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“Marx pode sair” é fruto de duas forças. Como força 
produtiva, o curta nasce de um processo que se 
tornou uma alternativa no contexto de produções 

cinematográficas independentes. Dispondo de acesso barato 
ou direto aos meios de produção - empecilho para gerações 
anteriores de cineastas independentes -, realizadores da nova 
geração têm hoje condições de colocar em prática essa vocação 
que está no cerne da realização cinematográfica: a criação 
coletiva. Os realizadores de “Marx pode sair” há algum tempo 
defendem esse modo de trabalho e a partir dessa lógica, agora, 
colheram seu melhor fruto.
Mas este processo alternativo não teria, por si, impacto efetivo 
se não resultasse num arejamento estético. Quanto à sua força 
criativa, há uma onda que passa pelo filme e cujo impacto ele nos 
devolve de um modo preciso. Podemos situá-lo no horizonte do 
cinema contemporâneo marcado por uma retomada de estéticas 
realistas, por um “Retorno do Real”, para usar o termo de uma 
importante obra de Hal Foster. A estilística cinematográfica 
realista, inicialmente associada à leitura que o crítico francês 
André Bazin fez de filmes lançados no início dos anos 40, tem 
recentemente ganhado novas formas. De forma brevíssima, o 
realismo cinematográfico pode ser entendido como estilística 
entre o clássico e o experimental. Ele não é clássico porque 
a cadeia de causas e efeitos entre as ações dos personagens 
não é tão preponderante; mas também não é “conceitual” a 
ponto de exigir, através de recursos como a metalinguagem, 
o distanciamento e a complexidade formal, dentre outros, um 
distanciamento do espectador. O realismo resolve a narrativa 
e o estilo na concretude de uma imagem que busca nos dar 
impressões, mais do que razões sobre o que os personagens 
fazem em cena. O espectador do filme realista é aquele para 
quem a experiência do filme se dá como um real em si mesmo, 
essencialmente aberto, por um lado, mas concreto, por outro: 

não há questões de fundo ou uma “tese” subjacente.
Neste sentido, há em “Marx pode sair” uma situação básica 
inicial que dispara uma cadeia de reações, mas não propriamente 
de ações. Uma carta, encaminhada a um grupo de jovens, lida 
por um homem, dizendo que Marx deve ficar protegido na casa 
deles por um tempo indeterminado, motiva uma nova situação. 
Esta é a única “motivação” dramática. A partir disso, a estadia de 
Marx repercute no dia a dia desses jovens. Mas essa repercussão 
no cotidiano deles não é trabalhada como conjunto de ações, 
visando restabelecer uma ordem perdida. São intensidades de 
sentimento que a câmera passa a captar. Apesar de tudo, as coisas 
caminham e, afinal, há um encontro, uma festa. E é nela que 
aquele cotidiano ligeiramente perturbado se reorganiza. Depois, 
de novo a festa, o carnaval, quando Marx pode, finalmente, sair 
de casa. Por que estava confinado? Do que precisava se proteger? 
Não são só perguntas; são lacunas narrativas. A câmera e a 
montagem não estão preocupadas em reconstituir o desvio da 
órbita narrativa ou abrandar nossas dúvidas sobre as causas que 
perturbaram aquele universo, mas de ver a nova dança desse 
mundo em torno daquela sala e, depois, daquela rua em festa. 
Nada se restabelece, mas entramos em novas relações, abertas, 
com aquele mundo e, sobretudo, com aqueles personagens. 

“Marx pode sair”
 https://www.youtube.com/watch?v=7JNfts_pKgg

“Marx pode sair” participou do Festival Primeiro Plano 
Juiz de Fora e Mercocidades, em 2014, e recebeu o Prêmio 
Incentivo Primeiro Plano. O filme tem direção de Carol Caniato, 
Eduardo Malvacini, Otávio Campos, Rafaella Pereira de Lima 
e Stephanie Costa. No elenco, Analu Pitta, André Medeiros, 
Murilo Teixeira Diniz e Maximiliano López. Todos atuais e ex-
alunos da Faculdade de Comunicação (Facom) da UFJF
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