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RESUMO: Neste artigo verificamos as contribuições do diretor Baz Lurhmann para a 

narrativa do gênero musical encontradas no seu filme Moulin Rouge – o Amor em Vermelho 

(2001). Num primeiro momento demonstramos como o diretor Baz Luhrmann propõe uma 

nova relação com o espaço diegético, possibilitando o estabelecimento de uma narrativa 

fílmica sem irrupções; num segundo momento verificamos como o diretor elaborou uma nova 

forma de sutura entre os planos, ele criou a sutura moral. Essas contribuições serão 

observadas relativamente à fluência narrativa – fim das irrupções – e à transição entre os 

planos, neste último caso através da análise da seqüência o Tango de Roxane. 

 

ABSTRACT: In this article we find the contributions of director Baz Lurhmann to the 

narrative of the musical genre found in his movie Moulin Rouge - Love in Red (2001). At 

first we show how the director proposes a new relationship with the diegetic space, enabling 

the establishment of a film narrative without outbursts, a second time, we see how the director 

has developed a new form of suture between the shots, he created the moral suture. These 

contributions will be found in relation to narrative fluency - the end of irruptions - and the 

transition between the shots in the latter case by analyzing the sequence of Tango de Roxane. 
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INTRODUÇÃO 

 Uma das questões que mais chamam a atenção relativamente ao gênero musical é o 

fato de que mesmo no distante passado onde surgiu, ele sempre foi caracterizado por uma 

“quebra” do realismo, pois numa estória que se desenvolve de forma completamente igual a 

qualquer Melodrama, de repente, as pessoas começam a cantar e dançar sem aviso nenhum, e 

posteriormente retomam o que faziam parecendo que nada ocorreu. No quesito caro para os 

que fazem cinema usando a forma da montagem invisível, ou seja, através de uma perfeita 

sutura espacial e de continuidade de sentido de direção entre os diversos planos, permitindo 

que o espectador sinta-se à vontade diante de um mundo perfeitamente ficcional (RAMOS, 

2005), o musical tinha um problema sério a ser resolvido. 

 Os musicais se organizaram de várias formas, no entanto, a maior parte deles teve que 

lidar com esta delicada questão, a ambivalência entre plausível e não plausível no mundo do 

espetáculo visual. Pessoas que cantam e dançam sem motivo aparente em um filme não são 

uma coisa plausível. O que torna isso aceitável para o espectador é o fato de que ele se decidiu 

a ver um filme do gênero musical, e desta forma ele aceitou suas regras. Mas, essa irrupção do 

canto e da dança, causa sempre um desconforto narrativo. Ele pode ser sentido de forma 

maior ou menor, dependendo de como se escolheu estruturar o musical. 

 Exatamente no centro desta questão é que desejamos localizar a análise de Moulin 

Rouge – Amor em vermelho, do diretor Baz Luhrman, de 2001.  

 O gênero musical, fora as primeiras experiências realizadas com a sonorização no 

cinema, como o Cantor de jazz (1927), se originou nos musicais da Broadway (ALTMAN, 

2000: 56). Herdeiro direto de representações que se davam sobretudo no palco e que nele 

próprio possuíam sua tradição e, ao mesmo tempo, a resolução das dificuldades técnicas as 

mais diversas. O musical, por sua vez, pertence a uma tradição muito mais antiga, sua 

formação começa desde o cantochão medieval, passa pelos coros religiosos, recebe uma 
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primeira formatação com o surgimento da Opera, e posteriormente, no século XIX, tem como 

sua principal influência o Melodrama e a Opereta. O que podemos perceber neste esquema é 

um processo de popularização, o Musical enquanto gênero vai da dessacralização na Idade 

Média até se transformar num espetáculo voltado para as massas no século XX. 

No final dos anos 20, assim que o Cinema pode ser sonorizado, a fala e os sons 

receberam uma atenção especial. Era o Cinema reeditando uma predileção da sua natureza, a 

exibição da técnica e das novas tecnologias agregadas. Tendo em vista os processos de 

gravação dos sons que tornavam difíceis as filmagens fora de estúdio, os musicais – sempre 

pensados para o palco – caíram como uma luva para as novas necessidades do mercado. Mas, 

a ausência do palco teatral – já superada pela narrativa cinematográfica de então, o que lhe 

deu maior liberdade – também levou ao surgimento de uma incongruência, a quebra do 

pretenso ilusionismo cinematográfico. A necessidade de irrupção em meio à narrativa de 

números musicais e bailados é típica do gênero, e é um resquício da falta de boa resolução da 

junção música/palco/cinema/narrativa. 

 Ao longo da história dos musicais os roteiristas e diretores lidaram com essa 

dificuldade das mais diversas formas. Criaram obras nas quais havia situações mistas onde as 

“falas” e “ações” dos atores pareciam com as de qualquer outro filme, e de repente, sem aviso 

começavam a cantar, é o mais típico. Em outros filmes o tema era a biografia de algum 

compositor famoso, onde a música era de fato uma das coisas mais importantes; também 

estabeleceram outros onde todo o texto é apenas cantado, o que o aproximava ainda mais do 

tipo de enredo oferecido na Broadway; buscando renovar o gênero, levaram cantores 

conhecidos para as telas, um dos mais famosos, foi Elvis Presley. A renovação do gênero se 

deu sempre que possível buscando alterar os temas tratados. Até Jesus Cristo foi considerado 

como assunto de musical, em Jesus Christ Superstar, de 1973, de Norman Jewison. 
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 Depois de um breve ressurgimento no fim dos anos 70 e inicio dos anos 80 - com 

Grease (Randal Kleiser, 1978) e Os Embalos de Sábado a Noite (John Badhan, 1977) entre 

outros-, o gênero parecia ter perdido o interesse tanto para o público quanto para os grandes 

estúdios. Ainda assim vários musicais foram realizados, mas sem nenhuma contribuição 

importante para o gênero, quer fosse estética ou narrativa. O que faltava ao longo de toda a 

sua história era uma tentativa real de solucionar os problemas narrativos que ele trazia em seu 

bojo desde o início. 

 Parece-nos que o primeiro filme a ter sucesso real em resolver o delicado problema de 

“irrupção” foi Moulin Rouge – Amor em Vermelho (Moulin Rouge, 2001). O trabalho do 

diretor Baz Luhrmann avançou decididamente no quesito narratividade específica para o 

gênero musical. Depois de haver ensaiado no formato, realizando uma opera La Boheme 

(1997), Romeu e Julieta (1996), o diretor aproveitou essas experiências e conseguiu elaborar 

algo novo. Vamos ver como ele fez isso. 

A estória se inicia no ano de 1900, e é formulada dentro do conhecido recurso da 

“comédia de erros”, onde a estória se desenvolve através de vários equívocos. Christian 

(Ewan McGregor), um jovem escritor, se muda para Paris contra a vontade do pai, por 

acreditar, acima de tudo, nos verdadeiros sentimentos e no amor. Lá conhece o boêmio Henri 

Marie Raymond Toulouse-Lautrec-Montfa, ou simplesmente Toulouse (John Leguizamo), e 

sua trupe. Christian demonstra seu interesse em escrever e os boêmios, para ajudá-lo, o levam 

ao Moulin Rouge, o maior e mais freqüentado cabaré da cidade, com a intenção de apresentá-

lo à cortesã Satine (Nicole Kidman), principal estrela do local. Moulin Rouge é dirigido por 

Harold Zidler (Jim Broadbent) que negociou a cortesã com o importante e poderoso Duque de 

Monroth (Richard Roxburg), o único que poderia tornar o sonho de Satine, o de ser uma atriz, 

em realidade.  
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Por um equívoco, a cortesã pensa que Christian é o Duque e o convida, após cantar e 

dançar no cabaré, para ir ao seu quarto, o Elefante do Amor, onde só os homens escolhidos 

por ela podem entrar. Após tentar seduzi-lo por diversas formas, é Satine que termina 

seduzida pelo canto de Christian e descobre que ele não é o Duque. No entanto era tarde, pois 

os dois haviam se apaixonado; a partir daí nasce o romance que desencadeia toda a estória. 

Para enganarem o verdadeiro Duque e para que este não descobrisse um romance ali surgindo, 

Christian, Satine, Zidler e a turma de boêmios de Toulouse inventam que Christian está 

escrevendo uma peça musical e que o Duque teria de financiá-lo, o que acaba por acontecer. 

Porém, para isso, ele impôs duas condições: a primeira seria a de Satine se casar com ele; e a 

segunda seria a de passar a escritura do Moulin Rouge para seu nome como forma de garantia, 

caso o casamento não ocorresse. Satine tem tuberculose, mantendo este fato em segredo, em 

cada ensaio da cortesã aparecem sinais claros da doença, que agrava-se ao longo da trama até 

levá-la à morte. 

 Os ensaios acontecem e a cada dia o amor entre os dois jovens é mais forte. Entre um 

ensaio e outro Christian canta ao seu grande amor, onde, através da música consegue imprimir 

sua mensagem à sua amada sem que haja qualquer desconfiança por parte do Duque. Em um 

último ensaio da peça musical é descoberto o romance e o furioso Duque exige uma 

modificação no final da apresentação musical, onde antes os amantes ficariam juntos ao final. 

Zidler pede a Satine que se separe de Christian para que ele não morra devido ao ciúme do 

Duque que mandaria matá-lo.  

 A cortesã, com medo de que seu grande amor fosse morto, aceitou o que Zidler havia 

lhe dito e abandonou Christian. Este, por sua vez, não se conforma ao vê-la com seu inimigo e 

rival no amor e, na noite de estréia da peça, ele retorna ao Moulin Rouge pela última vez para 

tirar satisfações com Satine. Christian e Satine ficam juntos novamente e representam a peça 
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de acordo com o final feliz, onde os amantes ficam juntos. Satine, ao baixar das cortinas, 

morre devido à sua doença e, através de um último desejo e suspiro de vida, pede a Christian 

que conte a história de amor dos dois. O filme termina com Christian sentado em frente à sua 

máquina de escrever, exatamente como no início. 

 Nesta sinopse dados importantes não são mostrados, pois os recursos utilizados pelo 

diretor envolvem a estruturação da narrativa, aqui ela é importante para que o leitor se situe 

relativamente ao filme.  

 O ano escolhido é emblemático, 1900. Ao mesmo tempo, o filme é lançado em 2001, 

em outras palavras 100 anos de diferença. 1900 é o momento de passagem entre dois séculos, 

onde o século velho ficava para trás e o novo surgia como o tempo de grandes esperanças. Era 

uma época de otimismo, que foi chamada pura e simplesmente de Bélle Epoque. As artes 

passavam por grande revolução, e as grandes metrópoles européias fervilhavam de novas 

idéias e comportamentos. Ben Singer, em seu artigo “Modernidade, hiperestímulo e o início 

do sensacionalismo”, comenta: As cidades, é claro, sempre foram movimentadas, mas nunca 

haviam sido tão movimentadas quanto se tornaram logo antes da virada do século 

(CHARNEY & SCHWARTZ, 2001: 96). Efusão deve ser a palavra que melhor descreve 

aquele período. O conhecido filósofo alemão, Walter Benjamin chegou a escrever um livro 

intitulado “Paris, Capital do Século XIX”, onde essa efervescência cultural e social é 

verificada a fundo.  

 Os artistas que viveram aquele momento transformaram profundamente as artes. Os 

homens de negócios, os industriais, etc, forjariam o semblante do século vindouro. Então, ao 

mesmo tempo em que é localizado e datado, 1900, é também um tempo que emerge como um 

“tempo diferente”, um momento especial, que ao mesmo tempo está localizado e fora do 

tempo, pois está carregado de imaginário. Neste sentido o conhecido historiador das religiões 

Mircea Eliade, em seu livro Tratado de História das Religiões, esclarece quando diz: “Todo o 
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tempo, qualquer que ele seja, se abre para um tempo sagrado ou, por outras palavras, pode 

revelar aquilo a que chamaríamos, em expressão cômoda, o absoluto, que dizer o 

sobrenatural, o sobre-humano, o supra-histórico” (ELIADE, 2002:314). 

 Aqui, Mircea não está sendo evocado para emprestar qualidade de sagrado a este 

tempo elaborado pelo diretor, mas, sim para que possamos aproximar este tempo recortado e 

reelaborado por Baz Luhrmann de um tempo especial. Um tempo que se deseja alocado para 

o imaginário. Diferente do Tempo do Sagrado, este período temporal criado para o filme é um 

tempo isolado, nostálgico, mágico, mas isolado. 

 O diretor também escolhe tratar de uma estória típica do século XIX e que tem suas 

raízes em ilustres antecessores, como “A Dama das Camélias”, do escritor Alexandre Dumas 

Filho, e as operas “La Traviatta”, do compositor Giuseppe Verdi,  e “La Boheme”, de 

Giacomo Puccini, lançada em 1896, sendo este último dado de conhecimento de Baz 

Luhrmann. É da opera, primeira experiência do diretor, que vem a noção – ainda que 

wagneriana de “espetáculo total”. E este dado relativo ao que é típico do espetáculo, nos é 

informado na diégese por diversas vezes quando os personagens usam a palavra 

“Spectacular! Spectacular!” remetendo várias vezes o espectador à noção de que aquilo que 

ele vê é um espetáculo. A idéia das personagens é viver e produzir o espetáculo.  

 O território escolhido é Paris. A capital do século XIX. O diretor escolhe construir 

uma cidade através da reconstituição fotográfica, utilizando efeitos especiais permitido pelos 

computadores. Uma câmera panorâmica nos apresenta o local. A cidade nos é mostrada como 

uma espécie de “quadro” no qual entramos com a ajuda da câmera, ela faz travellings por 

aquelas imagens, até localizar Christian, um dos protagonistas, num edifício, sentado diante 

de uma máquina de escrever.  O bairro é Mont-Martre, famoso pela vida boêmia no final 

daquele século. No entanto, desde o primeiro momento o espectador é avisado de que aquilo 

não é um local real, percebe claramente a imersão para dentro de um mundo da imagem 
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fotográfica, explorada de forma espacializada. Lurhmann nos oferece a Paris do século XIX, 

não a autêntica, mas a fotografia, o recorte que já se instalou no imaginário. Ele não está 

desejando que seu público se remeta à Paris verdadeira, mas à nostálgica Paris, à memória de 

um lugar diferente onde a vida se desenrolava de forma exuberante:“Numa tradição que 

começou com o trabalho do poeta francês, Charles Baudelaire, esta cidade moderna tem sido 

com mais freqüência associada à Paris pós-1850, que Walter Benjamin chamou de ‘capital do 

século XIX’. (...) Paris foi depois aclamada como a fonte da vida moderna (...)” (CHARNEY 

& SCHWARTZ, 2001:20). 

 Neste sentido, a Paris que nos é apresentada não é o local, mas o “lugar” Paris. E aqui 

temos um dos primeiros dados importantes para a questão narrativa. O espaço por onde a 

estória transcorrerá nos é ofertado como um espaço imaginário, recoberto inclusive de 

referências que ativam este espaço. O diretor não nos propõe o local, mas o lugar. E, este 

lugar está vinculado, da mesma forma que qualquer espaço, a um tempo. Um tempo também 

todo ele recoberto por imaginário e referências.  

 O ambiente escolhido para o desenrolar da estória nada mais é do que o lendário 

Moulin Rouge, conhecido cabaré parisiense, mais uma referência ao espetáculo. Não se trata 

de qualquer cabaré, mas de um ícone da vida noturna criado em 1889, por dois conhecidos 

empresários do entretenimento, Charles Zidler e Joseph Oller, cujo surgimento e construção 

foram bastante peculiares. O local escolhido foi o decadente bairro de Mont-Martre, no 

Boulevard Clichy, onde até mesmo a rua que passava pelo local estava ameaçada de 

desaparecer devido às famosas reformas “Haussmanianas” realizadas pela prefeitura de 

Paris. Haviam cogitado fazer no local, ocupado pelo Rainha Branca, uma casa de espetáculos 

populares, até mesmo um curral. E, exatamente nesta área degradada os empresários 

decidiram construir uma casa de espetáculos luxuosa, destinada à freqüência da aristocracia 

francesa. Chegaram, inclusive, a acrescentar uma área de jardins ao cabaré; nela se encontrava 
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um gigantesco elefante de madeira, que havia sido montado para a Exposição Universal. 

Junto a ele uma bailarina costumava fazer apresentações de dança do ventre. 

 Zidler contratou todo o corpo de bailarinas do principal concorrente na região, para ter 

garantido o melhor “can-can” da cidade, e fez também que as saias das moças subissem 

alguns centímetros a mais. A primeira grande estrela do lugar foi a dançarina Louise-

Joséphine Weber, apelidada de "La Goulue" (A Gulosa). Aos 23 anos ela já era famosa em 

toda a região, foi contratada por um ótimo salário mensal de 800 francosi.  

 Essa casa de espetáculos tornou-se uma referência que atravessou os séculos XIX e 

XX. Ao menos dois personagens que aparecem no filme em questão são baseados em pessoas 

reais que viveram em torno do Moulin Rouge à época, e que são conhecidos por causa disso, 

Harold Zidler, que vimos acima, e Toulouse-Lautrec, famoso pintor impressionista, um dos 

principais elaboradores da arte do cartaz; ainda, como num jogo de erros, nem um nem outro 

são mais do que nomes no filme, cuja “lembrança” motiva a existência das personagens, mas 

não os representa verdadeiramente. Eles servem de inspiração tão somente. Inspiração para se 

remeter à vida boêmia, pois ambas as personagens são famosas por suas vidas noturnas. 

Quando observarmos que a música e a dança oferecidas neste ambiente estão 

descontextualizadas do séc. XIX e são ilustres representantes da nossa época, teremos uma 

percepção clara de que o que une lugar, tempo e espectador é a idéia de que o “espetáculo” 

continua sendo espetáculo mesmo com o passar do tempo. 

 Todas essas escolhas do diretor são importantes, mas o dado mais concludente 

relativamente à formação do espaço representado que levará à fluidez das canções em pleno 

contexto diegético, sem irrupções, ou quebras perceptíveis da lógica narrativa, são a abertura 

e o encerramento do filme. 

 Lurhmann escolheu colocar à frente dos olhos dos espectadores como primeira 

imagem uma grande cortina vermelha, um maestro e sua orquestra. Ouvimos a música e nos 
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preparamos para o “espetáculo”. Necessitamos esperar que a cortina se abra para então 

vislumbrar a cena. Quando ela se abre nos apresenta o “lugar Paris” e o “tempo especial” 

onde essas coisas decorrem. Ao fecharem-se as cortinas ao final do filme os espectadores são 

remetidos de volta ao seu cotidiano. Perfilando todos estes elementos, aliados aos efeitos 

especiais, realizados com abençoada fluidez, teremos a elaboração de um espaço e de um 

tempo onde novas lógicas podem ser estabelecidas. Um lugar onde é plausível um espetáculo 

contínuo e outro espetáculo dentro do espetáculo, tal qual uma imagem refletida mil vezes por 

dois espelhos postos frente a frente. Trata-se de um mundo fechado em si, ainda mais fechado 

do que as tradicionais narrativas cinematográficas. Ele propõe as suas regras e nos leva a 

aceitarmos todas elas. 

 No entanto, essas regras não precisaram ser aceitas tendo em vista o gênero ao qual 

pertenciam – sem desprezá-lo – elas foram explicitadas de forma a que o espectador pudesse 

encará-las como “naturais” diante daquele contexto proposto. O que o diretor nos propõe é 

algo simples, com uma construção complexa: o que vocês estão vendo é espetáculo, e é 

natural que as pessoas dancem e cantem num espetáculo. Mas isso ele faz com a elaboração 

de um outro espaço, que sabemos não ser real, e com um referencial num tempo ligado ao 

imaginário, que nos coloca num tempo especial, para além do próprio tempo diegético.  

 Como se não bastasse essas inumeráveis referências à desterritorialização e à 

destemporalização, o diretor inscreve a estória numa outra “moldura” diversa da moldura das 

cortinas, a estória é contada em flash back. O protagonista Christian inicia desejando escrever 

a estória, ela se desenrola, e termina o filme novamente no escritor e sua máquina. Então já 

não se trata de uma simples estória, mas de memória. E tal qual a memória dos eventos 

cotidianos ela pode ser evocada de formas diversas, confundir-se com fatos antigos, ser 

recoberta por coisas recentes, não apenas ser relida, mas refundida e recoberta de detalhes que 

nem sempre faziam parte da vivência original. Neste sentido, o diretor possibilitou que haja 
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dois dispositivos relativos à memória, o flash back no qual a estória se desenvolve e as 

referências visuais e sonoros que são postas na diégese fílmica e que ativam e despertam a 

memória do espectador, possibilitando-lhe relações mais amplas com o imaginário e a 

recriação e reelaboração de uma memória do passado. 

 O diretor resolveu também fazer o filme através de citações e referências. Desde os 

cenários, que possuem uma Lua que todos já viram nos filmes de Méliès, p.ex., até às 

canções, escolhidas do repertório popular americano, passando do rock aos musicais. O filme 

é uma obra onde a intertextualidade assumida é transcendida em favor da narrativa. Esta 

junção de retalhos imagéticos, musicais, referências, etc, estabelecem para o espectador um 

outro dado de “não naturalismo” reafirmando a construção de um outro mundo ficcional onde 

tudo é possível.  

 Outro dado relevante, mas não crucial, é o fato de que o filme aproveita a experiência 

visual dos videoclipes televisivos, quer seja pela profusão de ângulos de câmeras e cortes quer 

seja pela encenação. No entanto, no quesito principal, relativamente aos videoclipes, Moulin 

Rouge os transcende. Na narrativa dos videoclipes quem “alinhava” os diversos planos 

recortados é o fio condutor da música, e no filme, ao menos em um momento, este aspecto é 

transcendido completamente, em El Tango de Roxanne ocorre uma grande inovação narrativa. 

Essa inovação se trata da criação de um espaço que é articulado pela “moral”. Trata-se de um 

espaço completamente diferenciado, que coloca todas as personagens vivendo e participando 

de uma mesma cena de uma mesma situação, mesmo estando todas em locais distintos, no 

entanto, elas estão unidas, vendo e vivenciando o que ocorre. 

 Vejamos como o diretor estabelece essa situação narrativa completamente nova. 

 Tendo em vista a estória contada no filme, anteriormente descrita, o ponto fulcral da 

cena em questão se passa no palco principal do Moulin Rouge. O Duque descobre que está 

sendo traído por Satine, e ameaça tirar o financiamento da peça se ela não se entregar 
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carnalmente para ele. Isso não deveria se tratar de um grande problema, uma vez que Satine é 

uma “cortesã”. Talvez ela mesma pensasse assim quando deixou as coisas chegarem àquele 

ponto. No entanto, o diretor encaminhou a estória para que nos deparássemos com a 

sacralidade do amor, e com o fato de que todos os que estão envolvidos por este sentimento 

são de certa forma também envolvidos por uma certa “pureza”. O sentimento mais sublime 

não pode de forma alguma ser maculado, conspurcado por alguma “mão” menos digna. 

 Para salvar o cabaré de ser fechado, e a sua futura carreira de atriz, Satine decide se 

“sacrificar” entregando-se ao Duque. No entanto, essa entrega não pode ser “moralmente” 

tranqüila, uma vez que ela ama Christian e ele por sua vez, sabe o dia, o local, e o horário 

onde este sacrifício ocorrerá. Não apenas Christian, mas todos os que estão envolvidos em 

maior ou menor grau com o romance dos dois sabem o que está ocorrendo, e participam da 

cena de forma inusitada. É a reprovação moral da fraqueza de Satine e da corrupção do Duque 

que estão em jogo. É este embate entre o amor, sentimento puro, e as paixões puramente 

carnais que ocorre sob os auspícios de um tango. 

 Encontram-se no Moulin Rouge todo o corpo de dança, os atores e dançarinos 

envolvidos no espetáculo que tem o investimento do Duque e que, agora, está nas mãos de 

Satine salvá-lo para que não ocorra a mudança de última hora no final da peça de acordo com 

o que o investidor exigiu. Christian ainda cego de ciúmes não pensa em outra coisa a não ser 

em Satine a sós na Torre com o Duque e isso lhe toma os pensamentos. O Argentino (Jacek 

Koman) explica, em forma de tango, a história de um homem que se apaixona por uma 

prostituta e do que causou toda a raiva, ciúmes e traição a este casal e Christian acompanha a 

dança, cantando sobre este sentimento.  

 Ao mesmo tempo em que no Moulin Rouge acontece este tango, Satine está na Torre 

juntamente com o Duque na tentativa de salvar o espetáculo e a casa de shows e busca, da 

melhor forma, seduzir o Duque e tentar fazê-lo mudar de opinião. Este, por sua vez, compra a 
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cortesã com um colar de diamantes. Christian, cantando, se dirige aos pés da Torre onde 

estariam Satine e o Duque. Estes, na parte externa do local, avistam o rapaz, o que é percebido 

pelo Duque e que não aceita, começando os gestos de violação de Satine.  

 A elaboração deste espaço único cujo elemento de “sutura” é o sentimento moral é 

feita em dois ou três níveis diferentes. Primeiramente a música, lembrando, como foi dito 

anteriormente a linguagem do videoclipe. O Argentino (Jacek Koman) tem a primazia do 

canto e da dança, junto da dançarina Nini, a letra da canção é a seguinte: 

 Argentino: Temos uma dança nos bordéis de Buenos Aires. Conta a história de uma 
prostituta e um homem que se apaixona por ela. 
 Primeiro existe o desejo! Depois a paixão! Então, suspeita! Ciúme! Raiva! Traição!  
 No amor pela melhor oferta não há confiança. Sem confiança não há amor! O ciúme, sim, o 
ciúme vai levá-lo à loucura. 
 Roxanne! Não precisa colocar essa luz vermelha. Andar pelas ruas por dinheiro, você não 
liga se é certo ou errado. 
 Roxanne, você não tem de usar esse vestido vermelho esta noite. 
 Roxanne, você não precisa vender seu corpo esta noite. 
 

 Neste momento se inicia aquilo que poderia ser um dueto, no entanto, é, sobretudo, um 

contra-ponto, uma segunda linha melódica, uma segunda linha narrativa, Christian entra em 

meio à canção do Argentino: 

 Christian (cantando): Os olhos dele no seu rosto. A mão dele na sua mão. Seus lábios 
acariciam sua pele. É mais do que eu posso suportar. 
 Argentino (cantando): Roxanne 
 Christian (cantando): Por que meu coração chora? 
 Argentino (cantando): Roxanne 
 Christian (cantando): Sentimentos que eu não posso enfrentar. Você é livre para me deixar, 
mas não tente me enganar e, por favor, acredite quando digo eu te amo! 
 

 Corte para a Torre onde estão Satine e o Duque, onde ocorre o seguinte diálogo: 

 Duque: Quando essa produção for um sucesso não será mais uma dançarina, mas uma atriz. 

Farei de você um estrela. 

 O Duque, neste momento, oferece a ela o colar de diamantes e o coloca em seu pescoço. 

 Duque: Aceite-o como presente deste marajá à sua cortesã. 
 Satine (suspirando): E...e o final? 
 Duque: Deixe Zidler manter o final de sua fábula. 
 
 Retorna ao Moulin Rouge. 
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 Argentino (cantando): Roxanne 
 Christian (cantando): Por que meu coração chora? Sentimentos que não posso evitar. 
Sentimentos que não posso evitar. Você é livre para me deixar, mas não tente me enganar e, por 
favor, acredite quando digo que te amo. 
 
 Corta a cena para a sacada da Torre e a parte externa do Moulin Rouge, onde Christian 

e Satine se olham enquanto o Duque tenta seduzi-la. 

 Satine (cantando): Haja o que houver, eu amarei você até o dia de minha morte. 
Neste ponto Satine muda de idéia e decidi não mais se entregar, no entanto, é tarde.  
 Satine: Não! 
 Duque: Não?  
 Duque (vendo Christian): Entendo. É o nosso pobre tocador de Cítara. 
 
 Satine retorna para o interior da Torre e é seguida pelo Duque. 

 Satine: Meu caro Duque. 
 Duque: Silêncio! Você me fez acreditar que me amava. 
 Satine (gritando): Não! 
 

 O Duque começa agredir Satine por tê-lo enganado este tempo todo. A cena volta para 

o Moulin Rouge. 

 Argentino (cantando): Roxanne 
 Christian (cantando): Por que meu coração chora? 
 Christian (cantando): Sentimentos que eu não posso enfrentar... 
 

 A cena é tencionada por diversos cortes entre o Moulin Rouge e a Torre, onde o Duque 

tenta violentar Satine que foi defendida por seu colega justamente por este ter invadido o 

aposento do Duque e o agredido que ele ficasse inconsciente. 

A Sutura emocional criando um “espaço moral” 

Em seus sete minutos e vinte e três segundo de duração “El tango de Roxanne” 

possui centenas de cortes, através dos quais se entrecruzam 04 (quatro) tipos diferentes de 

ambientes: o primeiro está localizado dentro do salão do Moulin Rouge, onde se encontram 

todo o corpo de dança do cabaré, Christian, Nini e o Argentino; o segundo se localiza dentro 

da Torre, onde estão Satine, o Duque e um empregado; o terceiro ambiente está na parte 

externa do Moulin Rouge que dá visão à Torre e onde se dirige Christian no decorrer da cena; 
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e o quarto ambiente está na sacada da Torre, onde estão o Duque e Satine, que conseguem 

visualizar Christian no terceiro ambiente citado. 

 Existe uma sincronia entre os cortes de cada ambiente determinado em cena, formando 

entre eles um entrelace, deixando os ambientes como se fossem um único. A história 

tenciona-se, pois todos os personagens ali presentes parecem participar da mesma história que 

envolve uma prostituta em um homem apaixonado por ela, no caso de Moulin Rouge, Satine e 

Christian. Em seu princípio o Argentino começa contando a história desta prostituta nos 

cabarés de Buenos Aires e do homem apaixonado, ao penetrante e envolvente som de um 

violino, já criando uma forte ligação entre todos os presentes no primeiro ambiente. 

 Logo após dar início à história, o argentino que começa a enunciar as 

personagens chama Nini, a dançarina de Cancan e é ela quem representará a prostituta de seu 

conto. Em suas falas começam a se encaixar os ambientes desta cena, agora o primeiro 

ambiente com o segundo, relacionando a história contada pelo argentino com a que estava 

acontecendo no filme. Dá-se inicio ao tango que envolve a cena e a “dança” entre os cortes 

começa a se tornar mais presente. As falas do argentino completam cada corte e cada imagem 

paralela que acontece. Os envolvidos na cena parecem observar a tudo e a todos. Christian 

que ouve atentamente o que diz o argentino parece que, além de observá-lo, também o faz 

com Satine. Esta ação enunciativa do Argentino faz retomar as colocações de Zumthor , em 

seu livro Performance, recepção, leitura, quando este observa que: 

 

(...) as palavras resistem, elas têm espessura, sua existência densa exige, para que 
elas sejam compreendidas, uma intervenção corporal, sob a forma de uma operação 
vocal: seja aquela da voz percebida, pronunciada e ouvida ou de uma voz inaudível, 
de uma articulação interiorizada (ZUMTHOR, 2007: 77). 

 

 Começa o bailado: 
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 Quando Christian começa a cantar a música que acompanha o Tango de Roxanne, os 

ambientes começam a se fundir. Christian, cantando, diz: “Os olhos dele no seu rosto. A mão 

dele na sua mão. Seus lábios acariciam sua pele. É mais do que eu posso suportar”. Neste 

momento o diretor inicia a elaboração do espaço único, construído pelos cortes, pela canção, 

mas, sobretudo por diversos primeiros planos dos atores envolvidos (principais e 

secundários). Nestes planos os olhares são direcionados para o “local” onde se encontraria 

Satine e o Duque. É o sentido destes olhares que dilui as paredes e transforma todos os 

ambientes num espaço único.   

 A partir daí começa a se formar um grande corpo de dança, tudo se encaixa conforme 

a música toca e enquanto se dança o Tango. Segundo Zumthor, “o corpo é ao mesmo tempo o 

ponto de partida, o ponto de origem e o referente do discurso. O corpo dá a medida e as 

dimensões do mundo” (ZUMTHOR, 2007: 77). Ainda citando Zumthor: “a performance não 

apenas se liga ao corpo, mas, por ele, ao espaço” (ZUMTHOR, 2007: 39). As falas ficam por 

conta do Argentino que grita “Roxanne” e por conta de Christian que completa cantando: 

“Sentimentos que não posso enfrentar. Você é livre para me deixar, mas não tente me 

enganar e, por favor, acredite quando digo eu te amo!”.  

 Logo após o canto de Christian, dá-se uma pausa na intensidade em que a música 

estava tocando. Agora ela está mais baixa, ainda com o violino ao fundo, mas torna o 

momento repleto de suspense e, até mesmo, sombrio. O ambiente agora é o interno à Torre 

onde lá estão Satine e o Duque que deseja seduzir Satine com a promessa de torná-la uma 

verdadeira estrela e oferecendo à cortesã riquezas que ela nunca sonhara. Novamente o 

entrelaçamento entre os ambientes e personagens se faz presente e tenso. Christian, dirigindo-

se ao lado externo do Moulin Rouge, parece observar o que Satine está fazendo e a dança 

continua entre os bailarinos e entre os cortes. Os olhares dão o sentido da direção dos cortes, 

tudo conflui para a torre. 
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 A maior tensão ocorre quando o Duque percebe o verdadeiro amor da cortesã pelo 

“tocador de cítara”, pois ela o rejeita. Todos os cortes aqui tencionam o momento, tornando-o 

algo que pode, até mesmo, ser percebido como “impuro” no sentido que esta palavra tem com 

o Sagrado, mácula, erro e pecado. A dança é mais impactante, os movimentos são violentos e 

bruscos, acompanhando a agressão do Duque à Satine. O desespero de Christian vem através 

de seu canto que se assemelha a gritos; vem, também, através de cada personagem presente 

em cena, assim como o ódio do Duque que se mistura aos gritos dele e aos de Nini, quem ali 

apenas representava uma prostituta de uma história, mas que acaba se tornando parte disso 

justamente pela veracidade da cena, dos cortes e de sua sincronia. 

 Ao final da cena é contado o término da história da prostituta e do homem apaixonado 

que a mata devido ao seu ciúme, aqui, na verdade, uma prenúncia do que também aconteceria 

à jovem Satine, não da mesma forma, mas tão trágico quanto. 

 Os cortes, revelando os ambientes, a música e seu contraponto e a “violação” como 

centro de interesse, são os elementos estruturais que o diretor utiliza para dar expressão aos 

sentimentos ali envolvidos. No entanto, o que é criado através do sentido do olhar e da 

reprovação aos gestos do Duque e à fraqueza de Satine, é um outro espaço, um espaço 

sobretudo emocional, estabelecido por um forte sentimento moral. É este sentimento moral de 

reprovação ao “mal” que leva à sutura espaço-temporal de toda a cena. 

 Assim, podemos afirmar que o filme “Moulin Rouge – Amor em Vermelho” (Moulin 

Rouge, 2001), de Baz Luhrmann, contribui decisivamente para o gênero musical. Nestes dois 

momentos distintos de nossa análise, as escolhas do diretor, ao elaborar um espaço e um 

tempo onde a plausibilidade se exerce através de outros parâmetros, e ao reaplicar relações 

espaço-temporais em El Tango de Roxanne, formando novamente um “espaço-outro” um 

espaço único, um espaço moral, no qual se fundem os vários ambientes e emoções das 

personagens através do sentido do olhar, um olhar carregado de reprovação moral. Assim, 
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Moulin Rouge, resolve o primeiro problema apontado neste artigo, o da “irrupção”; neste 

filme não ocorre irrupção. A narrativa clássica não é interrompida por corpos cantantes e 

dançantes a exibirem o número do momento, Luhrman, constrói o filme numa realidade 

espaço-temporal que permite uma narrativa fílmica completamente fluida. Ele desvincula o 

“espetáculo” de qualquer veio com a suposta imagem da realidade (seja ela qual for) e assume 

um filme que parece se passar todo ele no plano do imaginário social. Ousaríamos dizer que o 

filme é uma cadeia de conceitos, vive e se desenrola tão somente no plano das idéias. Não 

cobra laços com a realidade imediata do espectador ou daquela representada no Cinema, e 

ainda, por não fazê-lo permite uma discursividade narrativa fluida, ainda devedora da 

narrativa clássica hollywoodiana, mas renovada e finamente pensada para um outro tempo, 

um outro espectador. 
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