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DOUCE / 1943 

(Coração Impaciente) 
 

um filme de Claude Autant-Lara 
 
Realização: Claude Autant-Lara / Argumento: Jean Aurenche, Pierre Bost e Claude 
Autant-Lara, a partir do romance de Michel Davet / Fotografia: Philippe Agostini / 
Montagem: Madeleine Gug / Música: René Cloerec / Som: Robert Ivonnet / 
Interpretação: Odette Joyeux (Douce de Bonafé), Madeleine Robinson (Irène), 
Marguerite Moreno (Condessa de Bonafé), Jean Debucourt (Engelbert de Bonafé), Roger 
Pigaut (Fabien Marani), Gabriefle Fontan (Estelle), Julienne Paroli, Francoeur, Paul Oettly, 
Bever, Fernand Blet, Florencie, Marie-José, Léonce Corne, Lycette Darsonval, Roger Blin. 
 
Produção: Pierre Guerlais / Copia: dcp, preto e branco, versão original falada em francês, 
com legendas eletrónicas em português, 109 minutos / Estreia em Portugal: 5 de Agosto 
de 1949, no cinema Eden. 
 
A sessão tem lugar na Esplanada e decorre com intervalo 
 
 _____________________________ 
 
 
Claude Autant-Lara é talvez, hoje em dia, o exemplo perfeito do cineasta demodé, no 
sentido em que a força visual que os seus filmes à primeira vista parecem ter depressa se 
desvanece a partir do momento em que os tentamos analisar criticamente à luz daquilo que 
cineastas mais modernos (uns deles, cronologicamente anteriores a Autant-Lara – daí, 
justamente, o demodé...) lograram alcançar. “Perito” pouco imaginativo em adaptações 
literárias (casos célebres: Lucien Leuwen e Le Rouge et le Noir; ambos de Stendhal), 
Autant-Lara, por contraste, põe em relevo a originalidade e o interesse dos que são 
efectivamente grandes autores. 
 
Com base num romance “assez banal” (Freddy Buache) de Michel Davet (que, 
contrariamente ao que o nome deixa entrever, era uma mulher), o argumento de Douce 
centra-se na rivalidade mal contida e mal disfarçada entre duas mulheres, ambas 
apaixonadas pelo mesmo homem, para quem o oscilar constante entre expectativa e 
frustração acaba por levar a um desenlace trágico. “Doce” e “dócil” só na aparência, Douce 
está disposta a “degradar a sua linhagem” e pôr em risco a sua posição social – assim como 
a salvação eterna (como frisa o padre do confessionário logo no início do filme) – para fugir 
com o cocheiro da avó. Por seu lado, Irène, a preceptora de Douce, ao intentar um jogo 
duplo entre o pai da pupila e o amante (o mesmo cocheiro), vê no final todas as suas 
esperanças de ascensão social frustradas. Naquele Natal de 1887, subir ou descer na 
escada social é igualmente impossível: os pobres continuam pobres (apesar da “caridade” 
oca e condescendente das senhoras ricas que julgam estar assim a reservar um lugar no 



céu), os aristocratas permanecem no seu Olimpo desprovido de calor humano, ao passo 
que os “outcasts” (como Irène e Marani) ficam no “limbo” que coube em herança a todos 
aqueles que pretendem exceder os limites impostos pela ordem social vigente. 
 
Neste contexto poderá parecer um pouco estranha a interpretação oferecida por Freddy 
Buache, no seu estudo de conjunto sobre a obra de Autant-Lara (na colecção “Cinéma 
Vivant”, 1982), da sequência em que vemos o novo elevador a ser instalado na casa dos 
condes de Bonafé: “o elevador que é instalado no início do filme em casa da condessa de 
Bonafé não marca apenas a chegada do modernismo perturbador; assinala também que se 
anuncia uma força impossível de definir, que fará estalar a bela ordem social em que 
senhores e criados mantêm cerimoniosamente os seus lugares respectivos” (p. 33). O que 
é facto, porém, é que não se verifica qualquer alteração na “ordem social”; 
independentemente de alguns comentários de cariz “socialista” oriundos da boca de Marani 
quando da visita confrangedoramente acomodatícia da velha condessa “caridosa” aos 
pobres a quem leva roupas apropriadamente feias (para não lhes dar “o desejo de um luxo 
que nunca poderiam satisfazer”), não há nada que abale a ordem social vigente. Mesmo 
Douce acaba por se arrepender do passo ousado que tomara e quer, no final, voltar para 
casa, para junto da avó e do pai. 
 
Filme de “meias tintas” e de retratações (e de uma riqueza de “pormenores escusados”, 
gratuitos porque tentam dar ao filme uma profundidade temática que lhe falta por completo 
– note-se em especial os casos do guarda-chuva deixado na igreja, ou as Liaisons 
Dangereuses de Laclos no quarto de Irène como antecipação inábil da relação “perigosa” 
entre Irène e Marani), Douce avulta como um filme a que se poderia aplicar, invertida, a 
famosa expressão relativa a Viagem em Itália de Rossellini: com efeito, a seguir à visão do 
filme de Autant-Lara, todos os outros filmes parecem de repente dez anos mais novos. 
Quanto ao tema em si, que informa a caracterização da protagonista e dá também o nome 
ao filme, não há dúvida de que teria de esperar mais uns anos, até 1953, para ter a sua 
materialização mais perfeita, no genial Angel Face de Otto Preminger. 
 
 
Frederico Lourenço 
 


