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“Eu antes tinha querido ser os outros para 

conhecer o que não era eu. Entendi então que 

eu já tinha sido os outros e isso era fácil. 

Minha experiência maior seria ser o outro dos 

outros: e o outro dos outros era eu”. (Clarice 

Lispector) 

 



 
 

RESUMO 

 

O contato com a alteridade é uma das questões basilares do cinema. Tanto na ficção quanto no 

documentário, a aproximação entre Eu e Outro, amistosa ou conflituosa, é utilizada como 

tema. A pesquisa percorre vertentes e gêneros da cinematografia em busca de possibilidades 

de configuração da alteridade. Propõe-se como método de identificação do Outro na narrativa 

uma investigação a partir da noção de comunidade, em detrimento de uma determinação a 

partir do ponto de vista do realizador ou narrador. A ideia encontra reflexo em conceitos 

propostos por Jorge Larrosa ao tratar da questão da experiência. A metodologia de análise foi 

aplicada em quatro filmes brasileiros do período pós-Retomada, sendo duas ficções (O Som 

ao Redor e O Invasor) e dois documentários (Edifício Master e Paralelo 10), nos quais se 

detectou a figura do Outro apresentada sob diferentes formas.  

 

Palavras-chave: Alteridade. Documentário. Ficção. Cinema brasileiro. 



 
 

ABSTRACT 

 

The contact with alterity is one of the fundamental questions of cinema. Both in fiction and in 

documentary, the approximation between I and Other, friendly or confrontational, is used as 

theme. The research covers methods and genres of cinema in search of configuration 

possibilities of the alterity. It is proposed as identification method of the Other in the narrative 

an investigation starting from the concept of community, rather than a determination settled 

by the point of view of the director or narrator. The idea finds reflection on concepts proposed 

by Jorge Larrosa when approaching the issue of experience. The analysis methodology was 

applied in four Brazilian films of the post-Recovery period, two fictions (Neighboring  

Sounds and The Trespasser) and two documentaries (Master Building and 10th Parallel), in 

which was detected the Other figure presented in different forms. 

 

Keywords: Alterity. Documentary. Fiction. Brazilian cinema.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

“O cinema é uma máquina de reduzir a alteridade sem expulsá-la e para não 

expulsá-la, uma máquina para fabricar algo de próximo com o longínquo, algo de homogêneo 

com o heterogêneo, algo de “todos juntos” com o “cada um por si”” (COMOLLI, 2008, p. 

208). Com essa afirmação, que escolhemos como ponto de partida para nossa reflexão, Jean-

Louis Comolli evidencia o quanto a questão da alteridade é significativa na criação 

cinematográfica.  

Comolli (2008) levanta a hipótese de ser o cinema uma arte figurativa por 

natureza, e que, portanto, tem a representação da figura humana como algo essencial. O 

cinema seria esse artifício que tem a capacidade de se apropriar do corpo do Outro e 

disponibilizá-lo para a fruição do espectador. O autor remonta às práticas primitivas de 

pintura rupestre e jogo de sombras para evidenciar o desejo antigo de manipulação de figuras, 

que por sua vez, seriam mantidas a uma distância segura de seu espectador. Todas as formas 

de representação, rituais ou artísticas, teriam como função primordial manter o mundo, e o 

Outro, portanto, à distância, o que por sua vez daria margem para uma possibilidade de 

reflexão. Sobre essas práticas ancestrais, das quais considera o cinema como herdeiro, o autor 

afirma: “Representar é abrir a possibilidade de um distanciamento que abre uma perspectiva, 

uma elaboração, um pensamento, um sonho” (COMOLLI, 2008, p. 213). A possibilidade de 

reflexão advinda da representação indubitavelmente passa pelo aspecto da alteridade. Não é 

apenas o corpo do Outro, mas sua própria condição de Outro que será apropriada. O cinema 

teria o papel de trazer o desconhecido para o centro, incluindo-o no espectro do conhecido e, 

assim, reduzir a alteridade. 

Na busca pelo reconhecimento e compreensão dessa alteridade no cinema é que 

surge nosso objeto de pesquisa. Percebe-se que, desde os primórdios, o cinema, seja o filme 

de ficção, seja o documentário, ocupa-se em buscar e tratar de um certo Outro. A 

configuração aparentemente mais comum é haver um determinado grupo de pessoas em 

situação estável que será perturbado, confrontado ou intrigado por um determinado Outro, um 

indivíduo que, em sua alteridade, é destoante do grupo original. Na ficção, é geralmente a 

chegada do Outro que vai ser o primeiro ponto de virada do roteiro, o gerador do conflito que 

impulsiona a narrativa para frente e que faz existir uma trama. Já no documentário, o Outro 

costuma ser o foco de interesse do documentarista, que busca conhecê-lo e interpretá-lo. 
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Nesse contexto, decidimos investigar como se dá essa configuração do Outro tanto no cinema 

de ficção quanto no documentário.  

Para a condução de nossa pesquisa, iniciaremos o primeiro capítulo buscando 

compreender como a figura do Outro foi abordada na linguagem documental mundial, 

especialmente no documentário clássico (anos 1920 e 1930) e nas vertentes Cinema Direto e 

Cinema Verdade (anos 1950 a 1970), esta última com destaque para a obra do diretor francês 

Jean Rouch. Essa escolha se deu por concluirmos, a partir das leituras empreendidas, que são 

esses movimentos, dentro da trajetória do filme documental, que proporcionaram as 

contribuições mais significativas no tocante à forma de se relacionar e retratar o Outro. Nesse 

capítulo, discorreremos também sobre a produção documental brasileira, contextualizando 

especialmente aquela realizada nas décadas de 1960 a 1980, período de mudanças 

significativas na abordagem tradicional e durante o qual foram lançados alguns dos mais 

importantes documentários já feitos no país. Por fim, buscaremos sistematizar como se dá a 

configuração do Outro dentro de uma narrativa, a partir de conceitos relativos à alteridade 

mas também a partir de uma estratégia de definição que criamos, baseada em circunstâncias 

específicas que o filme deve contemplar. Essa definição gira em torno da noção de 

comunidade e pode ser esquematizada da seguinte forma: 

 há uma comunidade estabelecida, seja geográfica, econômica ou  

culturalmente, e é nesse contexto principal que a narrativa se desenvolve; 

 o personagem do Outro será aquele que originalmente não faz parte dessa 

comunidade, mas que nela adentrará e se relacionará de alguma forma com 

seus membros, os demais personagens; 

 é a chegada do Outro na comunidade que faz com que haja uma narrativa. 

São suas decisões e ações que geram novas situações, conflitos, pontos de 

virada. 

 

A partir do cumprimento dessas três condições, o personagem que representa a figura 

do Outro é identificável e passível de análise. Essa metodologia que propomos traz um novo 

enfoque especialmente para os documentários. Se geralmente o documentário é analisado a 

partir do ponto de vista do realizador (ele é o Eu e, portanto, o entrevistado é o Outro), aqui 

não consideramos esse aspecto, pois tratamos a narrativa a partir de sua dimensão diegética. 
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Dessa forma, o diretor não é mais o realizador, e sim um personagem. E, enquanto 

personagem, ele pode então ser o Outro.  

No segundo capítulo, investigaremos a figura do Outro no cinema de ficção mundial. 

Como estratégia de recorte desse universo, optamos por eleger três dos principais gêneros 

cinematográficos, a ficção científica, o horror e o western, por considerarmos que neles o 

personagem do Outro ocupa uma posição de destaque na narrativa, sendo, portanto, mais 

facilmente identificável e relevante. A ficção científica e o horror surgem como subgêneros de 

um arco maior chamado de ficção especulativa, que teria como característica fundamental o 

interesse pelo Outro. Já no western, o Outro surge na figura enigmática do personagem 

outsider, elemento central do gênero.  

No terceiro e último capítulo, faremos uma análise de 04 filmes brasileiros, 

buscando traçar o perfil do Outro em cada um deles e procurando também determinar relações 

narrativas entre os filmes. Definimos como recorte de nossa pesquisa a busca por esse Outro 

no cinema brasileiro recente, pós-Retomada. Essa escolha se deu pelo interesse de 

analisarmos o tempo histórico do qual somos agentes e testemunhas, dentro do universo 

linguístico, geográfico e cultural ao qual pertencemos mais diretamente.  

Para melhor contextualizar as obras escolhidas é necessário situar o período de 

produção audiovisual selecionado. Durante aproximadamente 20 anos a Embrafilme foi a 

principal responsável pela produção e distribuição do cinema brasileiro. Em 1990, a empresa 

foi extinta pelo então presidente da república Fernando Collor de Melo, e a produção nacional 

foi praticamente extinta durante alguns anos. O filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil 

(1995), de Carla Camurati, é considerado o marco do período que ficou conhecido como 

Retomada, quando então o cinema brasileiro voltou a ser feito com certa regularidade. 

Considera-se que essa fase de renascimento da produção nacional se prolongou até o final da 

década de 90 ou início dos anos 2000. A partir dos anos 2000, o cinema brasileiro novamente 

se consolidou e o período passou a ser denominado de pós-Retomada (BARROS, 2014; 

SALVO, 2011). 

Escolhemos duas ficções e dois documentários, de acordo com a definição inicial 

de investigar as duas vertentes. A quantidade de 04 obras visa fornecer uma margem razoável 

de demonstração dos aspectos a serem analisados. Os filmes selecionados são: 
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1. Documentários: 

1.1 Edifício Master (Eduardo Coutinho, 2002) 

1.2 Paralelo 10 (Silvio Da-Rin, 2012) 

 

2. Ficçõs: 

2.1 O Som ao Redor (Kleber Mendonça Filho, 2013) 

2.2 O Invasor (Beto Brant, 2001) 

 

O documentário Edifício Master (2002) foi um dos filmes de maior sucesso do 

diretor Eduardo Coutinho, morto em 2014 aos 80 anos. O diretor deixou uma filmografia com 

mais de dez longas, alguns deles premiados, além de curtas, médias e reportagens para 

televisão. É considerado um dos mais importantes documentaristas do Brasil. Edifício Master 

mostra o diretor entrevistando moradores do prédio homônimo sobre o cotidiano de suas 

vidas.  

Já Paralelo 10 (2012) acompanha a viagem de dois técnicos da Funai a uma 

reserva indígena. O diretor Silvio Da-Rin tem uma longa trajetória no cinema brasileiro, como 

realizador, pensador e gestor. Está em nossas referências bibliográficas seu livro Espelho 

Partido.  

O Som ao Redor (2013) foi o primeiro longa-metragem de ficção do diretor e 

crítico de cinema Kleber Mendonça Filho, que em 2016 lançou o segundo, Aquarius. As duas 

obras tiveram grande repercussão internacional. Os curtas dirigidos por ele anteriormente 

também ganharam projeção internacional e lhe renderam mais de uma centena de prêmios. O 

Som ao Redor mostra as relações entre vizinhos de um bairro de classe média de Recife e a 

chegada de um serviço de segurança privada na área.  

O filme O Invasor (2001) foi dirigido por Beto Brant, que realizou vários longas a 

partir dos anos 1990, muitos deles premiados. O diretor também se destacou na produção de 

curtas e videoclipes. No filme, dois sócios de uma construtora contratam um assassino 

profissional para matar um terceiro sócio. O matador, após cometer o crime, começa a invadir 

o ambiente profissional dos dois sócios em busca de ascensão social, desencadeando um 

espiral de conflitos.  

Os quatro filmes, de temáticas diversas, apresentam, cada um deles, ao menos um 
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personagem que é o Outro, todos com características distintas. No entanto, buscaremos 

esmiuçar relações e aspectos semelhantes entre eles.  

Por último, na conclusão, tentaremos sintetizar nossas principais considerações 

sobre a figura do Outro ao longo desse breve percurso no cinema brasileiro e mundial. 
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2. A FIGURA DO OUTRO NO DOCUMENTÁRIO  

Um dos procedimentos mais frequentes na produção documental, desde os 

primórdios até às obras produzidas na contemporaneidade, estrutura-se, em síntese, da 

seguinte forma: o realizador, que assume a postura de um certo Eu, vai abordar um certo 

Outro, seja um pessoa, um grupo de pessoas ou mesmo uma comunidade, que representa um 

universo distinto do qual o Eu/realizador não parece fazer parte e do qual mantem 

determinada distância. Dito de outra forma, o cinema tem sido utilizado por um Eu na busca 

por um Outro, isto é, trata-se de um encontro entre alteridades. 

A história do surgimento do cinema e particularmente do filme documentário 

nasceu indissociável da representação da figura do Outro – o Outro que é visto como a 

alteridade, o estranho, o desconhecido, o exótico. Freire (2005) apresenta dois registros que 

disputariam o título de primeiro filme antropológico realizado: o do francês Félix-Louis 

Regnault, que em 1895 registrou uma mulher africana da etnia Wolof esculpindo artefatos 

com argila, e o do norte-americano Thomas Edison, que antes, em 1894, teria feito imagens 

dos índios Sioux (ainda que, curiosamente, tenha sido uma encenação filmada em estúdio com 

índios reais). É importante lembrar que o marco do surgimento do cinema é a primeira 

exibição pública comercial realizada pelos irmãos Lumière, em Paris, no dia 28 de dezembro 

de 1895 (pouco tempo depois, portanto, dos registros feitos por Regnault e Edison). 

Coincidindo, então, com a época do amadurecimento de uma recente ciência chamada 

Antropologia (surgida em meados do século XIX) e com o interesse dos europeus em 

pesquisar culturas diferentes das suas, o desenvolvimento da tecnologia capaz de captar 

imagens em aparente movimento é imediatamente apropriado e direcionado para a realização 

de registros dos povos então descobertos em diferentes continentes pelos cientistas europeus e 

americanos. Essa eficiente apropriação contribuiu para o fortalecimento da Antropologia 

através da realização dos chamados filmes etnográficos. Segundo Freire (2005), “com o 

nascimento da disciplina, o outro, o não-ocidental, o diferente, seu corpo, paramentado ou 

desnudo, sua terra, seu habitat, suas crenças, seus hábitos sexuais e gastronômicos... passaram 

a ser observados e interpretados de forma sistemática” (p. 198).  

 

2.1 Surgimento do cinema e documentário clássico 

Assim como a Antropologia incorporou a possibilidade do registro 

cinematográfico na pesquisa de povos exóticos, fenômeno semelhante se deu no campo do 
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registro cinematográfico em si, com o chamado cinema antropológico, que também passou a 

buscar a excentricidade de povos não europeus. Com isso, o cinema lançou as bases para o 

desenvolvimento do cinema documental, culminando na produção requintada que foi 

realizada no período que viria a ser conhecido por documentário clássico. 

No chamado cinema antropológico, diferenciando-se do filme etnográfico, o 

registro visual não estava a serviço de uma ciência, sendo o próprio filme o objetivo final. O 

caráter exótico com que eram vistos os povos encontrados, e consequentemente o aspecto 

exótico que era dado às imagens captadas e em seguida exibidas, é o embrião do que viria a 

ser posteriormente constituído como uma linguagem cinematográfica chamada documentário, 

que muitos autores consideram, inclusive, como o gênero inaugural da arte cinematográfica.  

Freire (2005) define os dois procedimentos que, a partir de então (e durante muito 

tempo, chegando até mesmo ao cinema atual), seriam a base da produção cinematográfica 

documental: a captação de uma situação real no momento e local exatos de seu 

acontecimento, e o registro de uma reprodução de uma situação, que por algum motivo não 

foi documentada no momento e/ou no local de seu acontecimento original, mas que se deseja 

obter o registro imagético, mesmo que seja, para tanto, um registro de uma situação encenada 

(ainda que em muitas filmagens seja difícil ou mesmo impossível identificar qual foi o 

procedimento utilizado). Seja de uma forma ou de outra, a figura do Outro e os aspectos de 

sua cultura eram analisados, esquematizados e apresentados ao espectador ocidental a partir 

do olhar exclusivo do realizador. 

Conforme relata Teixeira (2006), nos anos 1950, o sociólogo francês Edgar Morin 

defendeu a ideia de que o que antes seria um simples registro visual foi elevado à categoria de 

arte cinematográfica a partir do desenvolvimento da narratividade, ocorrido nas primeiras 

décadas do século XX. Com esse desenvolvimento, principalmente a partir dos anos 1920, se 

delineava um tipo específico de cinema que tinha uma proposta diferenciada do filme de 

ficção já estabelecido. Segundo o autor, o termo documentário, no sentido desse tipo 

particular de produção, começou a ser utilizado no final da década de 1920 e início da década 

de 1930, principalmente a partir do estabelecimento da escola documental inglesa. A 

denominação fazia referência a certo caráter comprobatório do filme, que seria o registro de 

algo que de fato aconteceu. Haveria uma verdade que estava sendo registrada, revelada e 

comprovada através do cinema. E já daí surge o embate com o filme de ficção, que ao seu 

modo, também proclamava ser a representação da realidade.  
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O cinema de ficção era também questionado em seu proclamado caráter de arte 

nova, já que reproduzia a estrutura dramática já estabelecida no teatro e na literatura. O 

desenvolvimento do documentário surge então como uma alternativa ao padrão de produção 

cinematográfica que vigorava na época, realizado em estúdios. Documentaristas pioneiros 

como o norte-americano Robert Flaherty, o escocês John Grierson e o russo Dziga Vertov, 

entre outros, considerados os principais representantes do documentário dessa época, em 

diferentes vertentes, resolveram então realizar filmes fora dos estúdios, no mundo exterior, em 

ambientes reais, sobre temáticas reais e utilizando não-atores, ou seja, personagens reais. 

A escola documental inglesa surgiu nos anos 1930, quando o documentarista John 

Grierson convidou várias outros diretores para juntos formarem um movimento 

documentarista. Entre os convidados estavam Robert Flaherty e o brasileiro Alberto 

Cavalcanti. Grierson, apesar de ser um admirador do trabalho de Flaherty, acreditava que era 

necessário eliminar o caráter romântico e a estetização que ele via na forma de abordagem do 

Outro conduzida por este. Sua proposta era manter a busca por temas no mundo exterior, em 

ambientes reais, e a utilização de não-atores locais como personagens, mas com maior foco na 

questão social.  

Nesse contexto, um filme em particular que merece destaque é certamente 

Nanook, O Esquimó (Nanook of the North), lançado por Robert Flaherty em 1922. O contato 

de Flaherty com os esquimós teve início em 1910, 

quando foi contratado como explorador para a ferroviária Canadian Pacific Railway. 

Interessado na arte, cultura e estilo de vida esquimó, adquiriu uma câmara e tirou um 

curso de cinematografia para conseguir capturar imagens das pessoas que 

encontrava. Por volta de 1916, tinha imagens suficientes para organizar exibições 
públicas (LEÃO, 2015).   

A empreitada de Flaherty foi momentaneamente interrompida quando o diretor 

deixou cair um cigarro sobre os negativos, causando um incêndio que destruiu as imagens. O 

diretor resolveu então retornar aos esquimós e refazer o filme, porém com uma nova 

roupagem. 

Ironicamente, foi assim que Flaherty decidiu regressar ao Ártico para capturar novas 

imagens e registar uma obra marcante. Mas desta vez o processo teria um enfoque 

concreto. Em vez de filmar imagens aleatórias da vida esquimó, porque não filmar o 

dia-a-dia de uma família, numa sequência lógica mas natural? Assim, entre Agosto 

de 1920 e Agosto de 1921, o realizador norte-americano capturou as imagens para 

aquele que é hoje considerado como o primeiro documentário de longa duração da 
história do cinema. (LEÃO, 2015).   

Nanook foi e ainda é até hoje considerado por muitos como o filme que inaugura 
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o documentário como linguagem cinematográfica. A metodologia de filmagem – naquele 

momento inovadora – proposta por Flaherty implicou em uma longa permanência do 

realizador em campo, estabelecendo contato direto e constante com a ambiência de seu tema e 

com todos aqueles que seriam seus personagens reais, não-atores. Com essa estratégia, o 

diretor buscava combater a realização de um filme – e, consequentemente, a construção de 

todo seu universo dramático – a partir do olhar único de quem o realizava, ou seja, de seu 

diretor, como acontecia, segundo Freire (2005), nos filmes dos primórdios do registro 

cinematográfico. Flaherty, por sua vez, almejava captar e reproduzir o ponto de vista de seus 

personagens reais. No caso de Nanook, o diretor apresenta o estilo de vida de uma família 

esquimó no norte do Canadá e todo seu esforço de sobrevivência. 

O principal aspecto a observar nesse novo modus operandi instaurado por 

Flaherty na produção de Nanook é que ele inaugura, como aponta Teixeira (2006), uma nova 

forma de relação com o Outro. Essa é uma questão que será de extrema relevância para o 

documentário a partir de então e que ainda se encontra presente no cinema atual, sendo 

discutida incansavelmente em produções documentais de destaque. Flaherty busca se 

aproximar do Outro que anteriormente lhe era estranho, diferente e exótico, e tenta observar o 

mundo de acordo com essa Outra ótica.  

A então ousada atitude de Flaherty não passou despercebida. Nos anos 1920, o 

cinema mudo vivia um período efervescente. Havia diversas linhas de trabalho sendo 

desenvolvidas, era forte o surgimento das vanguardas (como o Construtivismo Russo ou o 

Expressionismo Alemão), e havia também a pesquisa do ato narrativo em si. Nesse contexto, 

Nanook desencadeia toda uma discussão sobre a forma de representação do Outro e de sua 

realidade. Como aponta Brito (2011), é evidente que, no filme, os personagens reais, ainda 

que não-atores, representam uma performance para a câmera, são co-autores e atores 

conscientes da mise en scène construída e executada. Essa apenas aparente autonomia 

implica, na verdade, que a condução da narrativa fílmica, e de cada uma de suas cenas 

especificamente, é do diretor Robert Flaherty. É a sua visão de estrangeiro que, afinal, 

observa, filtra e molda a representação daquele Outro. 

Segundo Da-Rin (2004), “a novidade radical deste filme estava na abertura de um 

novo campo de criação situado entre os filmes de viagem e as ficções, sem se identificar 

propriamente com nenhum dos dois modelos” (p. 46). Diferentemente dos filmes de viagem 

tradicionais que apresentavam a perspectiva em primeira pessoa do realizador, Nanook omite 
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a figura do diretor e foca toda a sua atenção nos personagens, como se fazia então na ficção. 

Além disso, os filmes de viagem tinham um caráter meramente observador da paisagem 

retratada, enquanto em Nanook Flaherty vai dar dramaticidade ao relato da família que luta 

contra o ambiente inóspito em que vive, possibilitando um maior envolvimento do espectador. 

Da-Rin (2004) aponta ainda outro aspecto que diferencia a obra dos demais filmes realizados 

até então: 

Finalmente, era da tradição dos filmes de viagem organizar sequências segundo o fio 

cronológico do roteiro fisicamente percorrido. Em Nanook of the North, pela 

primeira vez, o objeto de filmagem era submetido a uma interpretação, ou seja, uma 

desmontagem analítica daquilo que foi registrado, seguido de uma montagem cuja 

lógica central necessariamente escapava à observação instantânea e só poderia 

decorrer de um conjunto de detalhes habilmente sintetizados e articulados (DA -RIN, 

2004, p. 46-47). 

Bragança (2007) ressalta as críticas que Nanook recebeu após seu lançamento, por 

ser considerado um documentário (o que naquela época, e durante muito tempo, significava 

que o filme mostrava a realidade), mas que, na verdade, havia encenado uma série de 

situações; ou seja, de certo modo, ficcionalizava a realidade – e era justamente o contraponto 

à ficção que estava em jogo para os documentaristas de então. Por outro lado, justamente por 

se encontrar no limite (muitas vezes tênue) entre ficção e documentário foi que Nanook 

também ganhou destaque. Para Bragança (2007), o filme tem seu valor de obra-prima ao 

questionar e burlar as fronteiras que se pretendiam tão bem definidas entre o cinema de ficção 

e o cinema de realidade. Com Nanook, Flaherty escapou dessa rígida separação e passeou 

entre os dois estilos, levando e se utilizando da dramaticidade narrativa ficcional para tratar do 

universo humano encontrado por ele em suas viagens e paisagens. E ele declara que a arte 

cinematográfica estava livre da necessidade de estúdios, excesso de equipamentos ou grandes 

estrelas. 

Não obstante o hibridismo presente em Nanook e em diversas obras posteriores, a 

cisão entre cinema de ficção e o chamado cinema de realidade se confirmou e se aprofundou 

nos anos seguintes (chegando inclusive ao cinema atual, ainda que, nos dias de hoje, muitos 

autores e realizadores já descrevam e classifiquem o tecido audiovisual a partir de outras 

referências). Apesar da clara distinção, como aponta Teixeira (2006), os dois tipos de filme 

partiam de uma mesma premissa, a de que existiria uma verdade exterior a ser descortinada 

e/ou representada pelo cinema (e não uma realidade cinematográfica em si, criada pelo 

próprio cinema e verdadeira apenas nele e para ele). Dessa forma, a grande diferença, afinal, 

entre a ficção e o documentário era então o modo de produção. O autor descreve a tendência 
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da época: enquanto o cinema de ficção era geralmente realizado em estúdio, com muitos 

equipamentos, efeitos especiais e com atores do já existente star system, o documentário 

optava por ambientes externos (locações), com poucos equipamentos e com elenco formado 

por não-atores. Essa economia de meios ficaria associada ao documentário como sendo uma 

forma de se conseguir captar a autenticidade da vida real - ainda que os próprios 

documentaristas reconhecessem a necessidade da encenação. Essa tendência de diferentes 

formas de produção, no entanto, não era suficiente para extinguir outra semelhança entre 

ficção e documentário, descrita por Da-Rin (2004): 

Lidando com diferentes tipos de material e através de diferentes métodos, ambos os 

modelos opunham-se à era pré-clássica e articulavam dispositivos narrativos que 

produziam sentido através de continuidade e sequência. Neste sentido, o 

documentário não criou uma “sintaxe fílmica” alternativa ao cinema de ficção, mas 

teve neste a sua própria condição de possibilidade (DA-RIN, 2004, p. 92).  

Com o advento do cinema sonoro, que se estabeleceu no fim da década de 1920 e 

início da década de 1930, novas possibilidades se descortinaram também para o 

documentário, ainda que inicialmente tenha havido resistência por parte de alguns grupos à 

possibilidade de utilização da fala, como foi o caso da escola documental inglesa. Ainda 

assim, um cineasta do grupo de Grierson foi o primeiro a fazer uso da entrevista em um 

documentário. Edgar Anstey, que já declarara o uso do diálogo como “não-fílmico”1, dirigiu 

em 1935 o documentário Housing Problems, onde toma depoimentos de moradores de 

cortiços de Londres. Segundo Da-Rin (2004), o filme teve grande repercussão na mídia 

inglesa por sua abordagem de questões sociais, mas não foi bem recebido entre os cineastas, 

sendo inclusive criticado posteriormente pelo seu próprio realizador. O Outro já podia falar, 

mas ainda não havia real interesse que ele fosse ouvido.  

Em Housing Problems, pela primeira vez no cinema inglês, os trabalhadores se 

expressavam com voz própria. Mas isto não parecia tão relevante: a “autenticidade” 

dos depoimentos das vítimas sociais do capitalismo era considerada artisticamente 

insuficiente. Dentro dos princípios elitistas do griersionismo, a visão do diretor – sua 

“interpretação criativa” – era mais importante do que as opiniões dos personagens 

(DA-RIN, 2004, p. 100).   

A questão da classe econômica e social abordada no documentário, como 

apresentado no exemplo acima, ilustra um pensamento que vai persistir na produção 

documental por um longo período, sendo ainda encontrado em obras da atualidade. Trata-se 

                                                 
1
 “Nós voltávamos nossos ouvidos para toda máquina, todo processo audível, esperando isolar sons  que 

comunicassem a essência de nosso tema. Não estávamos interessados em gravar diálogo ou comentário, ambos 

considerados não-fílmicos”. (ANSTEY, 1966, p. 7 apud DA-RIN, 2004, p. 99).  
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do Outro que tem sua alteridade definida a partir de uma diferença de poder aquisitivo ou de 

trânsito social em relação ao documentarista.  

 
“O filme documentário baseou-se na necessidade da classe média ocidental em 

explorar, documentar, explicar, compreender e, consequentemente, controlar 

simbolicamente o mundo. Tem sido aquilo que „nós‟ fazemos para „eles‟. „Eles‟, no 

caso, geralmente têm sido os pobres, os despossuídos, os inferiorizados e os 

politicamente suprimidos e oprimidos”. (RUBY, em ROSENTHAL, 1988:71 apud 

DA-RIN, 2004, p. 185).     

 

2.2 Cinema Direto e Cinema Verdade 

 

O fim da II Guerra Mundial em 1945 e o período subsequente marcaram uma 

série de mudanças sociais que direta ou indiretamente afetaram a produção artístico-cultural, 

especialmente a realização cinematográfica. Teixeira (2006) estabelece três aspectos 

basilares para caracterizar essa nova ambiência cultural do cinema: o modelo semiológico 

aplicado ao cinema, ou seja, o cinema passou a ser visto como detentor de uma estrutura 

semelhante à da linguagem; um novo realismo no cinema tanto no domínio ficcional (que 

passou a buscar uma ótica documental) quanto no documentário, com destaque para o 

movimento original conhecido por Neo-Realismo Italiano (mas que não se limitou à Itália, 

espraiando-se para a cinematografia de outros países); e os novos paradigmas do 

documentário, que passou a privilegiar a ética, inclusive e sobretudo para a composição 

estética, influenciando desde o recorte do tema, passando pelo processo de captação, 

montagem e exibição. 

Nesse contexto, e alimentado ou associado ao desenvolvimento técnico de 

equipamentos de filmagem mais leves, portáteis, e ainda dispondo de uma nova 

possibilidade de captação do som em sincronia com a imagem, foi que surgiu em meados do 

século XX, um documentário mais interessado no registro do acontecimento em imediato, 

de forma direta, ao vivo. Certas características do documentário clássico ainda persistiam, 

como a filmagem em locações e a utilização de não-atores ou personagens reais. Contudo, 

duas vertentes consideravelmente distintas merecem destaque.  

Nos Estados Unidos, configurou-se o chamado Cinema Direto. Os realizadores 

norte-americanos, influenciados pela ótica e abordagem jornalísticas, com um intenso 

objetivismo, almejavam eliminar ou disfarçar, o máximo possível, a presença tanto da 

equipe quanto do aparato técnico, fosse no momento da filmagem, fosse no processo de 
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montagem. A prática gerou a expressão “mosca na parede”, metáfora didática criada por 

Mario Ruspoli para ilustrar como equipe e equipamentos deveriam se portar durante o 

registro cinematográfico. À equipe cabia o papel de observar a cena que se desdobrava em 

frente à câmera, com um mínimo de interferência.  

Como aponta Da-Rin (2004), o movimento teve como principal expoente a dupla 

formada pelo repórter fotográfico Robert Drew e pelo cinegrafista Richard Leacock, que 

trabalharam juntos de 1954 a 1963. Em defesa de uma suposta autenticidade da ocasião 

registrada, nada era acrescentado posteriormente, com uso exclusivo do som direto e 

sincrônico. Durante a filmagem, a equipe técnica deveria ser a menor possível e não havia 

interação com as pessoas filmadas, nenhuma direção era dada nem nenhum questionamento 

era feito. Segundo o autor, Leacock considerava importante o registro da fala apenas 

enquanto forma de comunicação humana, não vendo relevância no diálogo entre diretor e 

pessoas filmadas. Para a dupla de diretores, eram as ações que mereciam ser registradas. O 

Outro era visto à distância em nome de uma suposta neutralidade.  

Um outro modo de compreender os pressupostos do Cinema Direto é através da 

classificação feita por Bill Nichols. Como esclarece Da-Rin (2004), para Nichols o 

documentário não é uma reprodução do real, mas sim uma representação, e que esta pode se 

apresentar em diversos formatos, a partir de diferentes ângulos e de variadas formas de 

produção e organização fílmica. Após analisar uma série de documentários de origens, 

épocas e estilos diversos, Nichols estipulou inicialmente quatro modos de representação, 

cada um com práticas, métodos e códigos específicos: o expositivo, o observacional, o 

interativo e o reflexivo. Posteriormente, o autor definiu mais duas categorias: o poético e o 

performático. O Cinema Direto seria explicitamente classificado como observacional: 

A expressão mais típica do modo observacional foi o cinema direto norte-americano, 

que procurou comunicar um sentido de acesso imediato ao mundo, situando o 

espectador na posição de observador ideal; defendeu radicalmente a não -

intervenção; suprimiu o roteiro e minimizou a atuação do diretor durante a 

filmagem; desenvolveu métodos de trabalho que transmitiam a impressão de 

invisibilidade da equipe técnica; renunciou a qualquer forma de “controle” sobre os 

eventos que se passavam diante da câmera; privilegiou o plano -sequência com 

imagem e som em sincronismo; adotou uma montagem que enfatizava a duração da 

observação; evitou o comentário, a música off, os letreiros, as entrevistas. Nenhuma 

forma de encenação faz parte dos métodos observacionais, uma vez que estes 

recusam qualquer preparação prévia ou controle exercido sobre os materiais 

filmados (DA-RIN, 2004, p. 135).   

De outro lado, desenvolveu-se na França o movimento conhecido por Cinema 

Verdade. Bebendo da fonte das práticas etnográficas, os diretores franceses se voltaram para 
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um método muito mais interativo, não só assumindo a presença da equipe de filmagem e de 

seu aparato técnico na constituição da cena, como também explorando a relação que se 

estabelecia entre eles e os personagens naquele momento de encontro. O diretor e sua equipe 

entram literalmente em cena, interagindo com o entrevistado e participando junto com ele. 

Ouve-se a voz do diretor estando ele em cena ou não. O que se vê no filme é a imagem da 

verdade daquele encontro específico, do cinema acontecendo ali, a relação com a câmera. É 

a verdade do cinema, mais do que o cinema expressando uma verdade. O filme, portanto, 

não era somente o acontecimento que se desenrolava na frente da câmera, mas também todo 

o contexto por trás dela, com todas as suas implicações. Da-Rin (2004) sintetiza o 

pensamento dos adeptos do Cinema Verdade: “Se a neutralidade da câmera e do gravador 

era uma falácia, para que tentar dissimulá-los? Por que não utilizá-los como instrumentos de 

produção dos próprios eventos, como meio de provocar situações reveladoras?” (p. 149).  

Nesse método de produção fílmica, a utilização da entrevista atingiu alto nível de 

importância e elaboração, abrindo uma nova porta em direção ao Outro, com quem o 

realizador se comunicava diretamente. Por todo o seu trabalho de experimentação de várias 

formas de contato com o Outro, o antropólogo e cineasta francês Jean Rouch (1917-2004) é 

a figura ícone do Cinema Verdade.  

Da-Rin (2004) apresenta uma comparação concisa e didática do Cinema Direto 

com o Cinema Verdade feita por Eric Barnouw: 

O documentarista do cinema direto levava sua câmera para uma situação de tensão e 

torcia por uma crise; a versão de Rouch do cinema-verdade tentava precipitar uma. 

O artista do cinema direto aspirava à invisibilidade; o artista do cinema-verdade de 

Rouch era frequentemente um participante assumido. O artista do cinema direto 

desempenhava o papel de um observador neutro; o artista do cinema-verdade 

assumia o de provocador (BARNOUW, 1974, p. 254 apud DA-RIN, 2004, p. 150-

151).    

De acordo com a classificação proposta por Bill Nichols, o Cinema Verdade seria 

exemplo do modo de representação interativo, e a descrição feita por Da-Rin (2004) explicita 

mais uma vez a diferença em relação ao estilo norte-americano: 

O modo interativo enfatiza a intervenção do cineasta, ao invés de procurar suprimi-

la. A interação entre a equipe e os “atores sociais” assume o primeiro plano, na 

forma de interpelação ou depoimento. A montagem articula a continuidade espaço -

temporal deste encontro e explicita os pontos de vista em jogo. Ao contrário de um 

texto impessoal em off, a voz do cineasta é dirigida aos próprios participantes da 

filmagem. A subjetividade do realizador e dos atores sociais é plenamente assumida 

(DA-RIN, 2004, p. 135). 
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2.3 Jean Rouch 

Autor de uma vasta e diversificada obra, o realizador francês Jean Rouch tem seu 

trabalho usualmente dividido em categorias, como nos apresenta Freire (2007): os filmes de 

“registro etnográfico”, os filmes “psicodramas ou de improvisação” e os filmes de “ficção”. 

Especialmente nos filmes ditos de improvisação, que tem a obra Jaguar (filmado em 1954 e 

pós-sincronizado em 1967) como um de seus expoentes, Rouch interage e se submete ao 

diálogo improvisado com seus personagens. O diretor não acreditava em roteiros ou em 

diálogos previamente elaborados, e buscava criar situações que funcionassem como gatilhos, 

pontos de partida que permitam o fluir da interação. Dessa forma, como analisa Freire (2007), 

o Outro não é mais mero objeto pronto, do qual o cineasta pode apropriar-se e reconstruir 

como bem quiser. Com a mise-en-scène proposta por Rouch e compartilhada com seus 

personagens, o Outro passou a ser construído no momento do encontro fílmico, em um 

processo de coautoria e corresponsabilidade com o diretor. 

Analisando outros três filmes de Jean Rouch, Eu, um Negro (1957), Crônica de 

um Verão (1960, realizado em parceria com Edgar Morin) e Os Tambores do Passado (1971), 

Dumaresq (2011) afirma que 

Os três filmes dialogam com as reflexões que animavam as ciências sociais nos anos 

cinquenta, quando as formas de relação entre o eu e o outro passaram para o centro 

das preocupações de antropólogos e sociólogos. O outro deixava de ser percebido 

apenas como um objeto de estudo, alguém para quem se olha, e começava a ser 

entendido como um sujeito com quem o pesquisador trava uma relação 

(DUMARESQ, 2011, p. 02).   

Essa nova postura do documentarista diante do Outro e do mundo que o cerca 

marca o início não só de um novo procedimento artístico, mas de uma nova ética do encontro 

entre realizador e personagem e do registro desse encontro, aspectos tão caros ao filme 

documentário e que terão reflexo em toda a produção posterior.  

Em Jaguar, os personagens são deslocados de sua comunidade, de sua zona de 

conforto, e abordados em uma situação atípica. No filme, Rouch acompanha a viagem de três 

jovens do Níger que partem de seu vilarejo com destino a Costa do Ouro (atual Gana), numa 

jornada estimulada pelo próprio diretor. Da-Rin (2004) esclarece que a decisão de se fazer a 

viagem é um elemento ficcional, combinado entre diretor e atores. Segundo o autor, “Rouch 

começa a interessar-se pela ficção como um instrumento de compreensão da realidade. O 

filme que marca esta transição é Jaguar” (DA-RIN, 2004, p. 159).  

Quando eu fiz o filme eu não tinha nenhuma idéia! Eu tinha sobretudo a vontade de 

contar uma história e, já, de sair um pouco do documentário para fazer ficção. Eu 
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conhecia muito bem meus três heróis (...) e lhes tinha proposto inventar uma 

história, inventá-la na medida em que a filmássemos (...) e nós inventamos juntos 

seus diferentes episódios (...) todo o filme é pura ficção, nenhum desses personagens 

nunca foi na vida o que ele é na história: é ficção, mas ficção em que as pessoas 

desempenham seus próprios papéis numa situação dada: a de pessoas que vão tentar 

ganhar dinheiro na Costa do Ouro (ROUCH, 1967, p. 18 apud DA-RIN, 2004, p. 

159).  

Apesar da declaração dada por Rouch, Da-Rin (2004) contextualiza que não 

houve um enredo previamente definido, “as filmagens foram precedidas de um simples 

itinerário e do esboço de situações banais” (p. 160). A partir daí, o que aconteceu diante da 

câmera seguiu o método do improviso. Como Nanook fizera décadas antes, Jaguar questiona 

as fronteiras entre documentário e ficção, apresentando-se como um filme que não se podia 

classificar. “Seus participantes colocaram-se no papel de migrantes e documentaram sua 

migração. Uma história simultaneamente inventada, vivida e filmada” (DA-RIN, 2004, p. 

160). Rouch retomaria o hibridismo documentário- ficção em obras posteriores. 

Destacamos que a particularidade do deslocamento dos personagens (no desafio 

da viagem proposta pelo diretor) não deve ser ignorada ou menosprezada, pois ela encontra-se 

na gênese dos documentários que seriam produzidos posteriormente, na contemporaneidade: 

O “outro” é então, aqui, retirado do seu contexto sócio -cultural imediato e envolvido 

numa situação extra-ordinária, ou seja, uma situação desvinculada de sua vida 

quotidiana. Em outras palavras, contrariamente ao que acontece nos filmes 

etnográficos, que buscam registrar aspectos da cultura observada – aspectos esses 

que, desconsiderando a dose de pró-fílmica, ou seja, o comportamento que resulta da 

presença da câmera, existente em qualquer documentário, aconteceriam 

independentemente da câmera –, no filme de improvisação, bem como no 

documentário-ficção, o objeto do registro não pré existe à presença da câmera. É 

esta última que provoca, que instaura a situação a ser registrada (FREIRE, 2007: 

61).  

Jaguar foi filmado em 1954, mas como na época não foi gravado o som 

sincronizado, a solução utilizada por Rouch foi, mais de dez anos depois, em 1967, projetar o 

filme para os três participantes e gravar seus comentários, apelando para a memória e para a 

imaginação dos personagens. A estratégia resultou na construção de uma espécie de segundo 

filme baseado nas imagens do primeiro: o trio de nigerinos teve a oportunidade não só de 

relembrar, mas também de refletir sobre a experiência vivida mais de dez anos antes, em um 

novo processo de construção de si que era agora eminentemente verbal, simbólico, cultural.  

Retomando a análise das obras Eu, um Negro, Crônica de um Verão e Os 

Tambores do Passado, Dumaresq (2011) busca sintetizar como se dá a construção desses três 

filmes:  
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Eu, um negro, Crônica de um verão assim como Os tambores do passado são filmes 

construídos a partir de uma relação eu-outro cujos pólos agem e interferem nas 

atuações um do outro. Nos três filmes, a presença do observador é manifesta, 

embora de formas distintas. No primeiro, a voz de Rouch pontua a narrativa e guia o 

espectador entre os diferentes momentos. Em Crônica de um verão as regras do jogo 

interativo são apresentadas ao outro e ao público e muitas negociações acontecem 

diante da câmera, mesmo que não todas. Em Os tambores do passado anuncia-se um 

contrato que logo será rompido: o convite ao registro transmuta-se em participação 

essencial ao rito. Quanto à explicitação das negociações, os últimos dois filmes 

diferem de Eu, um negro, pois apenas sabemos de como se deu sua construção por 

informações extrafilme. Embora, no interior do filme, a instauração de um narrador 

auxiliar seja um poderoso instrumento no proces so de tornar o outro sujeito 

(DUMARESQ, 2011, p. 08-09). 

Dumaresq (2011) destaca que a relação entre Eu (diretor e aparato 

cinematográfico) e o Outro, nesses filmes de Rouch, demanda que os retratados posicionem-

se como atores e coautores, criando os seus próprios Outros e construindo a narrativa junto 

com o diretor no momento da realização cinematográfica. Cada um dos filmes é uma tentativa 

diferente de explorar essa relação com o Outro, mas todas têm em comum o objetivo de 

romper com o modelo do Outro como objeto, tornando-o o Outro que é também sujeito.    

Ainda sobre os filmes acima citados, a autora destaca que as três obram foram 

realizadas em épocas diferentes e a partir de estratégias diversas, sendo impossível, portanto, 

estabelecer algum tipo de evolução entre elas. “Cada filme constitui um momento único em 

que o jogo interativo é experimentado de forma diversa, nem melhor nem pior que as demais” 

(DUMARESQ, 2011, p. 03). 

Ao analisar Crônica de um Verão (1960), Da-Rin (2004) afirma que o filme “pode 

ser considerado o protótipo de uma nova configuração do documentário: o modo interativo de 

representação” (p. 149) e define o uso da oralidade como ponto central da obra, que foi a 

primeira de Rouch a se beneficiar da gravação do som sincrônico: 

Aqui é a palavra que predomina, através da conjugação de diferentes estratégias: 

monólogos, diálogos, entrevistas dos realizadores com os atores sociais, discussões 

coletivas envolvendo a crítica aos trechos já filmados e, por fim, autocrítica dos 

próprios realizadores diante da câmera (DA-RIN, 2004, p. 150).  

Sobre o mesmo filme, do qual compartilhou a direção com Jean Rouch, Edgar 

Morin declarou: 

O ato, afinal, é a palavra; o ato se traduz através dos diálogos, das discussões, 

conversas, etc. O que me interessa não é o documentário que mostra as aparências, é 

uma intervenção ativa para ir além das aparências e extrair delas a verdade 

escondida ou adormecida (ROUCH e MORIN, 1962, p. 29-30 apud DA-RIN, 2004, 

p. 152).   
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Para Da-Rin (2004), a expressão “intervenção ativa” usada por Edgar Morin no 

trecho acima sintetiza a característica fundamental do modo interativo de representação, “em 

que a presença do realizador é potencializada, ao invés de dissimulada. Morin e Rouch 

tornavam-se personagens do próprio filme” (p. 152-153) e “sua presença transformava-se na 

própria força dinâmica do filme” (p. 153). Para a dupla de diretores, “não há um fosso entre 

um lado e o outro da câmera, mas circulação e trocas” (ROUCH e MORIN, 1962, p. 9 apud 

DA-RIN, 2004, p. 153), e o filme evidencia o processo de trabalho dos realizadores, bem 

como o desenvolvimento de suas concepções ao longo do período de filmagem. Essa 

transparência do processo de produção já é uma característica de outro modo de representação 

definido por Bill Nichols, o reflexivo.  

 Crônica de um Verão abriu as portas para uma discussão que dava novos 

contornos a antigas questões, como os conceitos de verdade e representação. O que estava em 

jogo era a dinâmica das relações sociais, que por si só já implicavam um certo caráter de 

representação e teatralidade na conduta dos indivíduos, a partir de papéis sociais 

determinados, implícitos, e as expectativas correspondentes. Não haveria verdades a declarar, 

mas sim um inevitável e intransponível jogo de revelar, ocultar e espontaneamente encenar, 

potencializado pela presença da câmera e pelo ato de estar sendo filmado. 

Agora eu percebo que se nós chegamos a algo foi em colocar o problema da 

verdade. Nós quisemos fugir da comédia, do espetáculo, para entrar em tomada 

direta com a vida. Mas a própria vida também é comédia, espetáculo. Melhor (ou 

pior): cada um só pode se exprimir através de uma máscara e a máscara, como na 

tragédia grega, dissimula ao mesmo tempo em que revela, amplifica. Ao longo dos 

diálogos, cada um pode ser ao mesmo tempo mais verdadeiro que na vida cotidiana 

e, ao mesmo tempo, mais falso (ROUCH e MORIN, 1962, p. 9 apud DA-RIN, 2004, 

p. 154).       

Não obstante a estética do filme documentário ter tido início tratando o Outro 

como um objeto acabado, definido e distante da realidade do realizador/espectador, sendo 

imageticamente criado e apresentado pela ótica única do diretor, Jean Rouch se destacou 

justamente por delinear uma nova estratégia de produção cinematográfica. O cineasta francês 

deu voz ao Outro e permitiu que ele se reinventasse. 

 

2.4 A produção documental brasileira  

A partir dos anos 1980, mudanças políticas e culturais no Brasil marcaram 

também a produção audiovisual brasileira, abrindo os caminhos que levaram ao cinema feito 
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atualmente. As mudanças iniciais parecem ter sido mais nítidas na produção documental. As 

inovações empreendidas por Jean Rouch e o Cinema Verdade, que trouxeram um novo tipo de 

abordagem e uma nova forma de constituir o Outro, foram especialmente percebidas no Brasil 

a partir do fim da ditadura militar, quando então a abertura política possibilitou também uma 

abertura artística. Nesse contexto, é crucial falar do trabalho do diretor Eduardo Coutinho 

(1933 – 2014), ícone do documentário nacional.  

Analisando sua metodologia de trabalho, Lins (2004) afirma que Coutinho “faz 

filmes com os outros, e não sobre os outros” (p.157) e compara a conduta adotada pelo diretor 

com a teoria de Mikhail Bakhtin: 

É esse tipo de procedimento artístico, frequente no cinema de Coutinho, que Mikhail 

Bakhtin define como “polifônico”. Nesse “novo modelo artístico do mundo”, 

definido por Bakhtin, o autor não é mais o centro do mundo, e a obra não expressa 

mais unicamente seu campo de visão e sua concepção de mundo. O autor não está 

nem acima nem abaixo de seus personagens, mas em uma intensa negociação 

narrativa, na qual os personagens também exercem suas próprias forças. Não são 

“escravos destituídos de voz”, mas “gente livre, capaz de postar-se ao lado do 

criador, capaz de não concordar com ele e até rebelar-se contra ele” (LINS, 

2004:158). 

Para citarmos um exemplo, se observarmos o documentário Edifício Master 

(2002), um dos mais aclamados filmes de Eduardo Coutinho e uma das obras que 

selecionamos para esta pesquisa, o diretor não segue um roteiro fixo de perguntas; ele permite 

que a conversa flua de acordo com a abertura dada pelo personagem, fazendo eventuais 

intervenções. “E dali é jazz. Improvisando.”2, como definiu certa vez o também 

documentarista João Moreira Salles, produtor de Edifício Master. No filme, Coutinho não se 

poupa de eventuais embates, discordâncias ou constrangimentos, que bem poderiam ter sido 

excluídos durante o processo final de edição. A proposta metodológica de Eduardo Coutinho 

descrita por Lins e comparada pela autora com a teoria de Bakhtin também poderia ser 

utilizada para ilustrar a conduta de Jean Rouch. 

Revisitando a história do documentário brasileiro, a obra que marca o início de 

um novo tipo de enfoque da figura do Outro é o filme Cabra Marcado Para Morrer (1964-

1984), também dirigido por Eduardo Coutinho. Assim como em Jaguar, de Jean Rouch, nesse 

filme de Coutinho um hiato de alguns anos durante o processo de realização da obra foi um 

                                                 
2 Transcrito de entrevista dada por Eduardo Coutinho e João Moreira Salles em 26/04/05, no Centro Cultural 

Banco do Nordeste em Fortaleza, Ceará. Salles também apresenta essa ideia do improviso semelhante ao do jazz 

no prefácio do livro de Consuelo Lins, “O documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo”, 

indicado nas Referências Bibliográficas.  
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elemento fundamental para a conquista do resultado final apresentado, ainda que o intervalo – 

forçado – de tempo tenha acontecido devido a uma séria questão política.  

Na década de 1960, o Brasil vivenciou um forte movimento cultural que 

implicava um cinema engajado. Era então a época da ditadura militar, mas também do 

Cinema Novo. Segundo Lins (2004), em 1962, o diretor paulista Eduardo Coutinho, que na 

época era membro do CPC (Centro de Cultura Popular) da UNE (União Nacional dos 

Estudantes), viajava com uma caravana da instituição filmando em diversos estados3. Foi 

quando se encontrava no estado da Paraíba que Coutinho tomou conhecimento da estória de 

João Pedro Teixeira, fundador da Liga Camponesa da cidade de Sapé (PB) e que havia sido 

assassinado duas semanas antes da chegada do diretor àquela localidade. Coutinho teve então 

a ideia de fazer um filme sobre a vida do líder camponês, e a obra seria uma ficção baseada 

em fatos reais. As filmagens começaram em 1964, tendo como elenco trabalhadores rurais, 

inclusive a viúva do líder, Elisabeth Teixeira, que interpretava a si própria. As gravações 

foram interrompidas com o Golpe Militar – o único filme a ser suspenso pelo Golpe, gerando  

fugas, prisões e apreensões do material pelo exército; as latas do copião ficaram 

escondidas durante anos debaixo da cama do pai do cineasta David Neves, que era 

general; os negativos foram salvos por acaso e retirados clandestinamente, depois de 

11 anos, do laboratório da Líder e depositados na Cinemateca do Museu de Arte 

Moderna, sob o título A Rosa do Campo... (LINS, 2004, p. 30) 

Com a abertura política iniciada no Brasil, no final da década de 70 (inclusive 

com a aprovação da Lei da Anistia), Coutinho começou a se planejar para retomar o filme, 

porém sob uma perspectiva totalmente nova. Decorridos 17 anos das gravações iniciais, em 

1981 o diretor procurou novamente os agricultores que haviam atuado nas gravações de 1964 

para mostrar-lhes as cenas que haviam sido filmadas, entrevista-los e encontrar Elisabeth 

Teixeira. Ela havia mudado de nome, vivia na clandestinidade e seus filhos haviam se 

dispersado pelo Brasil. Cabra Marcado Para Morrer tornou-se, então, um documentário que 

aborda a trajetória do diretor em busca desses personagens até o resultado desse encontro. Por 

falta de recursos, o filme só ficou pronto três anos depois, em 1984.  

                                                 
3 Lins (2004) situa que o CPC, localizado no Rio de Janeiro, foi criado em 1961 pelo dramaturgo Oduvaldo 

Viana Filho, pelo sociólogo Carlos Estevam Martins e pelo cineasta Leon Hirszman. De acordo com Simonard 

(2003), o CPC tinha como objetivo combater a alienação do povo através da valorização, da promoção e da 

utilização de elementos da cultura popular, que seria a cultura verdadeira, em contraponto à cultura das classes 

dominantes, que seria alienada. A instituição tinha um pensamento semelhante ao do ISEB (Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros), também criado no Rio de Janeiro, em 1955, por um decreto do então Presidente da 

República Café Filho, que assumiu o cargo após a morte de Getúlio Vargas. O Instituto queria assumir um papel 

de liderança na política nacional e se dispunha a promover o necessário esclarecimento ideológico, difundindo 

teorias desenvolvimentistas e influenciando os governos de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e João Goulart 

(1961-1964). Após o Golpe Militar, em 1964, tanto o CPC quanto o ISEB foram fechados pelos militares.   
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Lins (2004) observa uma característica que faria Cabra Marcado Para Morrer se 

diferenciar dos demais documentários das décadas de 1970 e 1980: privilegiar o registro de 

personagens anônimos, “aqueles que foram esquecidos e recusados pela história oficial e pela 

mídia” (p. 32), em detrimento dos grandes acontecimentos ou personagens ilustres da história 

do Brasil. Essa característica, na verdade, pode ser generalizada para todos os filmes de 

Eduardo Coutinho, inclusive Edifício Master. Cabra Marcado Para Morrer não é um 

documentário sobre a ditadura militar no Brasil, e sim sobre as consequências desse regime 

sofridas por um grupo de pessoas, inclusive o próprio diretor. Por outro lado, ao fazer uma 

espécie de síntese da obra do diretor, Lins (2004) aponta um traço fundamental que diferencia 

Cabra Marcado Para Morrer de Edifício Master. A autora afirma que 

Na obra de Coutinho, além de Cabra Marcado Para Morrer, apenas outros dois 

filmes iriam estabelecer mais diretamente uma relação com a história brasileira e 

com a memória: O Fio da Memória, realizado entre 1988 e 1991, e Peões, em 2002. 

Os demais documentários estariam centrados no presente das situações e dos 

personagens filmados (LINS, 2004, p. 32).    

Segundo Lins (2004), os documentários de Eduardo Coutinho, independentemente 

de suas diversas temáticas, têm em comum a busca do cineasta por pessoas que saibam narrar 

bem suas próprias histórias. Outra característica do diretor é evitar perguntas que investiguem 

opiniões sobre temas gerais, preferindo questões relativas à experiência pessoal de cada um. A 

Coutinho interessava ouvir a personagem falar de sua origem, família, estudos, trabalho, etc. 

O diretor tentava, com essa estratégia, levar o entrevistado a delinear o entendimento que 

possui de sua própria vida.  

O estilo desenvolvido por Coutinho e que tem como marco inicial o filme Cabra 

Marcado Para Morrer levou a uma mudança na forma de se realizar documentários que 

prevalecia até então. Segundo Holanda (2006), nos anos de 1960, a produção cinematográfica 

no Brasil apresentava forte consciência histórica, política e social, e os cineastas da época 

acreditavam ser possível, através de suas obras, a transformação da sociedade. Isso se refletia 

em documentários com tentativas de abordagem abrangentes, que dessem conta de aspectos 

gerais de questões notadamente sociais. Personagens ou comunidades eram postos como 

temas não de forma individualizada, mas com o intuito de retratar a experiência coletiva ou 

representar um determinado tipo que, para Bernardet (2003), constrói-se a partir da presença 

do indivíduo como personificação de um “modelo sociológico”, o que o autor chama de 

relação particular/geral: 

O filme funciona porque é capaz de fornecer uma informação que não diz respeito 
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apenas àqueles indivíduos que vemos a tela, nem a uma quantidade muito maior 

deles, mas a uma classe de indivíduos e a um fenômeno. Para isso, para que 

passemos do conjunto das histórias individuais à classe e ao fenômeno, é preciso que 

os casos particulares apresentados contenham os elementos necessários para a 

generalização, e apenas eles. [...] Essa limpeza do real condicionada pela fala da 

ciência permite que o geral expresse o particular, que o particular sustente o geral, 

que o geral saia de sua abstração e se encarne, ou melhor, seja ilustrado por uma 

vivência. Como não somos informados sobre essa operação de limpeza do real, 

temos diante de nós um sistema que funciona perfeitamente, em que geral e 

particular se completam, se apoiam, se expressam reciprocamente. (BERNARDET, 

2003, p. 19) 

Nesse modelo de produção, a figura do Outro não representa, portanto, uma 

individualidade, e sim toda uma camada social, que Bernardet (2003) chama de o “outro de 

classe”: o Outro é a classe socioeconômica mais baixa em relação ao realizador e seu público 

(ambos da classe média), como trabalhadores e camponeses, principais personagens dos 

documentários produzidos na época. A distância provocada pelas diferentes realidades sociais 

de diretor/público versus camada social inferior retratada funcionava como uma espécie de 

suposta neutralidade científica que possibilitava, consequentemente, tratar e apresentar esse 

Outro como um objeto passível de análise e de conclusões assertivas.  

De acordo com Holanda (2006), esse tipo de enfoque no documentário é o que 

denomina de abordagem geral, e foi essa a metodologia que se estabeleceu com maior ênfase 

na produção cinematográfica brasileira até por volta de 1980. Para a autora, nesse período 

foram realizados alguns dos filmes que se destacam na história da produção documental 

brasileira, entre eles, Arraial do Cabo (Paulo César Saraceni, 1959), Aruanda (Linduarte 

Noronha, 1960), Garrincha, Alegria do Povo (Joaquim Pedro de Andrade, 1963), Maioria 

Absoluta (Leon Hirszman, 1964), Viramundo (Geraldo Sarno, 1965), A Opinião Pública 

(Arnaldo Jabor, 1966) e O País de São Saruê (Vladimir Carvalho, 1971).  

O filme Viramundo foi produzido pelo então fotógrafo Thomas Farkas. 

Simultaneamente, Farkas produziu mais três documentários, Subterrâneos do Futebol, de 

Maurice Capovilla, Memória do Cangaço, de Paulo Gil Soares, e Nossa Escola de Samba, de 

Manuel Horácio Gimenez. A partir dessa experiência, Farkas passou a se dedicar ao 

documentário.  

Dirigiu alguns títulos, tornou-se fotógrafo de cinema, foi membro atuante da 

Associação Brasileira de Documentaristas (ABD) e, no final dos anos noventa, 

dedicou-se a recuperação de sua filmografia, cerca de quarenta filmes. Em fins de 

1968, passou a lecionar na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo (ECA-USP). Em 1972, concluiu sua tese de doutorado, Método do cinema-

documentário. Sumariamente afastado dos quadros da Universidade pelo regime 

militar, só veio a defendê-la em 1977 (LUCAS, 2006, p. 06). 
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Entre os anos de 1964 e 1981, Farkas produziu um total de 39 obras, sendo dois 

longas metragens (um documentário e uma ficção) e 37 curtas ou médias, dos quais apenas 

um é ficcional. O conjunto desse trabalho ficou conhecido como Caravana Farkas, e é 

geralmente dividido em três fases. Na primeira fase, de 1964 a 1965, foram realizados os 

quatro filmes acima citados, reunidos no longa chamado Brasil Verdade (1968). A segunda 

fase vai de 1967 a 1971, na qual, dentro do projeto denominado A condição brasileira, foram 

lançados 19 documentários, 5 deles reunidos no longa Herança do Nordeste (1972): Padre 

Cícero, Rastejador, Casa de farinha, Jaramataia e Erva Bruxa. A terceira fase compreende a 

produção feita entre 1972 e 1980, com um total de 15 documentários.  

Esses filmes constituem um marco na cinematografia nacional. Em primeiro lugar, 

pelo objetivo do projeto – o estudo das diferentes realidades do país, a busca em 

revelar as múltiplas vozes do homem brasileiro e a tentativa de consolidar novos 

canais de exibição, e assim ampliar as possibilidades de produção. Em segundo, pelo 

próprio formato e dinâmica no qual foram realizados: produção simultânea de filmes 

agregando um grupo comum no qual cada diretor podia escolher com total liberdade 

o tema e a forma de sua abordagem. Em terceiro, pela repercussão no momento em 

que foram realizados e pela referência que constituíram, e ainda constituem, para o 

cinema brasileiro (LUCAS, 2006, p. 07). 

 

Holanda (2006) embasa-se no historiador Giovani Levi para afirmar que, “no 

panorama mundial, os anos de 1970 e 1980 foram anos de crise nos meios político e cultural 

(...), quando se passou a questionar o otimismo que considerava que o mundo seria 

radicalmente transformado” (p. 03). Somando-se a isso a abertura política que se iniciava no 

país, os documentários brasileiros realizados a partir desse período passam a apresentar uma 

nova perspectiva, denominada de abordagem particular. Os cineastas passam a fazer um 

recorte do tema. Indivíduos e pequenos grupos ou comunidades não são mais apresentados 

dentro do mecanismo particular/geral descrito por Bernardet (2003) anteriormente, não mais 

representam um tipo. O indivíduo/grupo agora representa a si mesmo, em sua pluralidade, 

com suas próprias características, incoerências e contradições. O Outro foi então 

personificado. Se o ser humano ou grupo ali apresentado é o tema, ele próprio passou a ser 

recortado e fragmentado. O espectador aproxima-se do retratado, do Outro, portanto, 

possibilitando as mais diversas reações, positivas ou negativas. É importante ressaltar, 

contudo, que a abordagem particular não necessariamente elimina do filme o contexto 

político-social.  

Para Holanda (2006), referindo-se à abordagem particular e tomando o 

documentário Santa Cruz, de João Moreira Salles (2000), como exemplo, 
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Ao localizar a atenção nas atitudes e comportamentos de alguns personagens, o 

filme oferece possibilidades distintas de ações desempenhadas, o que enriquece a 

abordagem, mostrando a pluralidade de interpretações do mundo (HOLANDA, 

2006, p.06). 

A autora cita o próprio diretor João Moreira Salles falando sobre a abordagem 

particularizada, ao analisar sua trajetória como documentarista: 

Vou me aproximando do Brasil aos poucos e ao mesmo tempo vou perdendo uma 

coisa que é muito bom ter perdido: uma certa ambição desmesurada de explicar 

tudo. [...] Na medida em que vou caminhando, de alguma maneira eu vou me 

aproximando cada vez mais do meu país. Depois do país, da minha cidade. Depois 

da minha cidade, de alguns fenômenos isolados da minha cidade: a Igreja 

Evangélica, a violência etc e tal. Cada vez explicando menos... E quando você 

explica menos você faz coisas mais ambíguas, mais polissêmicas. Você não está 

conduzindo o espectador pela mão e dizendo: “olhe pra isso, entenda dessa maneira, 

eu ofereço aqui a explicação” (SALLES, 2000, p. 18).  

Analisando o filme que considera como um “divisor de águas” (p. 09) na história 

do cinema documental brasileiro, Bernardet (2003) destaca outro aspecto que distinguiria em 

absoluto Cabra Marcado Para Morrer dos filmes realizados anteriormente, na década de 

1960: a forte presença do diretor Eduardo Coutinho em cena, ele mesmo tornando-se também 

personagem, passando a fazer parte do processo que ele próprio conduz, um dublê de sujeito e 

objeto. O diretor e autor da obra deixa sua usual posição de segurança e conforto atrás da 

câmera e se submete ao risco de ele também tomar parte da mise-en-scène. 

Concomitantemente, o diretor assume e reafirma seu papel de autor. Anteriormente, nos 

filmes ditos de abordagem geral, o diretor/autor escondia-se por trás de uma pretensa 

objetividade e neutralidade científica, acreditando fazer parte de uma camada social extra, a 

dos intelectuais, seres portadores da verdade explicativa e libertadora. Em Cabra Marcado 

Para Morrer, assim como em outros de seus documentários, Coutinho é explícito. O diretor 

posiciona-se como realizador e deixa sua assinatura na obra. Cabra Marcado Para Morrer 

torna-se indissociável do nome de seu diretor Eduardo Coutinho, em um gesto que 

personaliza seu filme e o coloca dentro da categoria de “cinema de autor”. O diretor 

aproxima-se ainda mais de seu Outro, ao mesmo tempo em que possibilita a aproximação de 

seu público da figura do diretor. Coutinho é considerado, desde então, inevitavelmente, 

discípulo de Jean Rouch e um realizador que segue os moldes do Cinema Verdade (BAGGIO, 

2009). 

Holanda (2006) afirma que “a opção pela abordagem particularizada parece ser 

cada vez mais consciente entre os documentaristas brasileiros e sua presença percebida com 

mais nitidez” (p. 08). A autora, no entanto, evita estabelecer juízo de valor e apontar 
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preferências, e afirma que “existem vantagens, limitações e riscos na utilização das 

abordagens geral e particular no documentário” (p. 10). A definição da abordagem mais 

apropriada para o filme a ser realizado é relativa e dependerá do objetivo do diretor.  

Não é a utilização de uma abordagem micro ou macro que vai determinar o mérito 

de um documentário. O mais importante aqui é perceber a necessidade da proposta 

de cada filme e a dinâmica do processo que se estabelece entre o filme e o contexto 

histórico-social em que ele é realizado (HOLANDA, 2006, p.10). 

A partir de Cabra Marcado Para Morrer, a abordagem particularizada é utilizada 

em diversos documentários no Brasil, como o curta-metragem Ilha das Flores (Jorge Furtado, 

1989), Socorro Nobre (Walter Salles, 1995), Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos 

(Marcelo Masagão, 1999), Santa Cruz (João Moreira Salles, 2000) e Barra 68 (Vladimir 

Carvalho, 2000), entre outros4. O diretor Eduardo Coutinho mantem e aperfeiçoa seu estilo 

nos filmes seguintes, como por exemplo, Boca do Lixo (1993), Santo Forte (1999), Babilônia 

2000 (2001), Edifício Master (2002), Peões (2004) e O Fim e o Princípio (2005) e vários 

outros realizados até sua morte. 

Holanda (2006) apresenta ainda uma citação de Eduardo Coutinho, a respeito do 

seu então recém-lançado filme Santo Forte, na qual ele define seu estilo de trabalho: 

Eu não faço a totalidade: [se] a totalidade é o Brasil, eu escolho o Rio; a totalidade é 

o Rio, eu escolho uma favela; não é uma favela grande, é uma favela pequena. Quer 

dizer, eu estou reduzindo ao máximo, estou abolindo a ideia da totalidade como 

resposta, como universo que me interessa (CINEMAIS, n. 22, 2000, p. 60). 

2.5 O Outro 

Um dos aspectos principais a considerar quando se trata da abordagem do Outro, 

especialmente no documentário, gira em torno das questões éticas que envolvem a relação do 

diretor e equipe com as pessoas que ele filma. A proposta estética e a conduta ética 

determinadas pelo diretor são indissociáveis, uma influenciando ou determinando a outra em 

um processo dialético constante ao longo de todo o processo criativo, desde a concepção da 

ideia do filme, passando por roteiro, pré-produção, captação, edição, finalização, até chegar 

finalmente na exibição e na relação com o público. Nichols (2005) aponta nessa direção 

quando afirma que a questão ““Como devemos tratar as pessoas que filmamos?” é uma 

pergunta que também nos faz lembrar das várias formas que os cineastas podem escolher para 

representar o outro” (p. 40). A colocação do autor evidencia que ao selecionar uma 

                                                 
4
 Holanda (2006) ressalta, no entanto, que a abordagem geral ainda é eventualmente utilizada nos documentários 

brasileiros, e cita como exemplo o filme Fé (Ricardo Dias, 1999).   
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determinada forma de representar o outro, em detrimento de outras, o diretor está fazendo 

escolhas não somente a respeito de questões puramente artísticas, mas também e sobretudo 

sobre os parâmetros éticos que vão guiar a relação a ser estabelecida entre ele e as pessoas a 

filmar. Tudo isso, por sua vez, irá influenciar a maneira com o que o filme se relaciona com 

seu público. Para Nichols (2005), “a ética torna-se uma medida de como as negociações sobre 

a natureza da relação entre o cineasta e seu tema têm consequências tanto para aqueles que 

estão representados no filme como para os espectadores” (p. 36).  

Ao analisar a produção documental brasileira das décadas de 1960 e 1970 na sua 

forma de se relacionar com o Outro, Bernardet (2003) destaca o papel da linguagem 

cinematográfica, para além do conteúdo. Para o autor, seria equivocado concluir que os 

cineastas do período não se interessavam pelo Outro. Observando as características do que ele 

chama de “modelo sociológico” do esquema particular/geral que dominava a produção da 

época, a forma de lidar com o Outro e de apresenta-lo estava submetida à limitações impostas 

pela linguagem.  

Se os cineastas ligados a esse modelo não podiam fazer emergir o outro, não é que 

não quisessem, nem por falta de interesse pelo outro. É que não podiam: a 

linguagem impedia. Essa linguagem que pressupõe uma fonte única do discurso, 

uma avaliação do outro da qual este não participa, uma organização da montagem, 

das idéias, dos fatos que tende a excluir a ambiguidade, essa linguagem impede a 

emergência do outro. É preciso que essa linguagem se quebre, se dissolva, estoure, 

não para que o outro venha emergir, mas para que pelo menos tenha essa 

possibilidade (BERNARDET, 2003, p. 214). 

Dando prosseguimento à sua análise, Bernardet (2003) questiona o que se 

transforma no olhar dos cineastas para permitir as mudanças subsequentes. Para o autor, os 

filmes produzidos entre as décadas de 1960 e 1970  

centram a realidade em torno da produção e das condições proletárias de trabalho; o 

instrumento para compreender a realidade é a sociologia e, consequentemente, a 

exterioridade do sociólogo em relação ao objeto de sua ciência. Que não se entenda 

com excessivo rigor essa noção de sociologia, é antes um espírito sociológico. Daí 

desliza-se progressivamente, sem que por isso desapareçam por completo os 

vestígios da atitude sociológica, em direção a uma realidade que não mais se define 

pela produção material, mas se caracteriza pelo imaginário e pela produção 

simbólica (BERNARDET, 2003, p. 215-216).    

Bernardet (2003) aponta ainda outras mudanças, como a “rejeição dos critérios 

coletivos e gerais que esmagam e neutralizam as individualidades, a recusa da posição 

exterior/superior diante do outro, a valorização da esfera individual” (p. 217). Essas 

transformações envolvem também mudanças no uso da linguagem cinematográfica. O autor 

aponta o fim da crença no documentário como reprodução do real, que passa a ser visto e 
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trabalhado como discurso; a quebra no fluxo da montagem, com a utilização do fragmento e 

da justaposição; e a aceitação da ambiguidade, em detrimento na univocidade. Transforma-se, 

enfim, a busca e a conduta dos cineastas. 

Retomando a análise de Nichols (2005) a respeito das diferentes formas de um 

documentário se estruturar a partir das relações engendradas pelo tripé formado pelo diretor, 

pessoas filmadas e público, o autor aponta como uma das possibilidade narrativas o gesto do 

próprio diretor falar, seja aparecendo em cena, seja apenas com voz over. Para o autor, “falar 

na primeira pessoa aproxima o documentário do diário, do ensaio (...)” (p. 41). Ainda de 

acordo com Nichols (2005), “nesses casos, o cineasta torna-se uma persona ou personagem 

em seu próprio filme, além de ser seu criador” (p. 41).  O recurso da voz over do diretor é 

utilizado nos dois documentários que abordaremos nessa pesquisa, Edifício Master (2002), de 

Eduardo Coutinho e Paralelo 10 (2012), de Silvio Da-Rin. Ainda que nos dois filmes esse 

personagem do diretor tenha uma atuação discreta e limitada, em ambos ele ocupará uma 

posição fundamental dentro da narrativa documental diegética. É essa posição que queremos 

analisar a partir de outra perspectiva. A partir da concepção de Bernardet (2003) que define de 

o “outro de classe”, podemos inverter o raciocínio e pensar, dentro da ambiência diegética, os 

próprios diretores como os Outros de seus filmes em relação à comunidade que investigam. 

No universo de Edifício Master (2002), do diretor Eduardo Coutinho, os 

moradores do edifício Master não são vizinhos de Coutinho. O diretor não mora ali e aquele 

não é o seu mundo. No universo dramático de Edifício Master, que se passa todo dentro da 

própria edificação, é Coutinho quem vem de fora, que se sabe ali apenas temporariamente e 

nem tem pretensão de permanecer. O diretor e sua equipe diminuta são uma minoria isolada 

dentro daquele imenso universo de aproximadamente 500 moradores. É ele quem chega à 

comunidade já estabelecida e não se encaixa realmente ali, e é partir da ação dele (a decisão 

de fazer um filme) que existe uma trama, uma narrativa audiovisual. A partir desse contexto, 

nossa proposta é analisar o personagem do diretor Eduardo Coutinho como a figura do Outro 

dentro da dimensão diegética do filme. 

Já o documentário Paralelo 10 (2012), de Silvio Da-Rin, acompanha uma viagem 

do sertanista José Carlos Meirelles e do antropólogo Terri Aquino, então representantes da 

Funai (Fundação Nacional do Índio), para uma base da instituição no Acre, na fronteira com o 

Peru. O título faz referência à posição geográfica do local. Nessa área de reserva, populações 

indígenas ribeirinhas sedentárias e já fluentes na língua portuguesa vivem em situação de 
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conflito com os índios ainda isolados (que não tiveram contato com a “civilização”). Nesse 

filme, propomos analisar como sendo o Outro, dentro da esfera diegética, todos os “homens 

brancos” do filme, aqueles provenientes de zonas urbanas e que estão ali apenas visitando, ou 

seja, os membros da Funai e a equipe de filmagem. Aquela região isolada é o habitat natural 

dos índios, e não daqueles homens brancos urbanos, letrados e tecnológicos. São eles os que 

vêm de fora e não pertencem àquela comunidade, são os Outros. 

Em síntese, podemos pontuar como elementos relevantes para a definição de 

Outro nessa pesquisa, os seguintes aspectos: 

 há uma comunidade estabelecida geográfica e culturalmente, e é nesse 

ambiente que a narrativa se desenvolve (o edifício Master em Edifício 

Master e a reserva indígena em Paralelo 10) ; 

  o personagem do Outro (representado pelas equipes de filmagem em 

ambos os filmes e pelos membros da Funai em Paralelo 10) não faz parte 

dessa comunidade, nem vai se juntar a ela, estando ali apenas 

temporariamente; 

 o Outro exerce uma função catalisadora, no momento em que é a sua 

chegada na comunidade e sua ação (a decisão de fazer um filme sobre a 

comunidade em ambos os documentários, e particularmente a visita da 

Funai em Paralelo 10) que faz com que haja uma narrativa. 

Esses parâmetros aqui estabelecidos parecem encontrar reflexo em Larrosa 

(2011), que ao tratar da questão da experiência estabelece uma tríade de conceitos: “princípio 

de alteridade”, “princípio de exterioridade” e “princípio de alienação”, dos quais nos 

apropriaremos para melhor definir nosso Outro. Ao “princípio de exterioridade” comparamos 

a chegada do diretor na comunidade abordada e a função catalisadora desse personagem: 

Se lhe chamo “princípio de exterioridade” é porque essa exterioridade está contida 

no ex da própria palavra ex/periência. Esse ex que é o mesmo de ex/terior, de 

ex/trangeiro, de ex/tranheza, de êx/tase, de ex/ílio. Não há experiência, portanto, sem 

a aparição de alguém, ou de algo, ou de um isso, de um acontecimento em 

definitivo, que é exterior a mim, estrangeiro a mim, estranho a mim, que está fora de 

mim mesmo, que não pertence ao meu lugar, que não está no lugar que eu lhe dou, 

que está fora de lugar (LAROSSA, 2011, p. 5-6). 

O “princípio de alteridade” corrobora que esse personagem que chega tem que ser 

diferente daqueles estabelecidos na comunidade: “isso que me passa tem que ser outra coisa 

que eu. Não outro eu, ou outro como eu, mas outra coisa que eu. Quer dizer, algo outro, algo 
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completamente outro, radicalmente outro” (p. 6). E o “princípio de alienação” reafirma a 

origem exterior do acontecimento (o Outro que chega é quem faz o filme):  

Se lhe chamo de “princípio de alienação” é porque isso que me passa tem que ser 

alheio a mim, quer dizer, que não pode ser meu, que não pode ser de minha 

propriedade, que não pode estar previamente capturado ou previamente apropriado 

nem por minhas palavras, nem por minhas ideias, nem por meus sentimentos, nem 

por meu saber, nem por meu poder, nem por minha vontade, etc (LAROSSA, 2011, 

p. 6).      

Em Nunes (2013), destacamos uma observação que podemos coadunar com o 

apresentado acima:  

Que a “experiência” seja o “conceito-chave” da constituição do sujeito significa que 

este se realiza no encontro com o outro – no mundo “exterior” e/ou no “interior”. 

Etimologicamente, tanto em alemão (Erfahrung, do verbo Fahren) quanto em latim 

(através do radical Per), experiência refere-se a: busca, procura, erro, risco, dar-se 

com o perigo, navegação pelo desconhecido, viagem em direção ao novo (Cf. 

MATOS, 2007). Experiência é, portanto, “experiência da alteridade”, saída do já-

sabido, do conhecido, do lugar de conforto para ter com o não-idêntico, o não-eu, o 

dessemelhante (NUNES, 2013, p. 07). 

Sintetizando, afirma Nunes (2013) que “a experiência (da alteridade, portanto) 

permite conhecer o outro externo, mas também (e por isso) reconhecer o próprio lugar, 

parcial, impreciso e precário, do Eu” (p. 07).  

Buscando compreender melhor o conceito de Outro no cinema, nos deparamos 

com uma proposição de Larossa (1998) citado por Duarte (2009) que vincula a questão da 

alteridade com as relações de poder historicamente estabelecidas, as quais o cinema reproduz: 

De acordo com Larrosa & De Lara (1998), “imagens do outro” são as imagens dos 

loucos feitas pelas pessoas com uso da razão, que definem o sentido da razão e da 

sem-razão; as imagens das crianças feitas pelos adultos, que definem o que é 

maturidade e imaturidade; dos selvagens pelos civilizados, que determinam o que é 

civilização e o que é barbárie; imagens dos estrangeiros feitas pelos nativos, que 

definem o que é ser membro de uma comunidade; de delinqüentes, feitas pelas 

pessoas de bem, que estabelecem os parâmetros acerca do que é agir dentro da lei; 

dos marginalizados pelas pessoas integradas, que definem o que ser ou não 

corretamente socializado; dos deficientes pelas pessoas normais, que estabelecem os 

padrões de normalidade e assim por diante (p.8). (LARROSA & DE LARA, 1998, p. 

8 apud DUARTE, 2009, p. 1). 

  A questão da alteridade e a existência do Outro estão sempre relacionados com a 

tensão de se pertencer ou não a um grupo considerado homogêneo ou normativo (Hilgert, 

2015). Porém, em nossa análise, pretendemos ir além dessa relação de pertença, buscando 

observar o dinamismo das situações e os possíveis processos de identificação e 

distanciamento, como propõe a autora:  

(...) o contexto aqui estudado permite deslocar um pouco o conceito de alteridade 
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para um viés que não se concentre na inclusão/exclusão, mas que dê importância a 

outro tipo de relação eles/nós, pensando que tais posições mudam sempre, 

dependendo dos sujeitos, do contexto, dos olhares. Ou seja, entendemos  que nem 

sempre está em foco excluir ou não; mais do que isso, estão em cena jogos de 

distanciamentos e aproximações, identificação, reconhecimento e afastamento. (...) 

uma tentativa de compartilhamento de culturas e ensinamentos, de abertura ao 

diferente (que muitas vezes apresenta mais semelhanças que diferenças), de chegar 

no outro sem armas, sem obrigações. Há tensões, com certeza, mas aquelas que 

convocam o pensamento e desacomodam o olhar diante do outro e de si mesmo 

(HILGERT, 2015, p. 4-5).   

Nossa investigação sobre o Outro nos dois documentários selecionados será 

aprofundada no terceiro capítulo deste trabalho. No próximo capítulo, daremos início ao 

processo de análise do universo ficcional do cinema, elegendo alguns gêneros 

cinematográficos tradicionais onde a figura do Outro é mais evidente e significativa a partir 

de uma configuração específica de personagem. Nesse contexto, apresentaremos também um 

tipo específico de Outro, chamado outsider. 
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3. A FIGURA DO OUTRO NA FICÇÃO 

 

Nesse capítulo, iremos abordar a constituição do Outro no cinema de ficção. Pensando 

o Outro como o estranho, o de fora, aquele que não pertence à ambiência tranquila da trama, 

sendo ele o causador dos conflitos ou pontos de virada do roteiro, então ele está presente, por 

exemplo, no cinema de horror e na ficção científica como a figura ameaçadora. Em casos 

menos extremos, o Outro também pode ser visto como o elemento causador da intriga do 

filme de suspense ou no personagem risível da comédia. No drama, ele costuma ser o 

desestabilizador das relações. Os exemplos são inúmeros e não só no cinema americano. De 

Antônio das Mortes (Maurício do Valle) de Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, 

Brasil, 1964) a Salvador (Carlos J. de la Torre) de Madeinusa (Claudia Llosa, Peru, 2005), do 

Visitante (Terence Stamp) de Teorema (Pier Paolo Pasolini, Itália, 1968) a Grace (Nicole 

Kidman) de Dogville (Lars Von Trier, Dinamarca, Suécia, Noruega, Reino Unido, França, 

Alemanha, Finlândia, Holanda, Itália, 2003), o Outro não pertence ao universo que invade e é 

ele quem causa seja o desconforto, o conflito, a mudança, a resolução.   

Neste trabalho, optamos por selecionar alguns gêneros cinematográficos onde 

acreditamos que a caracterização do Outro seja não só mais evidente como também mais 

relevante dentro da narrativa. Escolhemos, portanto, os gêneros ficção científica, horror e 

western. 

 

3.1 A ficção especulativa  

Aqui vamos nos ater especialmente ao horror e à ficção científica, dois gêneros 

que surgiram nos primórdios do cinema. Poucos meses depois das primeiras projeções feitas 

pelos irmãos Lumière, o também francês que antes atuava como ilusionista George Méliès 

utilizou-se de sua criatividade e expertise para iniciar a produção de filmes desses gêneros, 

tornando-se um dos principais nomes da história do cinema.  

Nas obras de ficção científica e horror, é comum haver uma exacerbação da figura 

do Outro, que é transformado em monstro, fantasma, demônio, assassino serial (muitas vezes 

de caráter sobrenatural) ou em espécie alienígena invasora. Sobre isso, Comolli (2008) 

afirma: 

É somente desfigurando a figura humana ou dela se afastando muito (“o alien”) que 

o cinema pode tratar da alteridade sem reduzi-la imediatamente, pelo próprio fato de 

havê-la inscrito – que se resume, em última instância, a uma confrontação com 

alguma coisa de olhar, olhar, por um tempo ainda, necessariamente humano. Mesmo 

os monstros filmados, infelizmente, nos olham humanamente: como não amar o fato 
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de que Kink Kong nos ama por intermédio de sua presa tão humana? Quanto aos 

robôs, sua fatal humanização é ainda pior (COMOLLI, 2008, p. 208-209). 

 
João Adolfo Hansen, no prefácio do livro de Causo (2003), ao levantar hipóteses 

do que significaria a produção de ficção científica, questiona se seria 

uma espécie de alegoria política do Outro, o pobre, o negro, o comunista soviético -

cubano-vietnamita-chinês, a ideologia exótica da ditadura de 64, o fundamentalista 

islâmico de hoje, reconhecível imediatamente no monstruoso da sulfúrica gosma 

verde insidiosa e dissolvente dos marcianos dos filmes B, no tempo da Guerra Fria, 

formigões sem alma marchando em hordas socialistas contra a Civilização Ocidental 

Cristã, defendida como sempre pelos EUA? (CAUSO, 2003, p. 17) 

O autor supracitado explica, ao sintetizar a pesquisa de Causo (2003), que este 

define como gênero a ficção especulativa, que teria como subgêneros o horror, a fantasia e a 

ficção científica. Hansen afirma que “o que caracteriza nuclearmente o gênero especulativo e 

seus subgêneros é, como diz, o interesse pela figuração do Outro” (CAUSO, 2003, p. 21).  

Tanto o cinema de horror quanto o de ficção científica tiveram início 

influenciados por uma produção literária anterior e, por isso, nos interessa quando Causo 

(2003) apresenta as ideias defendidas por Bernard Mouralis em seu livro As contra-literaturas 

(Les contre-litteratures, 1982). O autor afirma que a presença da alteridade a partir de uma 

ambiência de exotismo na produção literária europeia dos séculos XVIII e XIX “fornece nova 

forma de auto-investigação da realidade vivida pelo autor, a partir do confronto com a 

alteridade” (CAUSO, 2003, p. 61) – e também uma investigação da realidade do 

leitor/espectador, poderíamos acrescentar. Mais do que falar sobre o Outro para aprender a 

seu respeito, o autor falaria do Outro para, a partir dele, voltar-se para falar de si. “A descrição 

da geografia exótica e o jogo entre Eu e Outro no exotismo visa, antes de mais nada, 

relativizar a própria sociedade do autor. É um artifício especular para investigar a si mesmo” 

(CAUSO, 2003, p. 62). Se posteriormente a literatura exótica ou de aventura conseguiu 

superar essa barreira do distanciamento para permitir que o Outro se afirmasse, o mesmo não 

se deu com a ficção especulativa. Segundo Causo (2003),  

é possível argumentar que a ficção especulativa continuou projetando o mesmo 

modelo de investigação especular do seus próprios objetos, originários da própria 

estrutura da qual o autor extrai os elementos de sua produção, mas com um sujeito 

exótico, uma alteridade que é virtual – o Outro é o ser alienígena, e não o nativo dos 

trópicos os das Índias; o mutante ou o monstro e não os selvagens primitivos; o 

homem do futuro, e não o colono que se misturou aos nativos. O Outro certamente 

está no centro das intenções da ficção especulativa, tanto quanto a ciência ou a 

extrapolação (CAUSO, 2003, p. 62).      
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Para Causo (2003), a transmutação do Outro antes humano em figura fantasiosa é 

a principal, porém irrelevante diferença em termos estruturais da narrativa do gênero 

especulativo, onde o Outro permanece impossibilitado de falar de si.  

O gênero ficção científica se caracteriza por apresentar mundos e/ou situações 

imaginárias onde o desenvolvimento de uma tecnologia é condição sine qua non para o 

desenvolvimento da trama. A ciência ganha papel preponderante. Geralmente, são filmes que 

dependem da utilização de efeitos especiais. Os temas recorrentes envolvem viagens 

espaciais, tramas futurísticas, deslocamentos espaço-temporais e formas de vida 

extraterrestres, os alienígenas.  

Analisando a estrutura do gênero, Nunes (2013) vincula a ficção científica a um 

possível efeito de estranhamento: 

Na definição paradigmática de Darko Suvin (1979), a ficção científica é a literatura 

do “estranhamento cognitivo”. Ao criar um Novum, um mundo-outro, desloca as 

referências do que é real, causando o chamado “efeito estranhamento”. Embora não 

sejam os únicos, o futuro e a presença de seres extraterrestes são os elementos mais 

recorrentes, na história da ficção científica, com os quais se art icula o 

distanciamento da realidade fática, forja a alteridade e possibilita o estranhamento. 

Se a relação entre os mundos “interior” e “exterior” pressupõe recíproca 

interpenetração, e, portanto, mobilidade e transformação, de modo análogo se pode 

pensar o problema da temporalidade, tão caro à ficção científica. Topos onde se 

passa a maioria das tramas científico-ficcionais, o futuro se coloca como parte es -

sencial de uma estratégia narrativa que reflete sobre o presente (p. 11).  

O autor coloca que o futuro, por ser o desdobramento do presente, já se encontra 

inserido nele dialeticamente. 

Trata-se da crítica do tempo presente. Mas, ao fazê-la através do outro, permite um 

ver-se de fora renovador e revelador, que, em vez de identificar o não-idêntico e 

familiarizar o desconhecido, preserva o quanto pode a integridade do outro, e, assim, 

sua potência contestatória (NUNES, 2013, p. 11).  

Segundo estabelece Rodrigues (2010), a Alteridade é um dos conceitos nucleares 

da ficção científica, juntamente com Tempo, Tecnologia e Espaço. Porém, a autora admite 

que todos eles possam ser condensados no conceito principal da Alteridade.  

Se pretendermos ir mais longe, podemos mesmo argumentar que todos eles se 

podem sintetizar no de Alteridade, uma vez que a Tecnologia é, essencialmente, o 

veículo que permite entrar em contacto com o Outro (o outro humano, o outro 

alienígena, o outro máquina), num Tempo e Espaço outros (aos quais, normalmente, 

os humanos acederam através da tecnologia), e pode instituir-se como a própria 

alteridade. 

Sobre a forma como esses quatro elementos se articulam, a autora afirma: 

Podemos então concluir que a ficção científica trata sempre do encontro com o 
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outro, mediado pela tecnologia, que acontece outopicamente e/ou oucronicamente, 

ou seja, num mundo outro que pode ser especulado ou extrapolado a partir do 

mundo empírico, mas que não existe em lugar ou tempo nenhum. A diversidade de 

narrativas resulta das várias combinações entre os quatro conceitos (RODRIGUES, 

2010, p. 90). 

 

Analisando o potencial da ficção científica, Nunes (2013) destaca o papel do 

gênero na afirmação da alteridade, ao afirmar que  

a Ficção Científica nos aparece como um campo da literatura capaz de contrariar, se 

não o mercado como um todo – o que seria ingenuidade –, a reificadora tendência da 

arte positiva de naturalizar a vida, forjar a totalidade da realidade e eliminar os 

conflitos da existência por meio da negligência da alteridade. Sem querer dizer, em 

absoluto, que “toda” literatura deste gênero o faça, muito menos que seja ela a 

“única” a fazê-lo, a Ficção Científica, afirmou J. C. Ballard, “explora as 

ambiguidades do mundo” (p. 8-9). 

Ainda explorando a questão do Outro na ficção científica, o autor se utiliza da 

instigante expressão “antropologia do inumano” e aponta como isso pode levar a um processo 

de acolhimento da alteridade:  

Promovendo uma “antropologia do inumano” – o humano extremo-outro, desfigura-

do –, do pós-humano, enfim, a experiência do encontro com o “fracasso do 

humano”, como argumenta João Camilo Penna (2008), a Ficção Científica pode(ria) 

animar a identificação com o não idêntico, de modo que o destino comum dos 

homens (e o próprio sentido de “humanidade”, baseado na empatia) se põe como 

problema. Os riscos e perigos do embrutecimento do homem, do empobrecimento 

da experiência e da “tecnoligização” da vida – subjetiva, social e orgânica – se 

revelam a partir de uma estrutura (ou estratégia) narrativa que “convida” o leitor a 

“experienciar” os conflitos e angústias do protagonista lançado ao mundo -outro. 

Com o personagem em perigo se pode estabelecer empatia, num misto de identidade 

e diferença, com a qual a aparente mesmidade do Eu possa ser questionada e 

abalada, permitindo abertura à alteridade (Cf. RICOUER, 1999) (NUNES, 2013, p. 

14).  

A forma como o Outro surge no cinema de ficção científica é bastante 

diversificada não só em tipos de personagem mas também em configurações desse 

personagem dentro da narrativa. A seguir, destacaremos três obras significativas da história 

do cinema mundial onde detectamos o Outro em posições e funções distintas dentro das 

respectivas tramas.     

Com o filme Viagem à Lua, de Georges Méliès (França, 1902) nasce o tema da 

viagem espacial. Foi a primeira adaptação para o cinema de uma obra de Julio Verne (Da 

Terra à Lua, 1865), importante escritor francês do século XIX, considerado o pai da ficção 

científica. Verne criou em suas estórias tecnologias que posteriormente viriam a existir, como 

o submarino e as viagens espaciais. Alguns de seus livros mais famosos viraram filmes e 
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ainda ganharam refilmagens, como 20.000 Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 

Dias e Viagem ao Centro da Terra.  

Viagem à Lua é um dos mais conhecidos filmes de Méliès. Como sugere o título, 

trata de uma viagem espacial até a Lua, realizada por um grupo de homens em uma cápsula de 

metal com o formato de uma bala e que é disparada por um canhão. Lá eles encontram seres 

alienígenas, os chamados selenitas. Sobre esses seres, Ribeiro (2013) aponta que 

os selenitas constituem uma figura mitológica crucial para a compreensão da 

narrativa, na medida em que constituem uma forma específica de imaginação 

da alteridade. Uma das dimensões da ficção científica está relacionada 

justamente às formas de imaginação da alteridade que marcam cada época da 

história de uma sociedade. Quando a viagem espacial está em jogo, os 

alienígenas e os extraterrestres aparecem com frequência como figurações do 

outro, do diferente em relação aos padrões supostos de uma sociedade 

específica - seja uma diferença histórica (entre dois momentos da "mesma" 

sociedade), seja uma diferença cultural (entre duas sociedades diferentes), seja 

uma articulação entre ambas (RIBEIRO, 2013). 

O embate é iminente. Os exploradores terráqueos matam os selenitas e retornam à 

Terra em segurança, porém com um selenita preso à cápsula. Desde a chegada ao asteroide,  

os exploradores já empreendem confronto com seus habitantes – os selenitas, 

temíveis homens-lagostas com suas cabeças de gavião, usando lanças e máscaras 

tipicamente inspiradas em sociedades africanas. As ressonâncias coloniais estão lá, a 

repetir pouco sutilmente que conquistar o espaço era questão civilizacional. Mas o 

contato com o outro, já ali, não aparecia como algo pacífico, amistoso. Não. O 

diferente era alguém a ser batido. Dele era preciso desconfiar e, evidentemente, 

tratava-se de um adversário a exterminar. O grupo inspirado pelo Professor 

Barbenfouillis, o astrônomo sonhador que idealiza a expedição à Lua, não apenas 

entra em choque com os habitantes extraterrestres, como tem a sorte de t razer 

amarrado ao seu foguete um deles, exibido como troféu, um souvenir do contato 

belicoso entre cinco terrestres colonizadores e os temíveis seres alienígenas. 

(SILVA; LEÃO; LAPSKY, 2015).    

 Já na Terra, na festa de comemoração da missão, o selenita é obrigado a dançar 

para o público.  

Depois do retorno dos viajantes, uma multidão os recebe com aclamação e, em 

meio às comemorações e festas, o selenita que voltou junto com a nave aparece 

levado por um homem através de uma espécie de coleira, como um animal. A 

comparação entre o selenita como figura da alteridade e o animal não é, 

contudo, apenas de ordem metafórica: uma das instituições mais difundidas no 

Ocidente na virada do século XIX para o século XX consistia no que se pode 

chamar de zoológico humano e se dedicava à exibição de "espécimens" das mais 

diversas sociedades encontradas pelos euro-ocidentais em sua expansão colonial 

ao redor do mundo, em especial na África e na Ásia (RIBEIRO, 2013). 
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Como bem observado também no livro de Kemp (2011), a cena (e o filme como 

um todo) reproduz o comportamento do europeu colonizador, que exibia escravos africanos 

como entretenimento.5 Ribeiro (2013) descreve ainda: 

Em Viagem à lua, há inúmeros elementos caracteristicamente coloniais na 

representação dos selenitas: as lanças que bradam ferozmente contra os 

invasores terrestres, o figurino que os singulariza com roupas e ornamentos 

tribais genéricos etc. Na ficção científica em geral, em Viagem à lua em 

especial, a representação da diferença resulta de uma transformação dos 

termos culturais que definem o presente - no tempo de Méliès, a colonização 

da África está em seu apogeu e o encontro com a alteridade colonial marca a 

sensibilidade europeia em geral - em figurações de outro tempo e de outro 

espaço - a lua e seus habitantes estranhos, ao mesmo tempo frágeis e 

ameaçadores, os selenitas (RIBEIRO, 2013).  

Viagem à Lua é um exemplo icônico do que apresentamos anteriormente com 

Causo (2003) sobre a alteridade alienígena apenas substituir a alteridade exótica.  

A produção de filmes de ficção científica continuou frequente e diversificada e 

viveu nos anos de 1950 sua “época de ouro”. Alguns acontecimentos certamente alimentaram 

o imaginário dos realizadores e do público de então, como o lançamento de bombas atômicas 

pelos EUA no Japão em 1945, dando início à Era Nuclear; a suposta queda de uma nave 

espacial no Novo México com a descoberta de corpos alienígenas, o chamado Caso Roswell, 

em 1947; a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953; o início da Corrida Espacial, que teve como 

marco o lançamento do satélite Sputinik pelos soviéticos em 1957; bem como todo o contexto 

político conturbado dos EUA, que viviam a época da Guerra Fria e o temor constante de um 

conflito com a União Soviética, além do macarthismo e a caça aos comunistas dentro do país. 

Um dos clássicos do período é A Guerra dos Mundos, de Byron Haskin (EUA, 

1953). O filme é uma adaptação da obra homônima publicada em 1898 de H.G. Wells, 

escritor inglês do final do século XIX, famoso por suas estórias de ficção científica. Assim 

como Julio Verne, Wells previu o desenvolvimento de tecnologias e teve vários de seus livros 

adaptados para o cinema, como Daqui a Cem Anos, de William Cameron Menzies (Reino 

Unido, 1936), A Máquina do Tempo, de George Pal (EUA, 1960; refilmado em 2002 por 

Simon Wells), A Ilha do Dr. Moreau, de Don Taylor (EUA, 1977; refilmado em 1996 por 

John Frankenheimer). A Guerra dos Mundos também ganhou refilmagem em 2005 por Steven 

Spielberg. 

                                                 
5
 A esse respeito, é famoso o caso de Saartjie Baartman, uma mulher sul-africana da etnia hotentote que era 

exibida em feiras de aberrações de Londres por sua compleição física ser considerada peculiar. Ela ficou 

conhecida como a “Vênus Negra” e teve sua história retratada em filme homônimo dirigido por  Abdellatif 

Kechiche, lançado em 2011.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hotentote


46 
 

Em A Guerra dos Mundos ocorre um processo inverso ao visto em Viagem à Lua. 

Se no filme francês a raça humana é quem sai do planeta Terra, pondo-se no papel de 

colonizador espacial, no filme americano o planeta Terra é invadido impiedosamente por 

alienígenas que buscam matar todos os seres humanos e se apossar do planeta. Na época em 

que o livro de Wells foi publicado, a Inglaterra estava em intensa atuação colonizadora na 

África e fica evidente a crítica do autor ao colonialismo inglês. Wells utiliza a figura do Outro 

para, na verdade, falar do Eu inglês. Já no filme de 1953, a estória ganha novo sentido. Com a 

ameaça dos soviéticos e comunistas pairando externa e internamente, a produção 

cinematográfica da época parece captar e refletir a atmosfera psicológica de um país que vivia 

sob a égide do medo. Os alienígenas ganharam então novo contorno, passando a remeter a 

esse Outro estrangeiro ameaçador, com o qual não existe diálogo possível, somente o embate. 

Panorama semelhante se repete na nova versão do filme lançada em 2005, quando o país 

ainda estava sob o choque dos ataques de 11 de Setembro perpetrados apenas 4 anos antes por 

fundamentalistas islâmicos e que disseminou pânico e a insegurança na maior potência militar 

do mundo. A esse respeito, “é sempre válido lembrar que o termo “alienígena” ou “alien”, seu 

correspondente em inglês, deriva do latim “alienus”, servindo para designar aquele que é 

forasteiro, estrangeiro” (Silva; Leão; Lapsky, 2015). 

Na década de 1960, a Corrida Espacial atingiu seu ápice. A década se iniciou com 

o soviético Yuri Gagarin sendo o primeiro homem a ir ao espaço, em 1961, e terminou com o 

americano Neil Armstrong sendo o primeiro homem a andar na Lua, em 1969. Paralelamente, 

a produção cinematográfica de ficção científica conquistou seu grau máximo de maturidade. 

Em 1968, é lançado 2001: Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick (EUA), considerado 

a obra-prima que revolucionou o gênero. O filme possui diversas qualidades, como a estória, 

roteiro, direção, fotografia, trilha sonora, efeitos especiais, cenários, rigor estético, realismo 

científico, aspectos filosóficos etc. Kubrick buscou a parceria do escritor inglês de ficção 

científica Arthur C. Clarke (1917-2008), responsável pelo roteiro, que por sua vez foi 

adaptado de um de seus próprios contos, A Sentinela.   

Há diferentes interpretações para 2001: Uma Odisseia no Espaço e seguiremos 

aqui com a qual acreditamos ser a mais acertada. O filme começa com uma espécie de 

primeiro ato intitulado sugestivamente de “A Alvorada do Homem”, onde vemos 2 grupos de 

hominídeos, certamente há milhões de anos, em disputa. Eis que surge misteriosamente, na 

alvorada, um monólito negro próximo a um dos grupos. A alvorada do dia será também a 

Alvorada do Homem. A forma como Kubrick trabalha os planos e a trilha sonora sugere que o 
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monólito está influenciando de alguma forma aqueles seres, causando algum tipo de mudança 

na mente primitiva que levará ao desenvolvimento do Homem, a partir da utilização de um 

pedaço de osso como arma. Em seguida, como uma antecipação da frase que o astronauta Neil 

Armstrong proclamaria no ano seguinte ao descer na Lua, “um pequeno passo para um 

homem, um salto gigante para a humanidade”, aquela que deve ser a maior elipse temporal da 

história do cinema nos leva para o ato seguinte, milhões de anos depois, para uma estação 

espacial na órbita da Terra, confirmando o desenvolvimento alcançado. O restante do filme 

nos sugere que aquele monólito, bem como os outros que aparecem ao longo da estória, nos 

foram dados por algum tipo de forma vida alienígena incognoscível incrivelmente superior 

que eventualmente intercede para o desenvolvimento da raça humana.  

Porém, há outra alteridade em 2001, na figura do computador HAL 9000, com 

avançadíssima inteligência artificial. Hal controla as operações da nave Discovery One, que 

viaja a caminho de Júpiter. A bordo, estão David Bowman e Frank Poole, além de outros três 

cientistas em hibernação. Hal começa a apresentar um comportamento peculiar preocupante, 

que alarma os astronautas. O computador tenta matar todos os tripulantes, mas Bowman 

sobrevive e desliga Hal. A alteridade, nesse momento, foi exterminada.  

É curioso observar que é esse mesmo personagem sobrevivente, David Bowman, 

que em seguida será posto em contato com a tecnologia alienígena. Bowman dialoga, 

portanto, com as duas alteridades principais do filme, situadas em polos aparentemente 

opostos. Uma alteridade superior, alienígena, benéfica, e outra artificial e maléfica. Hal, de 

comportamento tão semelhante ao dos seres humanos, se mostrou igualmente imperfeito. A 

raça humana não foi capaz, ainda, de criar algo superior a si próprio. A aniquilação é 

combatida com aniquilação.  

Ao chegar a Júpiter, Bowman se depara com outro gigantesco monólito em órbita 

do planeta. O astronauta inicia uma longa viagem espacial por dentro de um túnel de luzes 

coloridas, com paisagens exuberantes. Quando Bowman finalmente parece ter parado em um 

tipo de quarto, ele vê um Outro de si cada vez mais velho, em rápida sucessão temporal. Já 

extremamente velho, no leito de morte, outro monólito aparece próximo à cama de Bowman, 

que então se transforma em feto humano, e surge flutuando ao lado da Terra. É o 

renascimento de Bowman e também da humanidade, com um novo e inimaginável 

desenvolvimento. 
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Da forma como vemos, a Alvorada do Homem nos coloca que o surgimento do 

Homem, do Eu Humano, só acontece a partir da presença, ainda que virtual, do Outro. Não 

mais o vilão, o Outro em 2001 é quem nos define enquanto seres humanos. E como sugere o 

final, será o Outro quem nos lançará rumo à transcendência.  

Contudo, a maioria dos filmes de ficção científica insiste no combate à alteridade. 

O Outro é visto como desafio ou será desafiado. 

Entre alienígenas e robôs, as guerras travadas pela humanidade não foram poucas.  E 

em quase todas elas, as possibilidades de exercício da alteridade se mostraram 

exíguas. Conhecer o Outro, entender o diferente, apareceu em diversas películas 

como expediente que em lugar de fomentar a alteridade, era passo necessário para 

conceber a sua eliminação (SILVA; LEÃO; LAPSKY, 2015).    

Assim como a ficção científica, o horror se definiu como gênero logo no 

surgimento do cinema. Explorando medos e ansiedades, foi muito influenciado em sua gênese 

pelo romance gótico inglês. Para citar alguns dos principais exemplos, o romance 

Frankenstein ou O Prometeu Moderno (1818), de Mary Shelley, ganhou a primeira de muitas 

adaptações para o cinema em 1910, dirigido por J. Searle Dawley e produzido por Thomas 

Edison (EUA); O Médico e o Monstro (1886), de Robert Louis Stevenson, ganhou 

rapidamente tantas versões para o cinema que é difícil precisar qual a primeira, mas 

possivelmente foi em 1908; Drácula (1897), de Bram Stoker, foi levado às telas pela primeira 

vez em 1922 com Nosferatu, Uma Sinfonia do Horror, dirigido por F. W. Murnau 

(Alemanha).  

Nessas três obras citadas, o Outro é a figura aterrorizante e, curiosamente, as três 

criaturas surgem, de uma forma ou de outra, a partir de uma matriz humana. No caso tanto de 

Frankenstein quanto de O Médico e o Monstro, a maneira como as formas assustadoras são 

constituídas aproximam as duas obras da ficção científica, como aponta Suppia (2006). O 

Monstro em Frankenstein é criado pelo Dr. Frankenstein a partir da junção de diversas partes 

humanas, até que se formasse um corpo completo; a persona chamada Hyde em O Médico e o 

Monstro surge a partir de uma fórmula bebida por seu criador, Dr. Jekyll.  

A novela de Stevenson é, ao lado de Frankenstein and the Modern Prometheus 

(1808), de Mary Shelley, uma das obras precursoras - senão fundadoras - do gênero 

da ficção científica na literatura. Em ambas a personagem do cientista genial remete 

ao mito de Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses (símbolo da  sabedoria) 

para entregá-lo aos mortais, e acabou condenado por Zeus a uma eternidade  de 

suplícios. O ímpeto prometéico, manifesto numa insaciável fome de saber e de 

domínio sobre a natureza, é a força que move tanto o Dr. Frankenstein  quanto o Dr. 

Jekyll, levando-os finalmente à ruína. Toda sorte de “cientistas -loucos” na literatura, 

cinema e televisão do século XX tem alguma dívida com Victor Frankenstein e 

Henri Jekyll, personagens com muito em comum (SUPPIA, 2006, p. 138). 
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O Médico e o Monstro apresenta uma particularidade diante das demais obras aqui 

apresentadas. Sua figura aterrorizante, seu Outro, não é algo externo a seu criador, e sim dele 

parte constituinte. O Outro faz parte do Eu, mas não pode ser controlado. Suppia (2006) 

relaciona isso com o mito do Duplo, conhecido também pelo termo em alemão 

Doppelgänger, segundo o qual haveria um ser que seria uma cópia fiel de uma pessoa e é 

geralmente associado a características ou significados negativos e trágicos. O autor também se 

refere à teoria de Freud sobre os conflitos internos inconscientes.        

À luz do pensamento freudiano, especificamente das proposições contidas em O 

Mal-estar na Civilização (1930), não é difícil associar o dualismo que afeta o 

personagem Henry Jekyll à dicotomia que opõe a moral ao instinto, ou a segurança à 

liberdade. Vicente Cechelero cita Rosemary Jackson (The Literature of Subversion) 

para observar que, em O Médico e o Monstro, “O outro lado do humano retorna para 

ativar tendências libidinais latentes escondidas pelo ego social. Isto exemplifica a 

teoria de Freud da narrativa fantástica como o relato de um retorno do reprimido: 

Hyde pode preencher os  desejos de Jekyll de furtar, amar, ser violento”. O crítico 

prossegue notando que, na novela de Stevenson, O efeito Doppelgänger está 

presente como um estopim do que acaba minando o establishment ou status quo em 

que o homem socializado, civilizado, fossilizado nos costumes e na hipocrisia social, 

acaba por perder seu senso do natural, sua função sensual no ritmo da natureza, seu 

senso propriamente antropológico perdido no caminho da caverna até o palácio de 

Buckingham (SUPPIA, 2006, p. 139).   

Em consonância com as ideias apresentadas acima, Kon (1996) afirma sobre O 

Médico e o Monstro e também sobre Hulk: 

Invólucros que perdem seu poder de resposta para as indagações humanas e que se 

rompem, deixando fluir de dentro de si formas “desumanas” ou de nova 

humanidade, de outra racionalidade, que pedem, para dar conta daquilo que irrompe, 

a criação de um novo universo conceitual (KON, 1996, p. 55).  

O auge do cinema de horror, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, 

aconteceu nas décadas de 1920 e 1930, inclusive com a realização de novas e rebuscadas 

versões dos filmes acima citados. O gênero, no entanto, continua sendo até hoje explorado 

com grande sucesso (as obras acima continuam a ganhar a novas refilmagens) e tem 

vivenciado ao longo das décadas eventuais sopros de renovação. 

 Esse é o caso, por exemplo, da figura emblemática do vampiro, que ganhou 

novos contornos especialmente com o conjunto da obra literária da escritora americana Anne 

Rice, a partir da publicação de Entrevista com o Vampiro (1976), adaptado para o cinema em 

versão homônima em 1994 sob a direção de Neil Jordan (EUA). Entrevista com o Vampiro é 

o primeiro livro de uma série criada por Rice intitulada As Crônicas Vampirescas. A autora se 

aproxima da alteridade representada pelo vampiro e dá total voz para esse Outro, como já 
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sugere o título desse primeiro livro/filme. Para Sardenberg (2014), Entrevista com o Vampiro 

é a 

obra na qual o vampiro serve como meio encontrado pela autora para refletir sobre 

uma grande preocupação inerente a seu próprio tempo e espaço sociocultural: a 

questão da alteridade, da preocupação em deixar falar grupos minoritários que não 

haviam tido a oportunidade de se posicionar como sujeitos de sua própria história 

(SARDENBERG, 2014, p. 242). 

Ainda de acordo com o autor, a obra de Anne Rice surge no contexto do pós-

guerras, quando houve uma busca pela aceitação da pluralidade e a disseminação de obras que 

traziam como temas questões enfrentadas por grupos tradicionalmente discriminados – os 

Outros.   

No espírito dessa tendência estava a autora americana Anne Rice, que se tornou 

interessada na figura do vampiro como uma “metáfora para o outsider” (CARTER, 

1997, p. 27)
6
, ou seja, o que vivia às margens, como um símbolo desses grupos 

reprimidos que haviam até então ouvido relatos históricos da sua existência, mas 

nunca tiveram a oportunidade de contar essas histórias através de suas próprias 

perspectivas (SARDENBERG, 2014, p. 243). 

Na trama de Entrevista com o Vampiro, o vampiro Louis narra para um repórter 

sua história de vida primeiramente humana e depois vampiresca. A premissa inovadora da 

obra, bem como dos demais livros da série As Crônicas Vampirescas, é colocar o vampiro 

como protagonista, tornando-o sujeito de sua própria história. Sardenberg (2014) compara a 

popularidade alcançada por Entrevista com o Vampiro com a da obra matriz da temática, 

Drácula (1897), de Bram Stoker.     

3.2 O outsider no gênero western  

 “O western nasceu com o próprio cinema” (MATTOS, 2004, p. 22). O filme de 

western foi desenvolvido nos Estados Unidos, em relação direta com a história desse país. 

Segundo Mattos (2004), os primeiros registros de cenas posadas do gênero datam de 1898, 

realizadas pelo norte-americano Thomas Edison (o mesmo que antes, em 1894, filmou índios 

Sioux reais em estúdio, como visto no início do capítulo 1). Mais uma vez, vale destacar que 

o marco do surgimento do cinema é a primeira exibição pública comercial realizada pelos 

irmãos Lumière, em Paris, em 1895. No entanto, considera-se como sendo o primeiro filme de 

western realizado o curta-metragem O Grande Roubo do Trem (The Great Train Robbery), 

como é mais conhecido, ou O Roubo do Grande Expresso, como apresenta Mattos (2004). O 

filme de 9 minutos de duração foi realizado em 1903 por Edwin S. Porter. 

                                                 
6
 CARTER, M. L. “The vampire as alien in contemporary fiction”. In: GORDON, J.; HOLLINGER, V. Blood 

read: the vampire as metaphor in contemporary culture. Philadelphia: University of Philadelphia Press, 1997. 
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Em geral, como aponta Mattos (2004), o western caracteriza-se por tramas que se 

passam durante o período do esforço de conquista da região oeste (daí o nome em inglês 

western, que aponta a região ocidental) do país, ocorrido aproximadamente entre 1840 e 1890 

(não muito antes, portanto, do nascimento do cinema, levando em consideração que o ano 

oficial de seu surgimento é 1895). Não obstante, o autor também esclarece que a literatura e o 

cinema de western não formam um retrato fiel da história, sendo muito mais um folclore que 

encobriu com fantasias os acontecimentos reais. Os elementos que ilustram o gênero são 

conhecidos e já fazem parte do imaginário cinematográfico e de sua iconografia: colonos, 

bandidos, rancheiros, cavalos, pequenas cidades, xerifes, armas, jogo, prostituição, 

diligências, duelos, índios, fortes, caravanas, carroças, soldados do exército, álcool, 

cavalarias, vaqueiros (os cowboys), trens, construções de ferrovias, búfalos, botas com 

esporas, chapéus, saloons e suas portas de vai-e-vem, cadeias, hotéis, bancos, barbearias, 

agências funerárias, as terras áridas, quentes e avermelhadas (grandes planícies, montanhas e 

desertos) etc.  

Mattos (2004) descreve a existência do conflito entre opostos como aspecto 

definidor do western. Segundo o autor, o conflito básico seria entre civilização e selvageria, 

mas que era expresso a partir de oposições diversas: 

Leste contra Oeste, cidade contra sertão, ordem social contra anarquia, indivíduo 

contra comunidade, inocência contra corrupção, pioneiro contra índio, professora  

rural contra dançarina de saloon, e assim por diante. A trajetória narrativa de todo e 

qualquer western aciona a oposição dominante civilização-selvageria, gerando um 

conflito – ou uma série de conflitos – que são constantemente intensificados até que 

o confronto climácico se torna inevitável (MATTOS, 2004: 17-18). 

 

Ainda elencando pontos de estruturação do western, Mattos (2004) cita o trabalho 

de John G. Cawelti (The Six-Gun Mystique, de 1971) que aponta três papéis principais na 

narrativa do gênero: a população da cidade (representa a vítima); os estereótipos dos 

selvagens (índios) ou dos chamados “foras-da-lei”, que são bandidos brancos (ambos 

representam a ameaça); e os heróis, que são homens brancos que salvarão a vítima de sua 

ameaça. Mattos (2004) descreve que a dramaturgia do western se baseia nas relações 

estabelecidas entre esses três grupos, ainda que com diversas variações e/ou desdobramentos. 

O autor cita pelo menos três dos tipos de trama mais comuns dentro do gênero. Em um 

primeiro exemplo, o mais óbvio e maniqueísta de todos, o herói, figura imediatamente 

identificável e disponível, salva a cidade do ataque dos selvagens. Em outra versão possível, 

esse herói não se prontifica de imediato. A princípio, ele não se identifica com a cidade 

ameaçada, tendendo mais para o lado dos selvagens, até finalmente se reconhecer na 
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população, tomar uma posição e defendê-la de sua ameaça. Em um terceiro exemplo de 

estrutura narrativa, Mattos (2004) apresenta a ambiguidade do herói e seu próprio conflito 

interno em nível máximo. O personagem principal se vê solicitado, diretamente ou 

indiretamente, a ajudar um determinado grupo social (a população da cidade) com o qual ele, 

definitivamente, não se identifica. Ele pode, inclusive, fazer o papel de anti-herói. É sobre 

essa figura heroica e seus possíveis desdobramentos dentro da estrutura narrativa apresentada 

por Mattos (2004) que cabem, nessa pesquisa, algumas reflexões a respeito da figura do Outro 

no cinema de ficção. 

 

Recapitulando alguns aspectos do cinema de western já apresentados, podemos 

inferir que: a) em termos de papéis sociais ocupados, a classificação é relativamente simples, 

havendo a divisão entre os moradores (colonos, rancheiros, cowboys), os bandidos brancos, os 

homens da lei (xerifes, soldados) e os índios. Portanto, um personagem principal ambíguo 

como o descrito no terceiro exemplo de Mattos (2004) no subcapítulo anterior não se encaixa 

facilmente em nenhuma das categorias listadas, ele está à margem das convenções da 

sociedade, seguindo suas próprias regras e objetivos; b) o conflito entre civilização e barbárie 

faz parte da estrutura da narrativa do gênero, portanto, em termos dramáticos, o espaço 

ocupado pelos defensores do bem é tão legítimo quanto àquele reservado aos representantes 

da ameaça. E assim, mais uma vez, o personagem em questão não encontra território de 

identificação possível.  

Partindo dessa breve análise, inicia-se a identificação, então, de outro espaço 

social existente, uma espécie de limbo, um território ilegítimo, à margem, ocupado por 

personagens de traços únicos e detentores de papéis dramáticos muito específicos dentro da 

narrativa de western. Esse tipo de personagem será denominado de outsider, geralmente 

traduzido como “forasteiro” ou “fora-da-lei”.  

Privilegiaremos o uso do termo em inglês outsider para determinar a categoria de 

personagem que queremos destacar no western. Isso se dá devido à compreensão que outsider 

é aquele que se encontra excluído do sistema social, mesmo sendo oriundo ou residente da 

comunidade em questão. Já o termo “forasteiro” se aplica melhor àquele que necessariamente 

vem de fora, ou seja, há um aspecto fundamental de trânsito geográfico, e o “fora-da-lei” 

sugere ou implica uma conduta criminosa. Ainda que o outsider que observamos no cinema 

até esse momento seja geralmente um forasteiro e possa realizar ações violentas, nos interessa 

privilegiar o caráter de embate de mundos que o outsider traz consigo, para além da questão 
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geográfica ou criminal. Mais importante do que ele ser de fora ou cometer crimes, é o fato de 

que esse outsider não se encaixa no perfil tradicional de determinado agrupamento humano, e 

essa diferença é a razão de conflito. A noção de outsider está, portanto, baseada no desvio do 

comportamento social normativo, e o próprio conceito desse desvio é socialmente construído.  

   A figura do outsider no western parece não ter demorado a surgir. É interessante 

observar na forma em que Mattos (2004) descreve o personagem Broncho Billy, que estreou 

em 1910, os primeiros traços desse personagem complexo:  

Broncho Billy personificava o “bom homem mau”, geralmente um fora-da-lei que 

nunca hesitava em se sacrificar por uma mulher ou criança que estivesse em perigo. 

Não era um vaqueiro de verdade. O que ele tinha da imagem tradicional do co wboy, 

além de sua roupa, era uma certa simplicidade, uma honestidade subentendida e o 

gosto pela ação” (MATTOS, 2004: p.23).   

 

Um dos primeiros filmes de western que obteve grande destaque foi lançado em 

1939. No Tempo das Diligências (Stagecoach), dirigido por John Ford, é até hoje considerado 

um clássico do gênero, um marco na história do cinema. Os elementos do filme não traziam, 

em si, grandes novidades, mas a grandiosidade da obra revelou-se com o novo tratamento 

dado e com a nova organização desses elementos, reunidos de forma emblemática, como uma 

síntese do que era o filme de western. Conforme Mattos (2004), o diretor John Ford “os 

enriqueceu com um conteúdo moral, social e psicológico, conferindo-lhes uma dignidade 

intelectual e artística” (p. 35). Esse novo grau de significação transformou No Tempo das 

Diligências em um filme divisor de águas dentro do gênero. O personagem Ringo Kid (vivido 

pelo célebre ator John Wayne, figura simbólica do gênero) é um fora-da-lei, um pistoleiro 

fugitivo da cadeia. No entanto, sua busca dentro da trama se traveste de certo caráter nobre, já 

que ele busca vingança contra os homens que assassinaram sua família. E Ringo Kid terá seu 

momento heroico. Alguns outros personagens não são menos complexos, e não se encaixam 

facilmente nas classificações já ensaiadas aqui: um cavalheiro sulista, porém apostador de 

cartas arruinado; um médico, porém alcóolatra; um banqueiro, porém trapaceiro; a prostituta, 

porém de bom caráter etc. Estão todos no limbo, entre a nobreza e a ruína, entre a honra e a 

decadência. “Não há uma visão romantizada do norte-americano. Os personagens de Ford são 

marginalizados, outsiders, que encontram na viagem ao seio da América uma jornada a 

própria essência daquela nação” (MION, 2010).  

Nos anos 40, o western alcançou uma maturidade que vai se estender e se 

aprofundar nos anos 50. Os filmes ganharam tramas com questões sociais e psicológicas. Essa 

mudança, como acontecera também no documentário, possivelmente teve como principal 
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catalisador a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Mas, como o western se trata de um 

gênero tipicamente americano, cabe contextualizar que os Estados Unidos também viveram, 

nessa época, os desdobramentos da Guerra da Coreia (1950-1953), do Macarthismo e da 

grave questão racial que era o preconceito contra os negros e sua luta por aceitação e 

igualdade. De forma que parece coerente imaginar que o novo desenho do herói (anti-herói) 

do western nasceu influenciado por esse contexto global. Ele torna-se um outsider porque 

representa um espírito coletivo da época que não se sente parte dessa sociedade 

incompreensível, com ares tão avançados e civilizados, por um lado, e de comportamento tão 

bárbaro, por outro. O outsider caminha no terreno de fronteira, no limbo social e cultural, sem 

achar seu lugar nesse mundo estranho que se revela. Os valores morais foram abalados. O 

senso de justiça não demonstra clareza. A esperança é incerta. A violência parece ser 

justificável e fazer parte do novo código de conduta. O outsider é o elemento que questiona e 

desafia a ordem social que insiste em varrer para debaixo do tapete as mazelas da barbárie por 

ela perpetrada.     

Um exemplo desse retrato é o filme O Matador (The Gunfighter), de 1950, 

dirigido por Henry King. O anti-herói é Johnny Ringo, vivido por Gregory Peck. Ele é um 

pistoleiro famoso por sua rapidez, mas que está procurando se distanciar de seu passado e 

reconstruir sua vida ao lado da mulher que ama. No entanto, o rastro de sua fama o persegue 

na forma de jovens pistoleiros que o desafiam. Aqui, apresenta-se um anti-herói que já não 

busca salvar o mundo (que diante do quadro social da época parece além de salvamento). Ele 

deseja apenas salvar a si mesmo, não em um sentido egoísta, e sim em forma de redenção e 

sobrevivência. Mas o passado não o perdoa, e aqui temos uma visão pessimista que pode ser 

símbolo da realidade vivenciada naquele período histórico: o tempo de mortes pode ter 

acabado, mas seus efeitos e fantasmas ainda assombrarão por muito tempo. O filme também 

expressa claramente que o ciclo da violência não tem fim, sempre haverá razões para seu 

reinício. É um caminho sem volta. Enquanto outsider, o personagem Ringo tenta se encaixar 

no modelo de sociedade civilizada, mas essa conquista está sempre além de seus esforços. É 

interessante a análise de Mattos (2004) sobre a tradução visual que o diretor propõe para esse 

aspecto. O autor faz uma comparação com outro filme de western, Paixão dos Fortes (My 

Darling Clementine), de 1946, dirigido por John Ford: 

No filme de King a civilização que vimos se desenvolvendo em Paixão dos Fortes 

está assentada. O diretor descreve isso através de certos detalhes do cenário: os 

jardins cultivados, as crianças brincando na rua, a escola (que Clementine estava 

tentando fundar no final de Paixão dos Fortes). Estas cenas são mais do que apenas 

um pano de fundo para o filme. Elas têm consequências importantes para o herói. 
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Em uma sociedade estabelecida como a de O Matador não há lugar para Ringo, 

nenhuma oportunidade para ele se integrar nela como Wyatt Earp  no filme de John 

Ford (MATTOS, 2004: p. 44). 

 

Mattos (2004) destaca o trabalho do diretor Anthony Mann e lista cinco filmes 

que ele fez o longo da década de 1950 tendo o ator James Stewart como protagonista: 

Winchester 73 (Winchester 73, 1950), E o Sangue Semeou a Terra (Bend of The River, 1952), 

O Preço de um Homem (The Naked Spur, 1953), Região do Ódio (The Far Country, 1954) e 

Um Certo Capitão Lockhart (The Man From Laramie, 1955). O autor cita ainda mais três 

filmes do mesmo diretor, O Tirano da Fronteira (The Last Frontier, 1955), O Homem dos 

Olhos Frios (The Tin Star, 1957) e O Homem do Oeste (Man of the West, 1958). Analisando 

esse conjunto de um total de oito obras, Mattos (2004) descreve o novo tipo de herói 

desenvolvido, que representa a figura do outsider:  

Ele é um sujeito comum, vulnerável, obcecado pelo passado e pelo desejo de 

vingança ou de redenção, cujo código moral não está de acordo com a sociedade. 

Apresenta geralmente muita similaridade com o vilão que vem a ser reflexo dele 

mesmo. Tem a consciência de que vive em um mundo violento e precisa se preparar 

para enfrenta-lo. Não se deixa dominar pelos outros. Age com forte determinação e 

coragem, vencendo tremendos obstáculos – longas distâncias percorridas, ambientes 

hostis, isolamento, os mais dilacerantes sentimentos físicos -, para conseguir atingir 

seus objetivos (MATTOS, 2004: P. 46). 

 

A figura do outsider também surge em outro filme de John Ford, Rastros de Ódio 

(The Searchers, 1956), considerado por alguns críticos como sua obra-prima. A construção do 

personagem Ethan Edwards (John Wayne), um anti-herói solitário, parece se desenvolver e se 

aprofundar ao longo do período de anos que o filme cobre, durante a busca de Ethan por uma 

sobrinha que fora sequestrada por índios. Ethan é um ex-soldado confederado, denominação 

usada para os homens dos estados do sul dos EUA, os chamados Estados Confederados, que 

lutaram ou apoiaram a guerra civil americana contra os estados do norte, a Guerra da 

Secessão, ocorrida entre 1861 a 1865. Com esse passado já conflituoso, Ethan é, ou torna-se, 

um homem distante da vida civilizada, introspectivo, adaptado à aridez do ambiente e ao 

estilo de vida que este exige, onde se guia mais por seus instintos do que pelos valores morais 

da civilização. Mattos (2004) destaca como o diretor se utiliza de uma metáfora visual para 

ilustrar a dicotomia e o conflito do personagem: uma porta aberta de uma casa, com vista para 

a paisagem vasta. Essa imagem surge no início e no fim do filme (poeticamente, a porta abre e 

fecha também o próprio filme). Enquanto o lar representa a conquista civilizatória, a paisagem 

representa a ameaça e a selvageria do mundo exterior. No final, a família move-se casa 

adentro, um gesto que Ethan parece seguir, mas hesita. O personagem se reconhece como 
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outsider e, portanto, toma a única decisão possível: ele parte rumo ao vasto território árido, 

seu verdadeiro lar.  

Esse contexto de Rastros de Ódio parece ser emblemático da análise das 

características do filme do gênero western como um todo feita por Quinsani e Almeida 

(2011):  

Pensado dentro de uma caracterização de arquétipos, evidencia-se de maneira geral, 

quatro antinomias: dentro-fora; bem-mal; força-fragilidade e selva-civilização. São 

heróis que salvam o grupo social a que pertencem, mesmo que momentaneamente, 

de um vilão maior. (QUINSANI; ALMEIDA, 2011: p. 3).  

 

O personagem Ethan de Rastros de Ódio, bem como a figura do outsider em 

geral, transita entre esses opostos. Nesse filme, a metáfora da porta é o que divide o dentro e o 

fora dos dois mundos entre os quais o outsider transita; o personagem, um anti-herói, não se 

encaixa no maniqueísmo do bem e do mal, tendo atitudes nobres e outras questionáveis; a 

força física parece mascarar certa fragilidade interior; e a selva/selvageria e a civilização, 

aparentemente de contornos bem marcados, também se confundem, com a barbárie 

irrompendo na violência, na vingança e na ira do homem branco outsider. 

Focando sua análise especificamente em Rastros de Ódio, Quinsani e Almeida 

(2011), corroboram com a ideia apresentada anteriormente da figura peculiar do outsider que 

caminha no limbo, indiferente aos extremos, que por sua vez, na verdade, parecem se 

dissolver nessa obra em particular: 

Estas velhas concepções maniqueístas foram postas de lado pelo talento de Ford, e 

seus papéis deixaram de ser tão claros. O mocinho de Wayne demonstra grande 

crueldade em diversas ocasiões, despreza a religião e a vida em sociedade. A 

cavalaria, tão glorificada pelo cinema, já não é tão galante: ao ouvirmos o famoso 

toque de corneta, o notório sinal de que os heróis estão chegando, vê-se apenas um 

rastro de destruição e morte deixado pelos soldados, que não poupam mulheres e 

crianças. Os índios não são mais os monstros de outrora. Continuam como os 

antagonistas, mas não mais  por serem malignos ou selvagens como o cinema os 

retratou por décadas (QUINSANI; ALMEIDA, 2011: p. 10-11).  

 

Quinsani e Almeida (2011) elegem a figura do herói como elemento central do 

western, o que sugere a verdadeira dimensão que esse personagem possui dentro do gênero. 

Ao descreverem as características desse tipo particular de herói, os autores pontuam também 

aqueles que são os traços típicos do outsider, evidenciando a frequência com que herói e 

outsider são simultaneamente personificados: 

Dos elementos que compõem o gênero, o herói é a figura mais emblemática. Na 

maioria das vezes ele encarna o Westerner, o homem do oeste, onde se funde a 

dimensão humana com o épico, que amplia a lenda sobre suas proezas. Esta entidade 

vem de longe, carrega poucas coisas, tem um passado enigmático, e muitas vezes é 
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perseguido pela justiça. Sua destreza se soma a uma masculinidade charmosa e a um 

intenso vigor físico. É lacônico. É dotado de uma força moral que se une com sua 

força física. Anda só ou acompanhado por uma figura cômica e, na maioria das 

vezes, é aquele que pode tomar as leis com as próprias mãos (SOUZA, 2009). Entre 

os mais simbólicos encontra-se Shane, personagem de Alan Ladd (QUINSANI; 

ALMEIDA, 2011: p. 3).  

 

O personagem Shane (Alan Ladd) é o herói outsider do filme Os Brutos Também 

Amam (Shane, 1953), dirigido por George Stevens e considerado por alguns como uma das 

grandes obras-primas do gênero western e até mesmo de toda a história do cinema. Shane, 

como a descrição de Quinsani e Almeida (2011) antecipa, é misterioso, solitário, melancólico. 

Um pistoleiro tentando deixar o passado de violência para trás, assim como Johnny Ringo de 

O Matador (The Gunfighter, 1950), Shane tenta começar uma nova vida trabalhando em um 

rancho de uma família que o acolhe. Uma paixão platônica se desenvolve entre a mulher da 

família e Shane, que também vai virar um ídolo para o filho dela. Mas, assim como o passado 

não perdoa Jonnhy Ringo, Shane também será arrastado de volta a ele ao optar por proteger a 

família em uma mortal disputa de terras. Seu final, no entanto, é indo embora para destino 

incerto, como o de Ethan Edwards em Rastros de Ódio (The Searchers, 1956). Mas, ao 

contrário deste último filme, Os Brutos Também Amam não dispensa os maniqueísmos. 

Shane, com todas as suas virtudes, com seu arrependimento e sua busca por redenção, não 

tem tantos traços conflitantes como Ethan Edwards, sendo, portanto, mais facilmente 

identificável como o herói da trama, mas sem perder, por sua vez, o posto de outsider. A 

família Starret que o acolhe é o Bem ameaçado pelo Mal dos vilões Rufus Ryker (Emile 

Meyer) e Jack Wilson (Jack Palance). Nesse conflito, Shane é o justiceiro enigmático, que 

após por sua expertise a favor de uma causa nobre, optará pelo distanciamento, reconhecendo 

e mantendo sua condição de outsider. 

 

No próximo capítulo, abordaremos os quatro filmes brasileiros selecionados para 

análise, nos quais buscaremos delinear como se apresenta a figura do Outro.  
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4. CINEMA BRASILEIRO: UNS E OUTROS 

Para além do western, o outsider heroico, por sua vez, ainda resiste. Foi imediata 

a associação com Os Brutos Também Amam (Shane, 1953) quando o filme Drive (Drive, 

2011, EUA), de Nicolas Winding Refn, foi lançado. O outsider deste é um especialista em 

carros e em direção. Durante o dia, ele trabalha em uma oficina mecânica e como piloto dublê 

em filmes de ação. À noite, o anti-herói atua como motorista para assaltantes, garantindo-lhes 

a fuga do local do crime. Um homem solitário, calado, que se encanta por uma mulher e seu 

filho e fará de tudo para protegê-los da violência que os cerca por conta de uma dívida do 

marido presidiário dela. O outsider contemporâneo trocou o cavalo pelo carro, mas ainda 

segue inabalável em sua busca pela vitória. 

 

A apropriação por Drive de elementos narrativos estruturais característicos do 

western é compatível com o que Calhado (2015) apresenta a respeito do filme O Som ao 

Redor (Kléber Mendonça Filho, 2012), um dos filmes de ficção que selecionamos para 

analisar nessa pesquisa. De acordo com a autora, o drama urbano brasileiro é recheado de 

elementos típicos do filme de western. Acreditamos que podemos detectar aspectos do gênero 

também em O Invasor (Beto Brant, 2001), o outro filme que investigaremos nessa pesquisa.   

 

Acreditamos que as bases do western apresentadas anteriormente, bem como 

alguns dos aspectos apontados da ficção especulativa, ajudarão no processo de apreciação dos 

dois filmes brasileiros de ficção escolhidos para análise, a ser realizada neste capítulo, 

juntamente com a investigação dos documentários Edifício Master (Eduardo Coutinho, 2002) 

e Paralelo 10 (Silvio Da-Rin, 2012). Buscaremos, a seguir, definir a figura do Outro em cada 

um dos quatro filmes, além de tentar estabelecer relações e paralelos entre as obras.     

4.1 Edifício Master: “O senhor é quem?” 

Segundo Lins (2004), Edifício Master (2002) foi o filme de Coutinho que mais fez 

sucesso, depois de Cabra Marcado Para Morrer, de 1984 (entre eles, o diretor realizou outros 

sete filmes). Edifício Master ganhou o prêmio de melhor documentário no concorrido Festival 

de Gramado e ficou por vários meses em cartaz, atingindo um público pelo menos cinco vezes 

maior que seu filme anterior, Babilônia 2000 (2000), filmado em uma favela no Rio de 

Janeiro.  

Como esclarece a autora, antes de Edifício Master o trabalho de Eduardo 
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Coutinho se voltava mais para as populações residentes em favelas e a classe média era um 

universo que o diretor ainda não havia abordado. Coutinho, por sua vez, ao realizar Edifício 

Master, não tinha a intenção de fazer um filme sobre a classe média em si. Não se tratava de 

uma abordagem coletiva passível de análises sociológicas, e por isso a decisão de entrevistar 

moradores de um único prédio. Mesmo que seja possível, a partir do filme, tirar conclusões 

sobre as condições gerais de vida dessa camada social, o objetivo do diretor era lidar com 

indivíduos, moradores de um universo específico, com a devida atenção para as 

singularidades. Comparando o universo de Edifício Master com os universos dos 

documentários anteriores do diretor, Lins (2004) explica que 

Os modos de vidas das pessoas produziam relações sociais diferenciadas daquelas 

da favela e solicitavam uma outra estrutura de filmagem, centrada na diversidade de 

experiências, e não especialmente na fala e na força de um personagem em 

particular. A reserva dos moradores, o individualismo, a solidão e a fala contida não 

eram um “menos” em relação aos personagens da favela, mas uma outra forma de 

estar no mundo, um modo de preservação desenvolvido por homens e mulheres de 

um prédio em Copacabana para sobreviver na cidade. E era isso, o comum desse 

mundo, a banalidade dessas existências, que estariam em questão em Edifício 

Master (LINS, 2004, p. 146).  

De acordo com Lins (2004), em todo o conjunto da produção cinematográfica 

documental brasileira, poucas foram as vezes que as camadas médias da população surgiram 

como tema. Uma dessas vezes, talvez a primeira de forma mais específica, foi no filme A 

Opinião Pública (Arnaldo Jabor, 1966). Com 36 anos separando os dois documentários, a 

realidade política, econômica e cultural da classe média brasileira certamente não é a mesma 

em A Opinião Pública e Edifício Master. Ainda que não fosse o objetivo de Eduardo 

Coutinho realizar um documentário sobre a classe média, a associação parece inevitável e 

Labaki (2005) compara: 

Jabor e Coutinho flagram expressões distintas de vitalidade da classe média. Os 

habitantes do país de um incerto futuro tornaram-se os sobreviventes da pátria do 

salve-se quem puder. A bossa nova cedeu lugar ao rap. A princesinha do mar se 

prostituiu (LABAKI, 2006, p. 164).  

Classificado como um filme de abordagem geral por Holanda (2006) e 

reconhecido como usuário do mecanismo particular/geral por Bernardet (2003), A Opinião 

Pública suscita uma questão ainda inédita, apontada por esse último autor. O filme, realizado 

no período áureo da figura do “outro de classe”, não aborda trabalhadores ou camponeses, e 

sim a classe média – e apresenta uma visão bastante negativa dessa camada social 

(BERNARDET, 2003; LINS, 2004). O filme investiga, portanto, a mesma classe social do 

diretor e de seu público. Já não há uma distância segura do Outro, e a suposta neutralidade 
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científica fica comprometida. O Outro agora também é/sou Eu, e não um objeto. Bernardet 

(2003) afirma que 

A passagem para a classe média dificulta a constituição do outro porque, bem ou 

mal, a ele pertencem o cineasta e seu público. Esse voltar-se sobre si mesmo faz 

oscilar o filme entre a postura científica, que institui o outro, e a identificação. Olhar 

no espelho perturba o método (BERNARDET, 2003, p. 60). 

Se o texto da narração em off busca manter a objetividade e o distanciamento, as 

imagens inevitavelmente levam o espectador a algum nível de identificação, pois mostram 

uma série de elementos do cotidiano, como os tipos de moradia, hábitos, tipos de lazer etc.  

O documentário A Opinião Pública, no entanto, foi construído utilizando-se dos 

preceitos da abordagem geral e não representa, portanto, individualidades. Já Edifício Master, 

um dos principais filmes já realizados dentro da corrente da abordagem particular, evita a 

perspectiva social e insiste nos indivíduos. Observamos na postura adotada por Eduardo 

Coutinho um movimento do diretor em direção ao Outro. Não uma aproximação sentimental, 

mas uma atitude, não menos importante, de dar voz a este Outro. Coutinho dessacraliza o 

documentário ao afirmar que uma pessoa comum, do mundo real e que não esteja nas 

atenções da mídia, também pode ser tema de filme. É a vida de todos nós na tela, e nos 

surpreendemos com essa possibilidade. Nessa perspectiva, a identificação do espectador é 

certa. 

Edifício Master é um documentário estruturado em diversas histórias humanas. 

Segundo Lins (2004), o diretor prefere o termo “conversa” a “entrevista” para denominar o 

diálogo que ele estabelece com moradores do edifício Master, um prédio de 12 andares, com 

23 apartamentos por andar, localizado no bairro Copacabana, no Rio de Janeiro. Ao todo, são 

276 apartamentos conjugados, onde moram aproximadamente 500 pessoas. No documentário, 

ouvimos o relato de 32 delas.  

Não há nada de especial no edifício Master. Nada de importante, em termos de 

relevância nacional, aconteceu no local. Ninguém famoso morou lá, nem o prédio foi 

destruído por um incêndio ou qualquer outro evento trágico de grandes proporções. É um 

prédio como outro qualquer. E o documentário Edifício Master, aparentemente, não tem tema. 

Não há um assunto específico que seja abordado nas entrevistas. Coutinho faz perguntas que 

fazem parte da vida de todo nós, tais como: onde nasceu, no que trabalha, quando casou, se 

tem filhos e assim por diante, de acordo com o fluir da conversa. Segundo Lins (2004), é uma 

característica de Coutinho evitar perguntas que investiguem opiniões sobre temas gerais, 
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preferindo questões relativas à experiência pessoal de cada um. O diretor tenta, com essa 

estratégia, levar o entrevistado a delinear o entendimento que possui de sua própria vida. Sem 

se prender a um roteiro fechado de perguntas, o diretor permite-se embarcar na narrativa 

apresentada pelo entrevistado.  

Neste filme, o método do improviso nas entrevistas foi da mais absoluta 

importância, sendo ele o eixo condutor e a base de todo o documentário, pois, segundo Lins 

(2004), não havia um tema principal a ser abordado, ao contrário de seus filmes anteriores, 

como, por exemplo, a religiosidade em Santo Forte (1999) ou a passagem do ano em 

Babilônia 2000 (2000). De forma que, no documentário em questão, não havia um assunto, 

ocasião ou fato específico que fosse comum a todos os moradores e que pudesse ser usado 

para estabelecer o diálogo. A visão dos personagens sobre o bairro de Copacabana foi 

abordada, mas não é essencial e nem é falada em todas as entrevistas. Como resultado, o que 

vemos então de cada entrevistado é uma breve história de vida com idiossincrasias e formas 

de lidar com a existência que, segundo Holanda (2004), seriam o resultado da liberdade 

particular de cada um dentro das regras determinadas por um sistema normativo 

preestabelecido pelo contexto sociopolítico, cultural e familiar. Para a autora, Coutinho estaria 

buscando justamente registrar essa pluralidade, com suas contradições e ambiguidades.  

Pode-se destacar ainda sobre a forma como Eduardo Coutinho conduz as 

entrevistas. Especialmente no caso de Edifício Master, com sua temática de forte caráter 

subjetivo, a forma de perguntar é essencial. Coutinho utiliza expressões como “explica isso 

pra mim”, “o que quer dizer isso?”, “isso é bom ou ruim?”, tentando evitar que a compreensão 

da resposta dada seja sob o seu próprio ponto de vista, e não pelo ponto de vista do 

entrevistado.  Para Lins (2004), essa seria a “postura que seria constante e crucial em toda a 

obra de Coutinho: não julgar o outro, não objetivar o entrevistado” (p. 157). 

Essa é a sua forma de estar “vazio”. [...] As situações para ele não estão definidas, 

podem ser boas, ruins ou as duas coisas ao mesmo tempo. Coutinho tenta, na medida 

do possível, não fazer avaliações sobre o que está vendou ou ouvindo. Em muitos 

momentos, indica apenas que está à escuta, retomando  palavras do próprio 

entrevistado para que ele desenvolva seu pensamento (LINS, 2004, p. 149). 

Lins (2004) observa uma polifonia (sempre presente na obra do diretor) que surge 

de forma acentuada em Edifício Master através da diversidade de personagens, tanto em 

número de entrevistados quanto em características (sexo, idade, nível escolar, profissão, 

estrutura familiar, entre outras), e acaba por determinar que a estrutura do filme seja baseada 

na multiplicidade de vivências. Para obter esse efeito é que o documentário precisava abordar 
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muitas personagens. Coutinho não tem a intenção de destacar nenhuma delas particularmente, 

e o filme só funciona a partir do encaixe dos diferentes depoimentos. O que sustenta essa 

variedade é justamente o fato de todos serem moradores do mesmo prédio, fato esse que, 

segundo Lins (2004), “é um elemento absolutamente crucial para evitar o folclórico, a simples 

diversão, a caricatura” (p. 135). Essa preocupação reflete uma tentativa de se evitar distorções 

por parte do público. A autora justifica: 

Se as distinções entre ficção e documentário são tênues em muitos filmes, colocadas 

em questão em vários outros, difíceis e desnecessárias de serem estabelecidas de 

maneira definitiva, em pelo menos um aspecto há uma diferença radical en tre esses 

dois campos cinematográficos: os personagens do documentário são pessoas reais, 

com existências reais, uma vida fora do cinema. “Tornam-se personagens” depois de 

um longo processo em que foram pesquisados, filmados e tiveram sua participação 

reduzida para alguns minutos durante a montagem. Continuam porém a viver depois 

do filme, e a imagem que se produz delas pode afetá-las, para o bem ou para o mal 

(LINS, 2004, p. 163).    

Eduardo Coutinho, no entanto, não faz parte desse universo polifônico encontrado 

no ponto espacial edifício Master do filme Edifício Master. O diretor não reside ali, não 

conhece aquelas pessoas que entrevista, não convive com elas em qualquer outro contexto. 

Dentro da dimensão diegética do filme, Coutinho é aquele que vem de fora, de um mundo 

externo ao Master, e que assume que está ali apenas temporariamente, ou seja, não há 

intenção ou sequer possibilidade de tornar-se parte daquela comunidade. E é partir de uma 

ação do diretor, a sua iniciativa de fazer o filme, que passa a existir aquela narrativa 

audiovisual. Coutinho não apenas filma uma situação dada, é ele na verdade quem cria uma 

situação a ser filmada ao decidir adentrar aquele universo, entrar na casa das pessoas e 

entrevista-las. E ao se fazer presente também na dimensão diegética, permitindo-se ser visto e 

ouvido, torna-se personagem. Torna-se o Outro.  

Retomando as condições que pontuamos no primeiro capítulo para a constituição 

do Outro, podemos observar o cumprimento delas em Edifício Master: 

 Há uma comunidade identificável: o edifício Master. Os moradores 

compartilham o mesmo local de moradia, estão sujeitos às mesmas regras 

do condomínio e suas vidas se entrecruzam, em maior ou menor grau, a 

partir de diferentes possibilidades (ruídos invasores, elevadores 

compartilhados, amizade entre vizinhos); 
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 O personagem do Outro, Coutinho, não é membro da comunidade, não 

mora no edifício nem possui qualquer outro tipo de vínculo com aquelas 

pessoas, além do processo de realização do próprio filme; 

 É a decisão de Coutinho de fazer o filme que desencadeia a possibilidade 

de uma narrativa. 

Podemos concluir, então, que aqui a definição de Eu e Outro dentro de um 

documentário foi desvinculada da noção tradicional de quem é o “dono do filme” ou a quem 

pertence a câmera (que assumia automaticamente o ponto de vista Eu) e sobre quem ele vai 

abordar (que por conseguinte, tornava-se o Outro). Em detrimento disso, definimos o Outro a 

partir da relação de determinado personagem com a comunidade identificável e sua função 

dentro da narrativa.     

A primeira sequência de Edifício Master é definitiva para a compreensão da 

estrutura do filme. Na primeira cena, o que vemos é a imagem de um monitor que exibe o que 

é obviamente a imagem captada por uma câmera de segurança. Vemos Coutinho e equipe 

entrando pelo portão do prédio (Figura 1). O movimento poderia ter sido registrado com as 

câmeras de Coutinho, mas o diretor opta por não se utilizar de cenas externas. Uma das 

câmeras de Coutinho filma então o monitor da câmera de segurança enquanto a equipe entra. 

A câmera filma uma imagem do acontecimento, e não o acontecimento em si. Essa opção de 

concentrar a gravação dentro do prédio se manterá durante todo o filme. Coutinho delimita, 

assim, o seu universo de interesse, o que por sua vez parece apenas reforçar sua condição de 

elemento externo, de Outro. A primeira cena ser sua entrada no prédio demarca o início e ao 

mesmo tempo a síntese daquela narrativa: por ele ter chegado é que existe uma narrativa a ser 

mostrada. 

Na mesma sequência inicial, a segunda cena mostra a equipe de filmagem 

entrando em um elevador, Coutinho entre eles. O movimento é filmado por uma das câmeras 

da equipe e marca sua entrada definitiva no prédio. Na cena seguinte, vemos um dos longos 

corredores do edifício, e nesse momento Coutinho fala para nós pela primeira e única vez 

durante todo o filme. Através da voz over, o diretor nos contextualiza sobre o prédio (bairro 

em que se localiza, quantidade de apartamentos e de moradores) e afirma que a equipe alugou 

um apartamento lá por um mês, tendo filmado ao longo de uma semana. Em seguida, as 

entrevistas começam. 



64 
 

Figura 1 – Cena de Edifício Master 

Fonte: DVD Edifício Master 

 

Coutinho é filmado raras vezes, sempre muito rapidamente e de modo 

fragmentado. Ouvimos sua voz várias vezes, em quase todas as entrevistas, fazendo perguntas 

ou pontuando de forma muito breve algum comentário que ele deseja que o entrevistado 

desenvolva. Enquanto os depoimentos avançam, intercalados eventualmente por planos 

descritivos, como corredores ou cômodos vazios, vai sendo delineado um mosaico daquela 

comunidade, e Coutinho segue sempre à margem. Na última entrevista, a jovem identificada 

como Fabiana protagoniza outro momento marcante do filme, uma espécie de imagem síntese 

do caráter de alteridade personificado naquele momento por Coutinho: o diretor entra em seu 

apartamento, estende a mão para cumprimenta-la, pergunta “Tudo bem?”, ao que ela responde 

amavelmente “Tudo bom” e, com um lindo sorriso pergunta a ele: “O senhor é quem?”. Essa 

cena ocorrer exatamente no último depoimento do filme reforça a ideia de que mesmo depois 

do tempo que passou no prédio, mesmo depois de ter conhecido e conversado com tantas 

pessoas, Coutinho ainda é apenas uma mera visita desconhecida, um Outro qualquer. 

 

4.2 Paralelo 10: “E o senhor, o que pretende estar fazendo?” 

O documentário Paralelo 10 (2012), de Silvio Da-Rin, é o único dos quatro filmes 



65 
 

aqui selecionados que se passa totalmente longe de centros urbanos. O título faz referência à 

localização geográfica de uma reserva indígena no Acre, já na fronteira com o Peru. O filme 

acompanha uma viagem do sertanista José Carlos Meirelles e do antropólogo Terri Aquino, 

então representantes da Funai (Fundação Nacional do Índio), para a reserva denominada 

Frente de Proteção Etnoambiental do Rio Envira. Nessa região, duas diferentes populações 

indígenas ribeirinhas sedentárias e já fluentes na língua portuguesa, denominados Madijá e 

Ashaninka, vivem situações de conflito com tribos de índios ainda isolados (que não tiveram 

contato com a “civilização”), chamados também de “brabos”. Desde 1987, a política da Funai 

em relação aos isolados é não fazer contato, e sim apenas garantir território para que eles 

possam permanecer com seu estilo de vida. No entanto, eventualmente esses índios isolados 

saqueiam as demais tribos ali estabelecidas, roubando panelas, redes, facões etc. O objetivo 

dessa viagem específica de Meirelles e Aquino registrada no filme é promover reuniões com 

as tribos já conhecidas para debater formas de se garantir uma convivência pacífica com os 

isolados, evitando retaliações que poderiam gerar um massacre. Parrode (2012) aponta que 

esse antagonismo reflete “toda uma perspectiva cultural, antropológica e social, contemplada 

por uma concepção de modernidade que não admite mais o “selvagem” como parte de sua 

engrenagem”.   

O filme todo se passa no Acre. A narrativa inicia com a longa viagem de barco 

pelo rio Envira, que começa a ser registrada na saída do porto do município de Feijó em 

direção à base da Funai de nome Xinane, 500 quilômetros rio acima. O trajeto dura mais de 

uma semana. O filme tenta nos fazer sentir esse tempo, seja mostrando a beleza da paisagem 

se modificando em horas diferentes do dia, ou evidenciando várias estratégias necessárias 

para a conclusão da viagem, como aquisição de alimentos, problemas no barco, 

acampamentos etc.  

Todo o início do filme se ocupa de um relato da longa e difícil viagem de acesso a 

esta área. Abdicando da tensão narrativa, a descrição extensiva de uma série de 

sucessivos atrasos não propõe em nenhum momento o impedimento do objetivo 

almejado. Não é mais que a representação de uma espera. O filme já merece, aqui, 

atenção. Ao dedicar diversos dos preciosos minutos do filme a um acompanhamento 

quase cronológico de eventos que poderiam muito bem ter sido suprimidos na 

montagem, estamos também nos confrontando com a dificuldade do acesso ao 

“outro”: o encontro, matéria-prima do documentário, sempre será precedido pela 

ansiedade, a expectativa e o medo (LIRON, 2012). 

 

 Da-Rin domina com maestria o ritmo da narrativa, que parece fluir em compasso 

com o barco que vemos correr pelo rio. O filme não é, no entanto, um completo road movie 

náutico. Ele registra a chegada da equipe na base Xinane e também as reuniões que Meirelles 
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e Aquino promovem com os índios.  

Assim como Eduardo Coutinho em Edifício Master, o diretor Silvio Da-Rin marca 

sua participação no filme com o recurso da voz over na sequência inicial. Enquanto o barco é 

carregado com equipamentos e mantimentos, a voz de Da-Rin explica o destino e o objetivo 

da viagem. O relato do diretor associado com as imagens demonstra que são eles, homens 

brancos urbanos, os Outros, que partirão em uma jornada para explorar o universo indígena 

ali estabelecido. São eles que não pertencem àquele contexto e que o invadem por seus 

próprios objetivos – a realização da reunião, no caso dos dois membros da Funai, e a 

realização do documentário, no caso de Da-Rin e equipe. Os vários planos que surgem do 

barco viajando pelo rio, cortando as águas, são como uma metáfora visual ilustrando o grupo 

que chega e que segue adentrando em um ambiente ao qual não pertencem originalmente. 

Faz todo o sentido então, que Paralelo 10 se assuma como um river-movie, 

um travelogue que se ancora na perspectiva da viagem, do retorno aos primórdios da 

humanidade. Existe uma apropriação de elementos e simbolismos marcantes 

no road-movie, gênero que surge a partir do western, da marcha para o Oeste, da 

idéia de nomadismo. Da-Rin inscreve seu filme no âmbito da representação da 

modernidade, explicitando suas crises e contradições e colocando em xeque valores 

e arquétipos, desenvolvendo uma dialética entre o “eu” e o “outro” que revela uma 

crise de identidade histórica e aguda no Brasil. Dessa forma, o filme não é outra 

coisa senão uma expedição em busca do “lobo do homem”, em busca do selvagem 

adormecido, daquele que a modernidade buscou extirpar de seu convívio social. O 

progresso não admite o selvagem. Resta apenas isolá-lo, ignorar sua existência num 

mundo em que o progresso tecnológico é pretexto para que nos tornemos menos 

animais, e mais máquinas (PARRODE, 2012). 

 

Da-Rin, como Coutinho, aparece pouquíssimas vezes ao longo do filme. 

Coutinho, no entanto, é a figura central do que configuramos como ser o Outro em Edifício 

Master (dada a ínfima participação de sua equipe no que é visto e ouvido). Em Paralelo 10, 

contudo, temos uma situação diversa. Da-Rin e sua equipe são meros coadjuvantes diante de 

Meirelles e Aquino. Entre eles, o protagonista é certamente Meirelles, que conduz o filme 

praticamente inteiro. Portanto, nessa pesquisa, será ele o personagem que destacaremos como 

o Outro.  

Ao adotar o ponto de vista do sertanista como mediador dos conflitos, como elo 

entre a civilização e o selvagem, Da-Rin acaba reconstruindo, refazendo um 

percurso de desbravamento, de retorno às entranhas de uma região imersa em fluxos 

de tempo, perdida em algum lugar entre o passado e o futuro. Nesse sentido, 

Paralelo 10 é um filme-diagnóstico que disseca, a partir de uma cartografia humana, 

toda uma complexa dinâmica de relações entre sertanistas e índios - e 

principalmente, da relação que se estabelece entre as várias etnias e tribos indígenas 

que se concentram na região do Paralelo 10 sul, linha de fronteira entre Brasil e Peru 

(PARRODE, 2012). 
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A entrada de Meirelles no filme se dá em um belo plano de conjunto, onde o 

sertanista aparece sentado na ponta do barco, de costas para a câmera (Figura 2). O plano 

parece simbólico: Meirelles de costas para a “civilização” representada pelo equipamento 

cinematográfico e de frente para o universo que adentra, contemplando-o. 

Figura 2 – Cena de Paralelo 10 

 

Fonte: DVD Paralelo 10 

 

Verificando as condições definidas para determinação do Outro, podemos apontar 

em Paralelo 10:  

 Há uma comunidade estabelecida geografica e culturalmente, definida pela 

área da reserva indígena, a Frente de Proteção Etnoambiental do Envira, e 

também pela relação que as comunidades indígenas estabelecem com 

aquele território; 

 O personagem do Outro, Meirelles, não faz parte da comunidade, nem vai 

se juntar a ela, estando ali a trabalho. Por mais próxima que seja sua 

relação com os índios que vivem na reserva, sua presença ali é enquanto 

técnico de um órgão do governo federal; 
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 É a viagem de Meirelles para a reserva indígena que possibilita a 

existência da narrativa.   

A noção de território, nesse contexto, é definida por Meirelles no filme. O 

sertanista diz em determinado momento: 

- Território é uma coisa cultural, que está entrelaçada, é a terra, é o que você usa 

dela, é... os lugares mágicos, lugares onde você vai buscar... a cultura de um povo desse está 

intrinsicamente pregada nesses pé de pau aí, nesse cipoal aí da mata... Isso é território.  

Ao longo do filme, Meirelles deixa claro que já frequenta a região há muitos anos 

e até chama de “minha casa” a instalação da Funai que lhe serve de base. Porém, sua própria 

forma de definir território atesta sua condição de ser que não possui vínculos reais com ele, 

não há sentimento de pertença.  

Como em Edifício Master, nos utilizamos da ideia de comunidade, e aqui mais 

precisamente também desse conceito de território apresentado por Meirelles em seu 

depoimento, como referência para determinar a figura do Outro no filme. Não consideramos, 

nessa perspectiva, a autoria de Da-Rin ou o ponto de fala de Meirelles como elementos 

determinantes da posição do Eu. Eles são, na verdade, os Outros no território indígena.  

 A ambiência delineada ao longo do filme possui características muito peculiares e 

marcantes. A princípio, a geografia do lugar, para olhos urbanos, já é incrivelmente exótica. 

Os índios que povoam o filme possuem traços físicos bastante característicos e em grande 

maioria se utilizam de vestuário singular, tornando-se impossível não distinguir índios e 

Outros. Meirelles, por sua vez, demonstra conhecer muitos dos índios que encontra ao longo 

da viagem, sendo recebido por eles com alegria e evidenciando intimidade, carinho e respeito 

mútuos. Ele parece integrado e adaptado a todo aquele universo, revelando domínio de 

habilidades necessárias para a sobrevivência naquele cenário. No entanto, essa aparente e 

parcial integração é eventualmente desafiada – para além da obviedade de Meirelles não ser 

índio e nem morar ali em tempo integral. Um momento do filme que podemos destacar é 

quando, em uma das reuniões dos dois membros da Funai com índios contatados a respeito de 

como lidar com os isolados, um jovem índio questiona o sertanista: “Qual é o trabalho da 

Funai, principalmente? E o senhor, o que pretende estar fazendo?”. Esse questionamento 

traduz a posição de Meirelles naquele contexto: é aquele que vem de fora, mas com poder de 

decisão e ação na comunidade. O próprio sertanista reforça essa posição em outro momento 
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posterior, quando diz: “Eu gostaria de lembra-los que vocês estão num país chamado Brasil, e 

se por acaso um grupo indígena resolver exterminar outro, a gente, o estado vai intervir”. Um 

possível ato falho de Meirelles, ao confundir “a gente” com “o estado”, demonstra sua 

identificação com o governo federal e o legitima como o Outro no ambiente indígena.  

Meirelles é essa figura que transita entre a selvageria maculada do homem 

civilizado, e o humanismo afetivo e ideológico moderno. É, ao mesmo tempo, o 

herói e o “Diabo Velho”, uma dicotomia estabelecida na sua relação com os índios 

que o observam hipnotizados, amedrontados, ameaçados, mas confiantes na postura 

severa e paternalista que Meirelles trava com eles (PARRODE, 2012). 

Das reuniões com os índios conduzidas por Meirelles e Aquino, podemos destacar 

um aspecto interessante. Meirelles projeta em um telão fotos dos índios isolados tiradas de um 

avião. Ocorre ali um processo de espetacularização dos “brabos”. Os índios, de todas as 

idades, parecem encantados com as imagens que observam. Segundo Liron (2012),  

somos induzidos a perceber os Madijá e Ashaninka como eco de nosso passado 

imaginado no exato momento em que compreendemos que eles, igualmente, 

imaginam “os isolados” como uma projeção de um passado imaginado de si 

mesmos. Somos projetados nos indígenas pela incapacidade de lidar com o outro 

desconhecido. 

No entanto, parece sensato inferir que a verdadeira causa do deslumbre não são os 

isolados, e sim o aparato tecnológico luminoso, que apresenta o conceito de imagem talvez 

pela primeira vez para muitos ali presentes. Os costumes dos isolados fazem parte da história 

ancestral daqueles índios, há certo nível de compreensão e de identificação. Considerando que 

o recurso da projeção é o que realmente destoa naquele ambiente primitivo, reforça-se a ideia 

de que o verdadeiro Outro ali são os indivíduos brancos, urbanos e tecnológicos. 

4.3 O Som ao Redor: “Chegou na minha rua sem pedir licença” 

O psicanalista e ensaísta Contardo Calligaris (2002), em uma determinada crítica 

cinematográfica, chama a atenção para o “paradoxo da modernidade urbana” (p. 269), ou seja, 

para o fato de que estamos tão perto uns dos outros fisicamente, ao vivermos em prédios e 

casas tão próximos, mas sem de fato interagirmos ou convivermos com nossos vizinhos. 

Naquele momento, o autor referia-se ao documentário Edifício Master (2002), do cineasta 

Eduardo Coutinho, cuja obra já foi considerada a “mais marcante do cinema brasileiro 

contemporâneo” (BRAGANÇA, 2002). Dez anos depois, esse paradoxo salta novamente aos 

olhos, dessa vez na ficção de Kléber Mendonça Filho, O Som ao Redor (2012), filme 

ganhador de inúmeros prêmios (nacionais e internacionais) e largamente ovacionado pela 

crítica.  

Essa mesma relação de proximidade desconectada observada por Calligaris (2002) 
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em Edifício Master é o cenário de O Som ao Redor. Ambientado em uma rua de classe média 

de Recife, a trama acompanha as relações de alguns vizinhos, especialmente a partir do 

momento em que um serviço de segurança privada instala-se na localidade. O que deveria 

promover a paz entre os moradores se torna na verdade o início de uma tensão crescente, que 

só será resolvida no clímax, na última sequência do filme. 

Assim como em Edifício Master, cabe dizer que O Som Ao Redor não tem um 

único protagonista, ainda que alguns personagens ganhem maior destaque do que outros. É 

também um filme baseado na diversidade de personagens, composto por várias histórias 

humanas de habitantes de um mesmo universo comum de classe média. Os diálogos também 

são conversas que fluem despreocupadamente sobre diversas experiências pessoais, e um 

olhar desatento ou superficial poderia afirmar que a obra não trata de um assunto específico. 

O foco do filme está não nas pessoas, mas nas relações estabelecidas entre elas, no hiato, no 

não-dito, no subtexto. As cenas não estão a serviço somente da trama, mas do tema. Algumas 

cenas que, em termos narrativos, parecem sem propósito, estão aos poucos delineando uma 

ideia, um conceito a ser desvendado. São desenhos no que ao final se percebe como uma 

colcha de retalhos. 

O filme tem início exibindo uma série de fotografias em preto e branco que 

remetem ao meio rural de um tempo passado, o coronelismo e suas vastas plantações, 

casarões e as contradições entre senhores de engenho e famílias humildes de trabalhadores 

rurais. A sequência serve de base para a cena subsequente, já apresentada com imagem em 

movimento e em cores: em tempos atuais, crianças brincam em uma área de lazer de um 

prédio, e várias babás ou empregadas conversam ali próximo. Essa atualização das relações de 

trabalho constituídas ainda dentro de um pensamento escravocrata é um dos pontos chave de 

O Som ao Redor e será retomada muitas outras vezes ao longo da narrativa, evidenciando a 

continuidade das relações de exploração na sociedade urbana contemporânea. O filme irá 

sempre apresentar conflitos de classe, seja nas relações de trabalho ou através das diferenças 

na paisagem urbana, definindo-se como um dos principais temas tratados na obra. Nesse 

contraste inicial entre fotos em p&b e imagem em movimento colorida, entre passado e 

presente, entre meio rural e urbano, o filme reforça a denúncia de contraste social presente nos 

dois momentos apresentados. A sequência inicial de fotos, porém, será ressignificada na 

última sequência do filme, quando entenderemos a motivação da vingança almejada por 

Clodoaldo (Irandhir Santos) contra Francisco (Waldemar José Solha): décadas antes, por uma 

disputa de terras, o rico e poderoso Francisco ordenara o assassinato do pai de Clodoaldo. 

Em sua crítica sobre o filme, Pablo Villaça (2013) afirma que “O Som ao Redor se 
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revela não um estudo de personagens, mas um autêntico estudo de classe”. O autor afirma 

ainda que a obra é “sobre anseios, angústias e aspirações de uma classe social que parece 

incerta de seu papel no mundo” (VILLAÇA, 2013). Essa análise também poderia se referir ao 

documentário de Eduardo Coutinho, e foi justamente essa aproximação temática entre os dois 

filmes que primeiro nos fez imaginar a possibilidade de articulação entre eles. Ao observar a 

correlação entre os universos de Edifício Master e O Som ao Redor, e tendo em mente as 

discussões, sempre atuais e cada vez mais pertinentes, a respeito das características que 

distinguem ou aproximam a ficção e o documentário, despertamos para a possibilidade de 

realizar uma análise comparativa entre os dois filmes, desprezando, porém, as diferenças e 

priorizando determinar equivalências narrativas. Foi na busca dessas equivalências que 

percebemos o papel do Outro nas duas obras, no qual focaremos. 

Vislumbramos que o personagem do diretor Eduardo Coutinho em Edifício 

Master parece ter a mesma posição e exercer a mesma função do personagem Clodoaldo de O 

Som ao Redor: aquele que vem de fora, que precisa de autorização para entrar (seja do síndico 

em Edifício Master, seja de Francisco em O Som ao Redor) e que tem um objetivo (fazer um 

filme, ou realizar uma vingança). Esse objetivo implica em contato com vários moradores e 

suas residências dentro de universo específico (o edifício Master, ou a região do bairro), pois 

só assim o objetivo poderá ser atendido. A aproximação inicial do personagem de fora com o 

universo específico é facilitada por uma personagem feminina (seja a produtora que fez as 

entrevistas de pesquisa, seja Luciene, a empregada de Francisco, que se torna namorada de 

Clodoaldo) e precisa de personagens de apoio para prosseguir (operadores de câmera e som 

no primeiro, e os colegas seguranças no outro). E se não é ele o personagem principal, é por 

ele que existe uma trama (a decisão de Coutinho de fazer o filme, e a decisão de Clodoaldo de 

realizar sua vingança). Em O Som ao Redor, portanto, identificamos o personagem Clodoaldo 

como o Outro do filme. Ele vem de outra classe socioeconômica e de outra região, e adentra 

naquela comunidade em outra posição que não de morador, no intuito de realizar sua 

vingança. 

Analisando as condições estabelecidas para a definição de Outro, podemos 

determinar em O Som ao Redor: 

 Há uma comunidade estabelecida geograficamente, que é definida pelo 

conjunto de ruas onde moram os personagens. É uma área residencial, 

cujos imóveis pertencem a Francisco. Ele não só detém a posse dos 
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imóveis como se comporta de fato como o dono da região. Os personagens 

são vizinhos; 

 O personagem do Outro, Clodoaldo, não faz parte dessa comunidade, não 

reside no bairro e está ali supostamente a trabalho. Independente de sua 

real motivação ser a vingança contra Francisco, isso não muda o fato de 

que ele não passa a ser membro da comunidade; 

 É a chegada de Clodoaldo no bairro que gera novas situações e irrompe o 

conflito principal da trama, revelado ao final.  

 

É curioso observar também que, assim como o personagem Eduardo Coutinho, o 

personagem Clodoaldo também é introduzido na narrativa a partir de um monitor exibindo 

imagem de uma câmera de segurança (Figura 3). A primeira aparição do personagem se dá na 

casa de Anco (Lula Terra), quando ele e João (Gustavo Jahn) conversam na cozinha, onde se 

encontra o monitor. Eles ouvem e veem Clodoaldo parado no portão, chamando o dono da 

casa. Assim como a cena inicial de Edifício Master determina a introdução de Coutinho 

dentro do universo geográfico do filme, essa cena marca a chegada de Clodoaldo ao universo 

de O Som ao Redor, que é aquela região do bairro, cuja maioria dos imóveis pertence a 

Francisco, que se considera e se afirma como sendo o dono da rua. Clodoaldo, portanto, 

mesmo não cruzando o portão da casa de Anco, já se encontra no território de Francisco, que é 

onde se passa a trama. Assim como a primeira fala em Edifício Master transmite o objetivo de 

Coutinho, que é fazer o filme, a primeira fala de Clodoaldo também serve para apresentar seu 

intuito, que é ofertar seu serviço de segurança particular - ainda que não seja o objetivo real, 

mas naquele momento do filme nem os demais personagens e nem os espectadores sabem 

disso ainda.   

Uma cena de O Som ao Redor que podemos destacar para ilustrar a relação de 

Clodoaldo com aquele ambiente é quando ele e seu colega Fernando (Nivaldo Nascimento) 

vão até a casa de Francisco pedir sua autorização para atuarem na rua. Francisco os recebe na 

cozinha. Inicialmente, ele se mostra simpático, sorrindo e estendendo a mão para 

cumprimentar os dois homens. Mas sua primeira fala já deixa claro seu desagrado com a 

atitude de Clodoaldo, que considera como uma invasão a seu território: “Boa tarde. Chegou 

na minha rua sem pedir licença”. No diálogo que transcorre em seguida, Francisco não deixa 

margem para dúvida a respeito de que é ele quem manda na rua e, consequentemente, em 

Clodoaldo e seus colegas.  
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Figura 3 – Cena de O Som ao Redor 

 

Fonte: DVD de O Som ao Redor 

 

Já no final do filme, a estrutura da cena acima descrita se repete. Francisco marca 

com Clodoaldo para que este vá até seu apartamento. Clodoaldo vai acompanhado de Claudio 

(Sebastião Formiga), seu irmão recém-chegado, que supostamente também trabalharia na rua 

como segurança. O plano que antes fora utilizado para mostrar a chegada de Clodoaldo e 

Fernando no corredor externo ao apartamento de Francisco é novamente utilizado para 

mostrar a chegada de Clodoaldo e seu irmão. Dessa vez, Francisco não os recebe na cozinha, 

eles cruzam esse cômodo em direção à sala. A atitude sugere que Francisco vê agora 

Clodoaldo com outros olhos, já aceita sua presença – não por boa vontade sua, e sim porque 

agora Francisco precisa dele, já que vai pedir para um reforço em sua segurança pessoal. É 

como se fosse dada a Clodoaldo a chance de fazer parte daquele universo. Mas Francisco 

estava enganado: Clodoaldo não buscava aceitação, e sim vingança pelo assassinato de seu 

pai encomendado por Francisco há mais de 20 anos. Os irmãos revelam suas identidades e o 

confronto é iminente, mas o filme nos fornece apenas o som de tiros, confundido com o som 

do estouro de bombas soltados pela vizinha Bia (Maeve Jinkings) e família para assustar um 

cachorro cujo latido lhe incomodava. Sobre o final inconclusivo, Rabello (2015) aponta:  

O filme termina com as imagens da família de Bia. Resta apenas o som ao redor. 

Ouvem-se quatro tiros. Não se sabe de qual arma eles vêm, se da de Francisco, de 

Clodoaldo ou do irmão. Depois, a explosão das bombas. Como o som não é 

diegético, o final da história fica em aberto. Não sabemos o que ocorre nem com o 
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patriarca nem com o cachorro nem com os irmãos. Além disso, os sons sucessivos 

de tiros e bombas nivelam a luta contra o inimigo. A não explicitação sobre o s 

mortos, se é que houve mortos, é decisiva, pois, em qualquer dos casos, nada se 

resolve estruturalmente: outros cães continuarão a ladrar, outros “coronéis” 

continuarão a precisar de capangas, outros vingadores retornarão, e a cidade 

continuará a gerar ruídos confusos e a amortecer os confrontos. Nada se supera ou se 

aperfeiçoa, a não ser os estratagemas da vingança pessoal, sem poder de 

mobilização.  

 

Lima e Migliano (2013) destacam o importante papel do uso do som ao longo de 

todo o filme – não é à toa sua presença no título da obra. O som está sempre presente na 

dimensão diegética, invadindo a vida dos personagens, e está sempre sendo usado como 

recurso da linguagem audiovisual, como forte elemento narrativo carregado de sentidos. O 

som ao redor fala tanto quanto as imagens, constituindo-se um poderoso fora de campo. Ele é 

apresentado tanto como gerador de conflitos quanto como resolução de conflitos. Ele é usado 

também para construir o tom de tensão que perpassa toda a narrativa. As autoras afirmam que 

“o tratamento dado às imagens e sons provoca um sentimento persistente de mal-estar e de 

urgência – semelhante aos filmes de horror” (p. 200) e que “também na sequência inicial é 

notável a atenção concedida ao som, o que contribuirá ao longo de todo o filme para a 

estranha sensação, experimentada pelo espectador de que algo de ruim pode acontecer a 

qualquer momento” (p. 189).   

Sobre essa comparação com filmes de horror a partir da tensão proporcionada ao 

espectador, Lima e Migliano (2013) afirmam que “o medo existe no filme como uma 

presença, uma atmosfera, mas não como um problema concreto diante do qual os personagens 

são confrontados: o filme instaura o medo, mas não cria condições para o seu apaziguamento” 

(p. 203).  

Acreditamos que o filme convoca especialmente o temor do espectador. O filme 

desperta o medo que o espectador conhece a partir da experiência de outros filmes – 

como os de horror – e dos perigos da vida nos grandes centros urbanos, 

cotidianamente reiterados nos programas televisivos e outros  produtos jornalísticos. 

Contudo, por se tratar de um medo em relação a algo que não se concretiza na tela – 

que não se resolve, à exceção do acerto de contas -, o espectador permanece, do 

início ao fim em estado de alerta. Ao final da sessão, o espectador não é 

reconfortado (LIMA; MIGLIANO, 2013, p. 205).   
 

Algumas cenas pontuais reforçam esse caráter eventualmente assustador do filme, 

nos dando pequenos sustos, como no pesadelo de Fernanda (Clara Fernanda de Oliveira), em 

que vê sua casa sendo invadida no meio da noite por uma quantidade absurda de possíveis 

marginais. Há também a cena em que Clodoaldo e Luciene promovem um encontro sexual 

aproveitando a casa vazia de um dos vizinhos que viajou e deixou a chave com Clodoaldo. 

Quando o casal já se encontra na cama, um rapaz passa rapida e misteriosamente pelo 
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corredor. Furtado (2013) explica a aparição desse personagem: 

Há um personagem misterioso em O Som ao Redor, sempre às margens da trama, 

um garoto negro visto em posições que sugerem que ele está pronto para transpassar 

a propriedade privada alheia, até o momento em que a equipe de segurança 

finalmente intercede. Como muitos outros elementos do filme, o garoto surgiu direto 

da história local, um jovem chamado Tiago João da Silva, que se notabilizou na 

virada dos anos 2000 por assaltar apartamentos do Recife e ganhou o apelido de 

Menino Aranha. Muito do que O Som ao Redor faz pode ser traçado de volta a esta 

figura a principio marginal, a começar pelo fato de ele tanto existir na história como 

ao mesmo tempo ser inserido dentro do filme como uma criatura de mito, um vulto 

que surge de relance num plano numa casa vazia, como uma espécie de bicho papão 

em miniatura de um filme de horror à brasileira. 

 

Porém, é curioso observar também que em alguns momentos a narrativa se utiliza 

de elementos tradicionalmente vinculados ao cinema de horror, mas com funções inteiramente 

novas, de modo muito original e enriquecedor, especialmente em uma sequência em 

particular. O casal João e Sofia (Irma Brown) está na fazenda de Francisco em Bonito, no 

interior de Pernambuco. O casal visita a senzala do grande casarão e algumas ruínas, como as 

de um cinema. Ou na imaginação do casal ou como um elemento apenas para o espectador, 

ouvimos a trilha sonora de um filme de horror, com gritos desesperados. Em outro momento 

posterior, Francisco, João e Sofia tomam banho de cachoeira. Em um plano isolado de João, a 

água torna-se vermelha – certamente apenas para o espectador, em uma tradução visual óbvia 

da expressão “banho de sangue”. 

Com algum ranço pedagógico, ensina-se ao espectador que desconhece as origens da 

riqueza do patriarcado brasileiro a fonte assassina das fortunas, de maneira a 

produzir estranhamento com a quebra do registro realista em locação real. No 

sangue dos corpos mortos dos trabalhadores escravos, que simbolicamente continua 

jorrando, os proprietários se deliciam. Eles não veem isso, claro; apenas gozam da 

força da natureza que lhes provoca urros enérgicos de valentia (RABELLO, 2015). 

 

Rabello (2015) fornece uma possível chave de interpretação para a relação entre 

filmes de horror e a ambiência de O Som ao Redor: 

Atormentada pelo horror ancestral de que os excluídos do banquete da existência 

retornem para reclamar seus direitos, a classe dominante se vale do conjuro 

divertido e da brincadeira de lançar os inimigos para o imaginário de filmes de 

monstros. Mas os mortos-vivos, escravos e trabalhadores livres, regressam 

fantasmaticamente para seus antagonistas de classe como o sinal do perigo que é 

preciso esconjurar. A turba desses monstros, os inimigos de classe, certamente 

cresceu ao longo dos tempos de exploração desumana. Tudo que o mato comeu – 

produção e formas antigas da riqueza – não eliminou o passado de violência brutal. 

 

4.4 O Invasor: “O quê que você está fazendo aqui?”  

 

No filme O Invasor (2001), de Beto Brant, dois sócios de uma construtora, Ivan 
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(Marco Ricca) e Gilberto (Alexandre Borges), entram em conflito com o sócio majoritário 

Estevão (George Freire), que se recusa a fazer negócios ilícitos como querem os outros dois. 

A dupla decide então contratar um assassino profissional para matar Estevão. O matador é 

Anísio (Paulo Miklos). Porém, após realizar o serviço para o qual foi pago, Anísio começa a 

invadir o ambiente profissional dos dois sócios, em uma chantagem silenciosa, tendo como 

objetivo conquistar ascensão social. A presença de Anísio desestabiliza as relações entre Ivan 

e Gilberto e empurra Ivan para um espiral de desespero e descontrole até um fatídico final.  

Sobre a ambiência do filme, Conti (2012) afirma que nela   

se desenrola uma história pontilhada por problemas explosivos da realidade 

nacional: corrupção, drogas, competição empresarial, desníveis de renda abissais, 

dissolução de laços familiares e a impossibilidade de ascensão social. Cada ambiente 

que aparece na tela explica os personagens. Os muitos temas são apenas esboçados, 

e a narrativa segue adiante, acelerada. Os dados e estilhaços se acumulam e formam 

um todo multifacetado. 

 

Assim como em O Som Ao Redor, o conflito de classes está sempre presente em O 

Invasor. Como aponta Conti (2012), “o roteiro está subordinado a uma idéia geral, de longa 

tradição na arte brasileira: a da tensão entre centro e periferia”. E será essa tensão a base, se 

não o catalizador, da vertiginosa desestruturação emocional de Ivan e de suas relações, a partir 

da postura de revolta e ambição assumida por Anísio. O personagem é  

[...] aquele que vem desestruturar outra violência, aquela bem posta e bem arranjada, 

a do mundo dos altos negócios. Não seria a primeira vez que uma platéia de classe 

média esclarecida simpatiza com a idéia de uma violência que vem de fora e 

desarruma aquilo que ela entende ser matriz da grande violência social do país: o 

abismo das classes sociais, uma das piores distribuições de renda do planeta, a 

indiferença das elites, o caráter predatório do capitalismo à brasileira (ORICCHIO, 

2003, p. 180 apud ATIK; BEZERRA, 2009, p. 146).    

 

A esse respeito, Rabello (2015) faz um paralelo entre O Som ao Redor e O 

Invasor: 

No filme de Kleber Mendonça, a cobrança dos de baixo fica apenas anunciada nas 

fantasias do medo; em O invasor, o conflito de fato se estabelece: o matador de 

aluguel, contratado para eliminar um dos sócios de uma empresa, não se contenta 

com o pagamento do serviço e exige tudo o que os outros dois têm. 

 

Anísio está presente logo na primeira cena, mas em câmera subjetiva e voz over - 

a voz over mais uma vez, como nos dois documentários (Figura 4). A câmera subjetiva coloca 

o espectador na perspectiva de Anísio e mantem o mistério a respeito da identidade do 

assassino, mas o recurso será abandonado na segunda aparição do personagem. Nesse 

primeiro diálogo com Ivan e Gilberto, fica claro que a dupla o está contratando para algum 

serviço ilícito, mas ainda não é dito do que se trata. Em diálogos subsequentes entre os dois 



77 
 

mandantes, fica claro que se trata do assassinato de Estevão. Enquanto Gilberto comemora e 

segue inabalável em sua decisão, Ivan demonstra sinais de consciência pesada e até mesmo 

tenta voltar atrás, mas é impedido pela firmeza furiosa de Gilberto. O temperamento de Ivan, 

sua maior sensibilidade, algum resquício de caráter e consequentemente seu nervosismo são 

os elementos que decretarão sua ruína.   

 

Figura 4 - Cena de O Invasor 

 

Fonte: DVD de O Invasor 

 

A segunda aparição de Anísio é a que dá início ao seu processo de invasão. O 

assassinato já foi cometido. Ele chega sem aviso na construtora de Ivan e Gilberto, entra sem 

consultar ninguém e segue direto para o escritório onde se encontra Ivan. Até esse momento, 

ele ainda é representado em câmera subjetiva. Ao entrar na sala do engenheiro é que 

finalmente vemos o personagem. A cena soa como um prenúncio do que virá: é a vida de 

Ivan, muito mais que a de Gilberto, que será afetada pela presença do assassino. A reação de 

Ivan determina o caráter invasivo da visita: “O quê que você está fazendo aqui?”, questiona o 

engenheiro, visivelmente aborrecido. Após ser pago pelo serviço prestado, Anísio vai embora 

e deveria ser o fim da relação entre eles. 

Anísio, no entanto, retorna à empresa, mais uma vez sem avisar. “Tô pensando em 

me envolver”, diz aos dois engenheiros perplexos e assustados. O assassino exige trabalhar na 
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construtora. Diz que será responsável pela segurança da empresa, de forma similar à fala de 

Clodoaldo em O Som ao Redor, porém certamente com outros objetivos: 

 

É útil comparar a personagem de Irandhir Santos, aqui, com o matador profissional 

que Paulo Miklos interpretou em O Invasor (outro filme construído sobre o medo da 

classe média). Ambos se apresentam a nós como seguranças que estão ali para 

garantir a proteção dos demais personagens centrais. Mas se tudo na atuação 

agressiva de Miklos é transparente – não restam dúvidas que a proteção que ele 

vende é contra ele mesmo, assim como nada esconde que seu desejo é ju stamente 

tomar para si o que os dois outros protagonistas possuem –, a presença de Santos 

sugere pura dissimulação. Se Miklos é um profissional do medo, Santos chega até 

nós como um comerciante desse mesmo medo (FURTADO, 2013). 

 

 

A sequência continua com Anísio adentrando nas várias salas da empresa, 

questionando funcionários e dando ordens como se já trabalhasse lá. É nesse momento que 

conhece a jovem Marina, filha de Estevão, para quem diz que aquele é seu primeiro dia 

trabalhando lá. A garota é seu segundo alvo de “invasão”. Ele se encanta com a bela casa que 

Marina agora ocupa sozinha, já que a jovem era filha única e Anísio matou não só seu pai, 

mas também sua mãe, que estava junto dele no momento do crime. Ele a seduz e os dois 

desenvolvem um relacionamento. Marina é a personagem que facilita a aproximação do 

Outro, como a produtora em Edifício Master e Luciene (Clébia Souza), a empregada de 

Francisco, em O Som ao Redor. A associação com a personagem Luciene é ainda mais 

apropriada, considerando o envolvimento sexual entre ela e Clodoaldo, assim como acontece 

com Marina e Anísio.  

Ao longo do filme, Anísio consegue então ficar trabalhando na empresa e 

morando na casa de Marina. Como ela é herdeira de Estevão, que era o sócio majoritário, e 

não se interessa pelos negócios da construtora, na qual o assassino já atua, a narrativa não 

mostra mas nos deixa a ideia que futuramente ele poderá se casar com ela e passará a ser um 

dos donos da empresa. 

Uma cena que traduz claramente as ambições de Anísio é quando Gilberto o 

confronta: 

- Quanto você quer para sumir da minha vida? 

- Tô gostando. Não tem conta bancária que me tira daqui.  

Para o assassino, a questão não é chantagem por mais dinheiro. Anísio quer 

ascensão social, fazer parte da classe média alta, ser respeitado.  

A tensão provocada pela presença cada vez mais invasiva de Anísio acaba levando 

Ivan e Gilberto a brigarem. Ivan também se separa da esposa. Sua vida profissional e familiar 

está ruindo. É como se cada conquista de Anísio se transformasse em uma perda na vida de 
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Ivan. O Outro não chega para ficar `junto com´ e sim `no lugar de´. Ele vai tomando o espaço 

do engenheiro, inclusive na cumplicidade com Gilberto. 

Ivan começa um novo relacionamento com Claudia (Malu Mader). Com um medo 

crescente que Gilberto se volte contra ele, o engenheiro compra uma arma. Ele deseja largar 

tudo e fugir para outra cidade com a nova namorada. Seu comportamento com Claudia vai se 

tornando cada vez mais tenso, obsessivo. Ele acaba descobrindo que Claudia é na verdade 

Fernanda, e que ela foi contratada por Gilberto, possivelmente para vigiá-lo. Ivan perde então 

a única coisa boa que ainda tinha e desespera-se além de qualquer controle. A chegada de 

Anísio conseguiu desestabilizar Ivan em todos os sentidos. Gilberto, ao saber que Ivan possui 

agora uma arma e que está descontrolado, teme por sua vida ou por uma delação, e pede que 

Anísio mate mais esse sócio. O assassino responde que agora ele não faz mais, e sim que 

manda fazer, e diz que empresta uma arma para que o próprio Gilberto o mate. Ao mesmo 

tempo, Ivan resolve dizer tudo à polícia, para somente depois descobrir que o delegado é 

sócio de Gilberto e que vai encobrir toda a estória, deixando para Gilberto e Anísio a 

responsabilidade do que fazer com Ivan. O filme termina nesse ponto, mas tudo indica que o 

desfecho será o assassinato de Ivan. Em um contexto dominado pela corrupção e pelo crime, a 

tentativa de agir de acordo com a lei leva inevitavelmente ao fracasso. Não há espaço para o 

comportamento ético nem para a redenção. Nesse embate de forças antagônicas, Ivan e tudo o 

que ele representa saem de cena, enquanto o Outro invade, fica e domina. 

O título do filme já sugere o tipo de relação que se instaura na narrativa. O invasor 

é Anísio, que transpõe os limites do acordo firmado com a dupla de mandantes. Anísio é o 

inconveniente Outro que, ao contrário de Clodoaldo em O Som ao Redor, já se apresenta 

como uma ameaça desde o início. É Anísio quem vem de outro contexto socioeconômico e 

cultural e invade o mundo de fachada da classe média alta de Ivan e Gilberto, dois homens de 

negócios, ambos casados, mas adeptos de esquemas financeiros ilegais, envolvimento com 

prostitutas e, por fim, assassinato. É principalmente por causa das ações de Anísio que a trama 

se desenvolve.  

De forma esquemática, podemos sintetizar a configuração do Outro em O Invasor 

da seguinte forma: 

 Há uma noção de comunidade estabelecida a partir de uma referência 

geográfica, que é a zona nobre da cidade, e outra econômica, que é classe 

média alta. Os personagens que formam a comunidade, portanto, são 
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moradores da zona nobre, residem em grandes casas ou apartamentos, e 

fazem parte da classe média alta; 

 O personagem do Outro, Anísio, inicialmente não faz parte dessa 

comunidade, pois vem da periferia da cidade e com padrão financeiro 

inferior; 

 É a partir da atitude de Anísio, forçando sua presença no universo social 

de Ivan e Gilberto, que se gera incômodo e conflito na narrativa, fazendo 

com que a trama siga adiante.   

 

Assim como em O Som ao Redor, o envolvimento do personagem do Outro na 

trama de O Invasor se dá a partir de uma motivação criminosa: um assassinato. Clodoaldo 

quer matar Francisco, Anísio deve matar Estevão. O Outro, em ambos os filmes, representa o 

perigo, a ameaça, a violência. A conduta de Anísio, porém, é muito mais invasiva que a de 

Clodoaldo. Ele deseja realmente fazer parte do contexto que invade e fará de tudo para que 

isso aconteça. Mas como aponta Conti (2012), “o invasor do título, o assassino Anísio, entra a 

convite da elite num meio social que já foi tomado por dentro pela ilegalidade. Ele catalisa o 

que existe fragmentariamente”. Sua invasão, portanto, é relativa.   

A relação de Anísio com Marina também demonstra o equilíbrio de forças que 

existe na tensão entre bairro nobre e periferia:  

Se Anísio leva Marina para cheirar coca numa pirambeira da periferia, ela retruca 

conduzindo-o a uma boate para tomar ecstasy, dançar e fazer sexo a três no 

banheiro. A garota rica e liberada dos Jardins e o matador do bairro onde o Estado 

inexiste têm muito em comum. Compartilham o senso de urgência e perigo cujo 

conteúdo é o vale-tudo social (CONTI, 2012).      

 

O que se desenha desde o início da narrativa e se aprofunda ao longo dela é que 

todos agem dentro da ilegalidade, em maior ou menor grau. O Outro que chega não é tão 

diferente assim, afinal. O crime e a violência utilizada como recurso para resolução de 

conflitos nivelam todos eles.  

No fim, Anísio está morando na casa de Mariana e usufruindo de sua renda. É 

amparado ainda pela cumplicidade criminosa de Gilberto. O Outro foi então inserido, aceito 

como novo membro da comunidade de classe média alta da zona nobre da cidade. Quando 

Gilberto pede que Anísio mate Ivan, o antigo assassino diz que agora não faz mais, manda 

fazer. Sua conduta também mudou. O “mandar fazer” é uma expressão símbolo desse novo 

patamar social conquistado por Anísio. 

A violência urbana aproxima O Som ao Redor de O Invasor. Em ambas as obras, 
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ela aparece de várias formas: a violência em si, o medo da violência, a sugestão da violência. 

A violência está também no território indígena de Paralelo 10, ainda que não registrada pelas 

câmeras, mas relatada. Nos três filmes, a figura da força policial do Estado é ausente ou inútil. 

Em O Som ao Redor não há força policial realmente atuante, apenas a segurança privada. Em 

O Invasor, a polícia é corrompida, associada ao crime e não vai intervir. São mundos sem lei. 

Sobre isso, Calhado (2015) faz uma relação interessante entre O Som ao Redor e o gênero 

western, associação que vamos estender ao filme O Invasor. A autora coloca que 

características tradicionalmente pertencentes ao western são eventualmente retomadas em 

filmes que discutem a instituição da lei. No caso de O Som ao Redor, ela o compara com o 

western brasileiro, representado pelos filmes de cangaço. Os cangaceiros de outrora 

ressurgem como os agentes de segurança capitaneados por Clodoaldo, e o antigo coronel, 

senhor das terras e da lei, está representado no personagem de Francisco, dono de vários 

imóveis na capital, mas também de terras na zona rural. Não só os personagens, mas também 

situações, como a vigília noturna de Clodoaldo e seus homens, e a cena final, quando 

Clodoaldo e Claudio confrontam Francisco como em um duelo típico do gênero. Como 

aponta a autora, é a lógica de se fazer justiça com as próprias mãos. A motivação de 

Clodoaldo remete a um mote recorrente dentro do gênero western, a vingança. Clodoaldo e 

seu irmão não confrontam o crime de Francisco (o assassinato do pai deles) com uma lógica 

diferenciada, e sim com seu próprio modus operandi, legitimando, assim, o caminho da 

violência e das relações de poder. O oprimido reproduz o comportamento de seu opressor.  

É possível detectarmos alguns traços de western também em O Invasor. Anísio é o 

forasteiro fora-da-lei. Os interesses e conflitos dos personagens são solucionados mediante 

crimes.  Alguns dos elementos que tradicionalmente ilustram o gênero estão presentes, como 

armas, prostituição, álcool. A construção de ferrovias deu lugar a construção de prédios, os 

saloons viraram bares e boates, as planícies foram substituídas pela paisagem interminável da 

cidade grande. E no final, há a sugestão do assassinato de Ivan, como um duelo de fim 

trágico, semelhante ao final de O Som ao Redor.  

 

4.5 Outras equivalências narrativas 

Outro aspecto comum aos dois filmes de ficção aqui abordados é o registro da 

paisagem urbana, sempre muito presente e marcante. Nas duas obras, a cidade é mais que 

mero pano de fundo para a ação dramática. A cidade fala, provoca, tem a força de um 

personagem. Em Edifício Master, a geografia apresentada é o prédio, que é explorado 
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internamente pelas câmeras de Coutinho nos apartamentos, corredores, elevadores. É uma 

presença igualmente forte. Em Paralelo 10, a geografia exuberante do entorno do rio Envira 

também é mais que cenário, é território, que como explica Meirelles, envolve não só a terra 

em si, mas as relações simbólicas construídas, os costumes vivenciados ali. Ou seja, nos 

quatro filmes, os personagens estão mergulhados em suas paisagens, em seus territórios, e a 

invasão desse território é um dos aspectos que define a identificação ou definição do Outro. 

Importante destacar também o som. Ele invade os personagens de O Som ao 

Redor, é um elemento determinante nas relações entre os vizinhos, além de elemento 

narrativo fortíssimo na obra. O som invade os moradores do Edifício Master, que escutam a 

vida de seus vizinhos; entrevistados cantam; Coutinho se utiliza de ruídos do prédio na trilha 

sonora da narrativa. A música em O Invasor é recurso narrativo recorrente. O som de Paralelo 

10 ajuda a descrever para nós aquela dimensão tão distinta de nossa realidade urbana, seja nos 

sons dos animais ou no canto dos indígenas. Os sons, em todos os quatro filmes, nos 

comunicam algo de singular importância para a ambiência de onde surgem. 

Observamos ainda, nas quatro obras selecionadas, que a primeira fala do 

personagem do Outro é para, direta ou indiretamente, expor seu lugar ou objetivo dentro da 

narrativa. Coutinho e Da-Rin definem o que será abordado em seus respectivos 

documentários, Clodoaldo expressa seu desejo de trabalhar naquela rua, mesmo sem revelar 

seu motivo real, e Anísio já deixa claro que tipo de criminoso ele é, mesmo que a natureza do 

crime não seja ainda revelada. São falas introdutórias que nos dão pistas do caminho que a 

narrativa irá seguir.  

Detectamos também que nos quatro filmes analisados a tentativa de aproximação 

do Outro implica em contato com vários membros da comunidade visada. Não basta que o 

Outro se aproxime de um único indivíduo, pois assim sua inserção não se concretiza. Os 

diversos moradores de Edifício Master, os vizinhos de O Som ao Redor, os índios de Paralelo 

10 e os funcionários da construtora de O Invasor são usados como pilares de sustentação da 

presença do Outro, seja ela temporária ou não.    

A seguir, nas considerações finais, iremos sistematizar algumas observações sobre 

os tipos de Outro que encontramos em cada uma das obras, a partir das relações estabelecidas 

por esse personagem com a comunidade que adentrou.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Queremos iniciar essa parte final do trabalho sintetizando algumas de nossas 

percepções sobre os tipos de Outro com os quais nos deparamos.   

Em Edifício Master, o Outro/Coutinho chega a uma comunidade que lhe é 

totalmente nova. Ele não conhece o prédio, nem as pessoas que moram nele. Não há intenção 

por parte dele de permanecer ali em definitivo, em ser inserido. As relações entre Outro e 

comunidade são amistosas, mas o Outro pouco se revela para seus membros. Se colocando em 

uma posição de escuta diante dos entrevistados, ele permanece fechado. 

Em Paralelo 10, o Outro/Meirelles adentra uma comunidade que ele já conhece 

bem, onde já transita há um longo tempo e com ampla liberdade. Ele se refere à base da Funai 

como sua casa, já plantou nela, tem uma relação íntima com o local. O Outro demonstra ao 

longo do filme saber como sobreviver naquela região, parece sempre à vontade e adaptado a 

ela. Ele conhece muitos dos índios que encontra e parece falar propositalmente errado quando 

se comunica com eles, possivelmente para diminuir barreiras ou distâncias que o uso do 

português correto poderia gerar. Não demonstra interesse em fazer parte da comunidade de 

modo completo e definitivo, por mais que se esforce para estreitar canais de comunicação e 

estabelecer uma relação de confiança. O trato entre Outro e comunidade é sempre amistoso e 

parece haver uma ambiência de troca, de cumplicidade.   

Em O Som ao Redor, o Outro/Clodoaldo chega a uma comunidade que lhe é nova, 

e lhe são estranhas as pessoas que nela residem. O alvo da vingança, Francisco, era 

conhecido, porém como uma lembrança nefasta da infância. Não há intenção real de fazer 

parte da comunidade, que é na verdade apenas um meio, um instrumento para a concretização 

dos planos de Clodoaldo. Apesar do relacionamento com a comunidade em geral manter um 

tom pacífico, a essência da aproximação, sua verdadeira motivação, é de caráter totalmente 

agressivo. Ele se mantem fechado em sua postura profissional, com exceção do 

relacionamento íntimo com Luciene, empregada de Francisco. Mas, assim como ele, Luciene 

não é de fato parte da comunidade, não é moradora ou vizinha do bairro, estando ali a trabalho 

e de forma inferiorizada.   

Em O Invasor, o Outro/Anísio adentra uma comunidade que talvez não lhe seja 

totalmente nova, considerando que há uma indicação de que ele já havia realizado serviços 

para o delegado que é sócio de Gilberto. Ou seja, é possível que, em algum nível, ele já 

transitasse na área nobre da classe média. No entanto, o contexto específico da construtora e 

da relação com Mariana certamente são novas ambiências para o matador. Com exceção do 
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delegado, Anísio não conhecia ninguém mais ali. Esse é o único dos quatro filmes em que o 

Outro deseja inserir-se na totalmente comunidade. É o único filme em que a presença do 

Outro não é bem-vinda ou sequer aceita, ao menos no princípio. A relação com a comunidade 

é de imposição, tensão, agressividade. Ao mesmo tempo, a postura de Anísio é de entrega, 

principalmente no relacionamento estabelecido com Mariana.  

Diante do que vimos ao longo dos capítulos sobre documentário e ficção, não 

parece coincidência que os dois documentários mostrem o Outro em relação amistosa com a 

comunidade, em busca de diálogo, enquanto que nas duas ficções o contato seja permeado de 

agressividade e conflito. Parece ser algo próprio do documentário direcionar-se para o Outro, 

ainda que de modo unilateral, enquanto a ficção parece se alimentar e se sustentar nas 

relações de oposição.  

Acreditamos na pertinência dessa pesquisa por observar, especialmente no cinema 

contemporâneo, um intercâmbio cada vez maior entre a ficção e o documentário. A tentativa 

de distinção, definição e de classificação de cada tipo de obra vem de longa data, geralmente 

destacando o que separam os dois gêneros. Os conceitos apresentados, no entanto, nem 

sempre dão conta de obras cada vez mais ousadas, tornando essa separação entre 

documentário e ficção, muitas vezes, uma tarefa difícil. Nesse contexto, optamos pelo 

movimento inverso. Partindo de obras que são aceitas indiscutivelmente como documentários 

(Edifício Master, Paralelo 10) ou ficções (O Som ao Redor, O Invasor), nossa intenção era 

tentar detectar as semelhanças possíveis na estrutura das respectivas narrativas audiovisuais. 

Ao buscar equivalências em obras aparentemente tão distintas, acreditamos poder contribuir 

para a criação de um novo diálogo entre elas, e enriquecer, assim, a discussão atual sobre a 

relação entre os gêneros cinematográficos e seus conteúdos.     

Observar, ou mesmo criar, uma correlação entre os universos narrativos de ficções 

e documentários, é capaz de gerar uma investigação alinhada com algumas das principais 

questões da pesquisa em audiovisual da atualidade, como as novas fronteiras entre 

documentário e ficção e a busca por um sistema de análise fílmica que dê conta das 

experiências estéticas e narrativas contemporâneas.  

Com obras tão diversas entre si, tantas aproximações talvez soassem impensáveis 

a princípio. Por todas as relações aqui construídas, percebemos que estamos tratando de 

narrativas audiovisuais, ou, dito de outra forma, de obras audiovisuais narrativas. O que 

pretendíamos investigar eram elementos da narrativa fílmica, da construção imagética que é 

realidade em si mesma, e não da relação da obra com um contexto exterior a ela (como 

pretendem definições que se utilizam de referências ao mundo real, histórico ou a um mundo 
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imaginário, por exemplo). A distinção que podemos fazer, se necessária, para melhor definir 

nosso objeto de estudo é entre o que é narrativo e não-narrativo. Nesse sentido, definiremos 

que “narrar consiste em relatar um evento, real ou imaginário” (AUMONT et al, 2005, p. 92). 

E isso pode ser feito tanto pela ficção quanto pelo documentário. Corrobora essa ideia a 

definição de Edward Branigan, apresentada por Coelho (2011): “ficou evidente que a 

narrativa nada mais é do que uma das maneiras fundamentais pela qual os seres humanos 

pensam sobre o mundo, e que ela não pode ser confinada ao meramente “ficcional”” (p. 47). 

Cabe observar que as duas definições apresentadas são de estudiosos da narrativa, porém de 

correntes teóricas distintas, o estruturalismo e o pensamento cognitivista, respectivamente, 

mas que se complementam. Tratamos, aqui, de narrativas. Acreditamos que observar ou 

mesmo instituir correlações entre os quatro universos fílmicos aqui apresentados, buscando 

equivalências em obras aparentemente tão distintas, nos apresentou novas perspectivas para a 

reflexão a respeito de gêneros e abordagens, permitindo diferentes possibilidades de diálogo 

entre eles e contribuindo para uma melhor compreensão tanto da figura do Outro, quanto do 

contexto em que ele tenta se inserir. Investigar as narrativas de cada um dos quatro filmes, 

ficções e documentários, nos deu a oportunidade de melhor perceber uns e outros.  
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