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OVO 

Bem no meio do gesto, a imagem congelada. Mais tarde, lembrar perfeitamente de se ter pensado no porquê 
de tudo aquilo todo dia – levantar da cama ir ao banheiro escovar dentes tomar café colocar roupas calçar 
sapatos fazeres em casa almoçar sair de casa fazeres fora de casa voltar a casa tomar banho jantar fazeres em 
casa escovar dentes apagar a luz deitar na cama dormiracordar levantar da cama ir ao banheiro escovar dentes 
tomar café colocar roupas calçar sapatos – todo dia. Comoconseguirissoassimtododia? Não lembrar nunca mais 
da tomada seguinte. Só do instante congelado, cuja imagem se terá fixado na memória e, desde então, será 
sempre atualizado, assomando na telas da mente de forma recorrente e nos momentos mais improváveis. 

Acontecimento iniciático, manhã abissal. Alguém, solitariamente, a deparar-se com a questão para quê para 
onde e por quê. O sentido da existência, enfim. Banal assim. O ovo de novo. A vida insistente, repetitiva. Alguém 
a dar-se – primeira vez! – conta de que lhe fora dado um diaadia fundador que lhe fazia existir. Ser, estar. Sem 
consulta prévia, sem aquiescência explícita ou implícita. O ovo na borda da casca. Ver que a vida é, então, o 
cotidiano.

Muito tempo depois compreender que o cotidiano é, no fundo, silêncio.
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  OZU

A experiência de revelação de que fala OVO presta-se aqui, apenas e tão somente, 
a introduzir meu interesse particular pelo momento cinema que se pode a partir dela 
produzir, dessa breve nota passível de ser desenvolvida em argumento para um possível 
filme, pela auto-suficiência do filme dentro do filme que na diegese fílmica seria 
projetado ad eternum e pelo fato de que bem poderia, penso, ter origem na fixação 
daquela tal imagem-gesto nada imaginária (uma eurekazinha fundadora, talvez...) o 
interesse incondicional que, enquanto pesquisador, nutro por toda imagem – visual, 
sonora, literária, qual seja – que potencialize o cotidiano e seus delicados platôs de luz 
e sombra que acendem e apagam o caos de acasos, casos e descasos emaranhados 
nos fios multicoloridos que perfazem sua intrincada rede de pontos e nós e trilhos e 
correntezas de sempre todo dia, de não-necessariamente-história. 

O foco cinematográfico no movimento de viventes aleatórios – deslizando a 
esmo nas pos/impos/sibilidades dos acontecimentos e não-acontecimentos no aqui 
e agora do tempo líquido, escoando em fluxo contínuo, ininterrupto, implacável – 
mais e mais se afigura como instigante objeto de pesquisa: foram-se as grandes 
narrativas, há muito, da tragédia restou o tragicômico, a miudeza tomou corpo e 
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espalhou-se pela cena. A grande tela branca, cada vez mais, cede lugar ao homem 
dito sem qualidades, ao desenrolar do cotidiano.

Por muito tempo tive sérias dificuldades em entender o cotidiano como o espaço 
do comum, do banal e do trivial por excelência. Para mim, a ideia de cotidiano se 
apresentava, prioritariamente, como luta, espécie de batalha épica e absurda contra a 
mesmice desesperadora que se trava na clausura de casas – ou qualquer outro pedaço de 
mundo que funcione como tal – e no anonimato das ruas. Espaços onde habitantes mais 
ou menos aprisionados em interiores domésticos convivem com fantasmas e segredos, 
onde transeuntes mais ou menos perdidos em exteriores labirínticos arrastam consigo as 
correntes desses mesmos segredos e fantasmas. Vivem isso em grupos (as ditas famílias, 
usualmente) compartilhando autismos e esquizofrenias ou solitários (desfamiliados, 
talvez) amargando inadequação e isolamento. Casas incrustadas em bolhas pontilhadas 
de outras casas, microperfuradas por redes de ruas originadas de bolhas outras, todas 
englobadas pela membrana de um universo pleno de repetição e rarefação.

Espaço do apaziguamento, do menos, do desdramatizado, só comecei a associar 
ao cotidiano quando me deparei com o cinza-preto-e-branco do cinema de Yasujiro 
Ozu, silencioso e discreto em suas imagens reticentes de pais e filhas e filhos, irmãs e 
irmãos, casais em esboço ou em ocaso, mulheres e homens alternando-se sem alarde 
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por entre residências de portas deslizantes, vagões de trens mais ou menos balouçantes 
e ruas mais ou menos estreitas, mais ou menos movimentadas. Cinza-preto-e-branco, 
diga-se, que perdurou em mim mesmo quando cheguei às tomadas coloridas do diretor 
japonês.

Diretor pródigo em pais e comedido em mães (curiosamente, muitos são os pais e 
poucas são as mães que têm lugar em seus universos fílmicos), Ozu me apresentou 
o cotidiano a derramar-se serena e quase silenciosamente na tela. Desterrado, 
desterritorializado, pontilhado de personagens de poucas falas, tranquilamente 
postadas em situações cambiantes, prestes a mudar de condição (estado civil, patamar 
profissional, plataforma socioeconômica), feito andarilhos perambulando no âmbito 
do público e do privado (estreitos corredores, pequenos quintais, ruelas de vilarejos, 
estações de trem, vias urbanas, bares, restaurantes, quartos, salas).

Com Ozu, experimentei a trama sem drama. A família, a casa e a rua que habitam 
seus filmes adquirem existência originadas de uma câmera baixa, situada ao rés-do-
chão. Tomam corpo por entre repetições e defasagens e ganham força por intermédio 
de uma presença sem alarde, revestida de uma quase casualidade. Elipses, abreviações. 
Relativizações e descontinuidades. Deslocamentos, desnarrativizações. A imagem 
soberana, assomando à frente da história em pauta. Objetos, vestíbulos, escadas. Onde 
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a luta, o dilaceramento? E a angústia, o desespero? Onde o trágico no todo dia, onde 
a tragédia cotidiana? Minha tomada original do dia a dia, então, aquela que captava a 
tal batalha épica, caiu por terra. Vi a vida desdramatizada.

À visada-trágica original juntou-se a visada-Ozu e isso reprogramou meus olhos, 
operação que me acoplou à retina lentes mais complexas, cujos feixes óticos se embrenham 
hoje por entre as malhas do cotidiano tateando o poético, o não visível, o calado. Um 
cotidiano que não mais enxergo embolado em bolhas porque vejo que se estende em 
redes, trilhos, fluxos. Mais importante de tudo: hoje trato, no plural, de cotidianos. Múltiplos, 
multifacetados, disformes, pluriformes, instáveis. E, ainda que se possa refutar a ideia de 
indivíduo e de individualidade, penso nos efeitos resultantes de particularidades que são, 
em alguma proporção e ao menos em certa extensão, de caráter, digamos, singular; 
penso em certos matizes de especificidades pessoais colorindo o tecido, a tessitura das 
relações sociais. Quanto a questões identitárias, apego-me com firmeza ao entendimento 
de identidade e de sujeito não apenas como instâncias em permanente construção, mas 
em interminável processo de construção/desconstrução/reconstrução. 

Sem esquecer que a relação com o social é preponderante e determinante e que 
“cada individualidade é o lugar onde atua uma pluralidade incoerente (e muitas 
vezes contraditória) de suas determinações relacionais”1, penso que haja sempre 
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algo de singular permeando o plural que caracteriza a multiplicidade de relações 
constitutivas de uma pessoa. Nessa perspectiva, o cotidiano de cada uma é sempre, 
em certa medida, particular. Em última análise, cada caso se revela único, por mais 
que guarde semelhanças com outros, por mais que seja determinado, enredado 
pelo social. Não bastasse isso, há que lembrar ainda que a forma de lidar com a 
mesmice, com situações ditas comuns a todos comporta invencionices que variam, 
substancialmente, de um vivente para outro. O olhar nunca é o mesmo, o gesto não 
se repete de todo. 

Em se tratando das artes visuais, nada como o cinema para dar potência e visibilidade 
ao cotidiano. Não falo, aqui, de experiências limite do tipo filmagens documentais 
obtidas por intermédio de câmeras fixas que se ocupam de maneira ininterrupta de 
dias e noites a fluírem em determinado recorte espaço-temporal ou de câmeras que 
se ponham a seguir determinado número de horas na vida de uma ou mais pessoas. 
Falo, sim, de produções cinematográficas que criam poeticamente os cotidianos mais 
diversos, imaginando o que neles existe de trivial e rotineiro – e também o que ali 
possa haver de estranho, de invisível e despercebido, de inédito. E, principalmente, nos 
termos de Michel de Certeau, de invenção.

1 CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2008, p.38.
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Na contemporaneidade do cinema brasileiro há uma faixa crescente de produções 
que se revelam, nestes termos a que me refiro e em maior ou menor grau de 
intensidade, focadas na dimensão do cotidiano. Influência, talvez, de um país que 
cada vez mais se mostra lá fora com sua face mais de dentro, e que se externaliza por 
intermédio do voltar-se para suas interioridades; e, assim, à medida que se ocupa 
mais de si, se internacionaliza e universaliza. Tempos que comportam – exigem, 
mesmo – um cinema que trata do particular, do banal nosso de cada dia; um cinema 
de desalarde, no qual não mais se destacam, como já se deu em outras eras, 1) o 
afã de exibir o exótico de natureza e paisagens locais, o inusitado de costumes, o 
típico e o atípico das gentes e 2) o predomínio da ênfase centrada no excluído, no 
depauperado, no miserável. Essas imagens mais – que se alternavam entre o fulgor 
ufanista e orgulhoso e a consciência crítico-politizada-indignada – cedem lugar ao 
menos de situações ditas comuns e corriqueiras, passíveis de serem encontradas na 
porta ao lado.

Retomando, vale dizer que a mencionada acoplagem de “lentes Ozu” a que fui 
submetida, lentes até certo ponto inauditas para mim, fizeram com que meu interesse 
investigativo nesse recorte específico do objeto cinema brasileiro tomasse rumos 
diferentes daqueles inicialmente planejados no momento em que me propus a delinear 
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o projeto de pesquisa Cinema brasileiro contemporâneo: cotidiano, interioridade 
e poesia, destinado a ter início em meu primeiro estágio de pós-doutoramento. 

Fundado na problemática da dimensão estética do cinema, o projeto encontra-se 
alicerçado em preceitos teóricos advindos de estudos contemporâneos de cinema e 
de estudos estético-culturais; desenvolve-se na esteira de pesquisadores como, entre 
outros, Michel de Certeau (inventividade, transgressão e maneiras de fazer cotidianas), 
Jean-Marie Floch (com suas noções a respeito das relações semi-simbólicas), Gaston 
Bachelard (questões relativas à poética do espaço), Jacques Lacan (no que se refere a 
tópicos como linguagem, real, sujeito, desejo) Gilles Deleuze e Felix Guattari (rizoma, 
desterritorialização, devires), Eduardo Peñuela (a metáfora do encerramento, a corrosão 
do relato falocêntrico, o poético no cinema), Denilson Lopes (a estética da sutileza, 
das invisibilidades, do cotidiano), e Zygmunt Bauman (fluxos, vida líquida, sociedade 
líquido-moderna). 

Cumpre ressaltar que a visada do cinema de Yasujiro Ozu perpassa, transversalmente, 
todo o enfoque analítico; o cotidiano do pós-guerra japonês apresentado por Ozu 
desvelou para mim, a partir de suas imagens da família, da casa e da rua, matizes 
diferenciados nas famílias, casas e ruas potencializadas nas telas contemporâneas 
dos diretores brasileiros que me propus abordar. 
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Este livro introduz, à moda da experimentação e de forma ainda algo embrionária, 
parte das reflexões que venho elaborando sobre a questão cinema do cotidiano. 
Concentra-se nos modos de presença de produções que, no cenário do cinema 
brasileiro dos últimos anos, se ocupam da dita trivialidade cotidiana. 

As considerações que aqui exponho estão implicadas nos trabalhos desenvolvidos 
por ocasião do estágio pós-doutoral que realizei no Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (ECO-UFRJ), sob a supervisão acolhedora, elegante e serena de Denilson 
Lopes Silva.

* *
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Cotidianos e cinema do cotidiano

Como disse na abertura deste trabalho, hoje trato, no plural, de cotidianos. E se me 
ocupo, certamente, daquilo que neles acontece de trivial e rotineiro, busco também 
divisar as camadas do despercebido, do invisível, do estranho – à procura daquilo que 
resta inédito e germina como invenção. Ou seja: ocupo-me de silêncios. Múltiplos, 
multifacetados, disformes, pluriformes, instáveis silêncios da cotidianidade. Repletos 
de particularidades. Penso que o cotidiano seja – em duas diversas modalidades – 
silêncio. Silêncio e solidão. 

Parto do princípio de que, no limite extremo de suas últimas consequências, o curso 
do todo dia é atravessado na quietude e na solitude. Aqueles que têm trabalho e 
os que não têm, os que vivem em centros urbanos e os que habitam zonas rurais, o 
nômade e o sedentário, os miseráveis, o alegre e o triste, os pobres, os remediados, 
os abastados, os milionários, os biliardários, aqueles que se prendem a convenções e 
aqueles que as ignoram, todos experimentam, obviamente, alguma forma de prática 
cotidiana, vivenciam algum tipo de cotidiano – o seu cotidiano peculiar. Ainda que, 
transversalmente, este peculiar seja determinado pelos termos do social. 
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Um professor universitário qualquer, por exemplo, terá sua rotina permeada, em 
maior ou menor intensidade, por pesquisas, relatórios, aulas, alunos; já um bombeiro 
salva-vidas terá o dia a dia tomado, em maior ou menor escala, por boletins 
meteorológicos, banhistas, mergulhos, resgates. O professor estará tão solitário na 
repetitividade ou na invencionice de suas perambulações por entre bibliotecas e salas 
de aula e computadores quanto o salva-vidas em seu constante observar a extensa 
plataforma de águas que se lhe estende à frente. E para o bombeiro a contemplação 
do mar – que pode se traduzir em escapatória e excepcionalidade para o professor, ou 
para o motorista de ônibus que trafega pelas vias atribuladas da metrópole, ou ainda 
para o industrial ou o médico chefe da equipe clínica de um grande hospital – será 
para ele trivial e, eventualmente, monótona e cansativa. 

Uma vez que, agora radicalizando, ao cotidiano de alguém incorporou-se a prática 
de matar (matar mesmo, literalmente, de modo a fazer o outro tombar inerte e sem 
vida) então ao ato de matar se incorpora a essência da banalidade, da trivialidade, 
da repetição. Matar se transforma em silêncio. O assassino serial mata, sistemática 
e obstinadamente – ou se empenha em fazê-lo. O mesmo aconteceria, em outra 
hipótese, no caso de bandidos comuns, organizados ou não em bandos (de assaltantes, 
por exemplo), que entendessem ser o matar eventualidade corriqueira, perfeitamente 
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cabível na lida de seus ofícios. Seja como for, por mais que se faça a coisa em grupo, 
é solitariamente, no fundo, que cada qual vivencia sua parte no ato, seu desempenho 
(micro ou macro) no ato-macro de tirar a vida de alguém. 

No que se refere à morte, entretanto, parênteses: embora o morrer pouco a 
pouco, em termos físico-biológicos e/ou metafóricos, seja rotina (silenciosa e 
solitária) para todo mundo e esteja presente em qualquer cotidiano e sem exceção, 
a própria morte (sem metáforas, aqui), em sua completude final que resulta no 
apagamento completo e definitivo, não é rotina para ninguém: ao contrário, é 
única, irrecuperável, irrepetível. A fratura fatal, extraordinária, esta nos escapa 
sempre. Tanto a dos outros como a nossa própria. O morrer, portanto, é – assim 
como o desejo – irrepresentável. A morte e o desejo no cinema, então, podem ser 
imagens-potência. Representação, acredito, nunca. Fecha parênteses.

Essas observações apressadas, pinçadas aleatoriamente, quase descuidadas a 
respeito da multiplicidade de cotidianos possíveis parecem todas algo óbvias, é 
certo. Mas, suponhamos, se tais observações fossem reformuladas, orientadas e 
aprofundadas o suficiente para que se obtivesse alguma base para a construção 
de hipóteses passíveis de serem levadas séria e efetivamente em conta – e 
se, eventualmente, fossem as hipóteses comprovadas, as possibilidades de 
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entendimento daquilo que possa ser, falando em termos de arte cinematográfica, 
considerado como cinema do cotidiano, mudariam consideravelmente. Quais 
seriam os critérios, afinal, para que um filme pudesse ser especificamente 
classificado como detentor de um tipo de abordagem do cotidiano – se o que é 
da ordem do banal em determinado universo fílmico não necessariamente o é 
para outro? 

Retomemos o exemplo de há pouco, aquele do matador compulsivo, que 
sistematicamente se vê forçado a exterminar alguém: para ele, matar não se encaixa 
no escopo do extraordinário. Para um filme, então, que se dispusesse a mostrar o 
dia a dia de uma tal personagem – o matador compulsivo –, imagens decorrentes 
de suas matanças, ou a elas relacionadas, estariam alinhadas com a ordinariedade; 
seriam banais, corriqueiras. Já para um pai de família convencional e pacato, o 
matar é da ordem do inusitado; muito provavelmente, em um filme cujo foco recaísse 
no recorte de seus dias, assassinatos por ele cometidos não teriam lugar cativo: só 
entrariam em cena por conta de uma quebra de padrão, de uma fratura – nunca 
como trivialidade. 

No primeiro suposto filme, por exemplo, poderíamos ter imagens de uma rotina 
em que o protagonista (solteirão de classe média, aposentado e vivendo na periferia, 
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digamos, de São Paulo) levantaria da cama e, após engolir seu desjejum, tomaria o 
ônibus e sairia de seu bairro rumo ao centro da cidade, em busca da vítima do dia. 
Vítima encontrada e serviço realizado (imagens do assassinato devidamente exibidas, 
sugeridas ou ocultadas, conforme o tom determinante na produção em questão), 
retornaria a casa para um banho – após o que almoçaria e seguiria para um cinema 
ou um passeio a pé pelas redondezas. À noite, um lanche rápido, a louça suja na 
pia da cozinha, o telejornal. Mais tarde um pouco, baralho com amigos no bar da 
esquina, cerveja. Na volta para casa, escovação de dentes e cama. Dia seguinte, tudo 
ou quase tudo novamente – mais ou menos do mesmo modo. 

Já no segundo filme proposto poderíamos ter imagens de uma rotina em que o 
protagonista (pai de família classe média, morador de um sobrado em alguma vila 
próxima ao centro em, talvez, Belo Horizonte) levantaria da cama e, após engolir seu 
desjejum, tomaria o carro na garagem e sairia rumo ao trabalho em uma firma situada 
na periferia. Findo o expediente (imagens do dia no escritório exibidas), a volta para 
casa: o rádio tocando durante o tempo desperdiçado no engarrafamento do trânsito. 
No início da noite, jantar simplesinho na mesa da cozinha, acompanhado da mulher 
e das filhas. A louça suja na pia, depois o atirar-se no sofá da sala, o telejornal. 
Mais tarde um pouco, conversa no portão com o vizinho da casa ao lado, o filme na 
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televisão. Cerveja, às vezes. Depois: banho, cama e, eventualmente, sexo morno. Dia 
seguinte, tudo ou quase tudo novamente – mais ou menos do mesmo modo. 

Nessa perspectiva, perguntaria: poderiam os dois hipotéticos filmes ser considerados 
cinema do cotidiano? A resposta seria, parece-me, afirmativa.

O que há, efetivamente, são tipos de cotidianos mais comuns, mais facilmente 
encontráveis do que outros. 

Tomemos, a título de ilustração, o caso de Uma vida em segredo (2002, Suzana 
Amaral) e o de Meu nome não é Johnny (2008, Mauro Lima): enquanto o primeiro 
trata de passagens rotineiras na vida quieta (quase secreta, mesmo) de uma mulher 
interiorana, o segundo mostra imagens atreladas ao dia a dia mirabolante e transgressor 
vivenciado no Rio de Janeiro por um jovem, híbrido de consumidor/traficante de 
drogas, filho da classe média alta. Já Domésticas, o filme (2001, Fernando Meirelles 
e Nando Olival) gira em torno da experiência diária das empregadas domésticas, 
pontuada de invisibilidades e discriminações, decepções e alegrias, frustrações e 
alentos de esperança; Santiago (2005, João Moreira Salles) concentra suas atenções 
no relato do mordomo Santiago, que busca na memória da casa do passado as 
minúcias de um cotidiano esquecido, vivido em tempos idos; e Não por acaso (2007, 
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Philippe Barcinski) segue o curso das relações afetivas de um engenheiro de trânsito 
e a de um marceneiro artesão focando as lentes na rotina profissional de cada um 
deles. 

Verifica-se, em todos esses universos fílmicos, de certa maneira e guardadas as 
proporções, uma considerável sucessão de cenas em que, em relação a cada contexto, 
a trivialidade e a banalidade predominam, em que se fazem presentes as imagens de 
cotidianos – cotidianos, diga-se, completamente diferentes e distintos uns dos outros.

Talvez fosse interessante, para melhor alinhamento propositivo, tentar a complicada 
empreitada de definir, redefinir com precisão e clareza o que se poderia entender 
por comum. Em termos rudimentares, provisórios, em princípio o comum seria aquilo 
que é, efetivamente, comum a todos os mortais: estaria, então, restrito 1) a questões 
que permeiam a vida de todo mundo, tais como necessidades relativas ao comer, 
beber, dormir, atividades como acordar, hábitos de higiene, meios de subsistência, 
por exemplo, se nos situarmos ao nível do biológico e pragmático; hábitos, práticas e 
costumes e 2) a vivência de situações a que todos estão expostos em maior ou menor 
grau, tais como as experiências de amor e ódio, o vivenciar de sensações, emoções 
e sentimentos, se nos situarmos ao nível da abstração. O comum não diria respeito 
direto ao o que e ao como se come ou se bebe ou se dorme, nem ao quando e ao 
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como se sente isso ou aquilo – mas ao fato de que comer beber dormir sentir são 
questões afetas a todos: de alguma forma, vivências como as de amor, ódio, etc. terão 
lugar, fatalmente, em algum momento; e, de uma maneira ou de outra, sempre há que 
se lidar com necessidades e práticas do tipo comer, beber, dormir.

E, ainda, talvez não fosse de todo impróprio arriscar designar, provisoriamente, 
como cinema do cotidiano um cinema que se ocupasse exclusiva ou prioritariamente 
da questão cotidiano. Fosse de quem ou do que fosse ou como fosse esse cotidiano, 
o foco predominante seria dirigido à problemática da cotidianidade, daquilo que se 
repete, que é reiterado no escoar dos dias e não ao caráter de extraordinariedade de 
um ponto ou passagem específicos na história da personagem – quando personagem 
houvesse, e considerando as mais diversas configurações possíveis2. Nesse sentido, 
o filme produziria efeitos de sentido de fluxo contínuo, de continuidade ou não-
interrupção, de forma a indicar que poderia, aleatoriamente, começar em qualquer 
outro ponto hipotético antes de seu início e terminar, também, em outro qualquer, 
muito depois do corte derradeiro: começaria e acabaria, então, sem que se atribuísse 
nenhuma especial importância ou significância aos elementos que marcariam seu início 

2 Lembrar que podem configurar-se como personagens não apenas pessoas, mas também instituições, lugares (cidades, casas, etc.), objetos (carros, 
vasos, bonecos, o que for), animais, etc..
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e seu final, nada que pudesse sugerir a abertura ou o fechamento de uma história – à 
exceção de quando, no caso de o cotidiano enfocado restringir-se especificamente ao 
cotidiano de uma personagem X, se desse no filme o nascimento ou a morte dessa tal 
personagem (caso de Uma vida em segredo, no qual a morte da protagonista coincide 
com o final do filme). 

Essa problemática, no entanto, complexa e controversa, será abordada de forma 
apropriada e devidamente aprofundada em estudo a ser apresentado futuramente. 
Por hora vou tratar, tão-somente, de algumas das imagens de cotidianos que se 
apresentam nos seguintes filmes brasileiros: os já mencionados Uma vida em segredo, 
e Não por acaso, e mais Durval discos (2002, Anna Muylaert), O céu de Suely (2006, 
Karim Aïnouz) e A casa de Alice (2007, Chico Teixeira). 

O que tem predominado no cinema brasileiro, quando se trata de cotidiano 
(seja ou não explicitamente tematizado), é a presença de filmes ambientados em 
cenários urbanos, focados no dia a dia de personagens específicas – quase sempre 
femininas – inseridas em contextos de famílias situadas, socioeconomicamente, nas 
gradações daquilo que se entende hoje pela classe média (distribuída em faixas 
que vão da média baixa à média alta). 
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É nesse nicho que está situado o recorte aqui estabelecido, privilegiando 
filmes que, de uma maneira ou de outra, lidam com imagens atinentes ao 
universo da família, da casa e da rua. É um recorte propositadamente definido 
de maneira a configurar-se de forma relativamente heterogênea, e que se 
caracteriza por considerável diversidade estilística. Originariamente, contava 
com mais seis filmes: Domésticas, o filme, Santiago e Meu nome não é Johnny, 
já aqui referidos, e ainda Amarelo manga (2003, Cláudio Assis), O ano em que 
meus pais saíram de férias (2006, Cao Hamburguer), e O cheiro do ralo (2007, 
Heitor Dhalia). 

Domésticas, em virtude de abordar simultaneamente o lúdico, o lírico e o tragicômico 
que habitam a região escondida das residências (a área de serviço, a escada dos 
fundos, o elevador de serviço) e de proporcionar espaço significativo para a banda 
desprivilegiada da paisagem urbana (os ônibus, as vielas esburacadas da periferia, os 
parques de diversões do subúrbio) – enfocando isso tudo de forma desdramatizada e sem 
alarde, a partir do ponto de vista dos excluídos e socialmente desprivilegiados. Amarelo 
manga, por sua façanha em conseguir tratar a um só tempo crua e liricamente – e sem 
qualquer concessão ao cartão-postal ou ao juízo social – de segmentos do cotidiano de 
pobreza e privação de habitantes do Recife antigo; hepático e sanguinolento, tingido 
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por excessos de toda ordem, o filme instaura um poética intrigante que ao mergulhar em 
caldo amarelo imagens que misturam as dimensões do sacro e do profano, da beleza 
e do horror, ilumina as facetas obscuras que se escamoteiam na mesmice dos dias de 
qualquer um e de qualquer lugar. O ano em que meus pais saíram de férias, porque ao 
particularizar poeticamente o cotidiano de uma criança que se vê privada da presença 
dos pais e de seu espaço doméstico, coloca em questão os limites impostos pela rotina 
e as possibilidades de escapatória que se alojam nas fraturas dessa mesma rotina. O 
cheiro do ralo, por tratar da rotina de um comerciante bizarro e pouco escrupuloso 
– alçando um ralo de banheiro à condição de quase personagem e, assim, fazendo 
vir à tona do filme uma reflexão a respeito daquilo que há de escondido e obscuro 
na psicologia humana, na gênese dos afetos, na estratificação dos relacionamentos 
sociais. E, finalmente, o documentário Santiago e Meu nome não é Johnny, ficção com 
um pé na realidade, filmes nos quais o cotidiano não chega a ser enfocado de maneira 
enfática – a pertinência de sua presença neste estudo, ainda assim, seria justificável 
devido a peculiaridades que envolvem imagens da casa e do núcleo familiares. 

Em sua diversidade de construções e realizações cinematográficas, a seleção inicial 
de filmes – onze ao todo – apresenta variadas e controversas abordagens, facetas e 
interfaces daquilo que estou entendendo como manifestações do cotidiano e espaços 
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de interioridades na contemporaneidade; sua constituição, embora não integralmente 
composta por filmes que possam ser confortavelmente acomodados nas camadas de 
uma poética que explicitamente valorize lacunas, silêncios e delicadezas característicos, 
como apontei anteriormente, da interioridade e da subjetividade – aspectos que me 
interessam especialmente –, materializa-se de forma a oferecer, devido a suas interfaces 
e peculiaridades estéticas e formais, oportunidades para exame de uma pluralidade 
significativa de aspectos representativos da cotidianidade e da intimidade. O que vem, 
objetivamente, a complexificar e alargar as dimensões analíticas e as possibilidades de 
se estabelecer correlações. 

Conforme já mencionei, nem todos os filmes elencados restringem-se exclusivamente 
ao tratamento do cotidiano; ainda assim, em todos eles as molas propulsoras da 
narrativa são situações e acontecimentos que se apresentam e se desenrolam no dia 
a dia do homem comum que vive nas cidades espalhadas pelo Brasil contemporâneo. 
Tais situações e acontecimentos arranjam-se esteticamente de maneira a materializar 
e a evocar imagens – por vezes dissonantes – de sutilezas e delicadezas nem sempre 
perceptíveis à primeira vista. 

As seis produções que por hora foram excluídas são objeto específico de outro 
segmento de minha investigação e terão espaço privilegiado no já mencionado estudo 
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futuro. Os cinco filmes que permaneceram (Uma vida em segredo, Durval discos, 
Não por acaso, O céu de Suely e A casa de Alice) revelam-se, em maior ou menor 
escala, pródigos em imagens de cotidianos marcada ou essencialmente circunscritas 
ao âmbito da família, da casa e da rua – aspectos a serem abordados neste livro. O 
termo imagem, ressalte-se, está aqui sendo empregado em toda a sua amplitude de 
acepções. 

* *
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O resto da família: ocaso da casa, aurora da rua 

A família e a casa familiar – ou o que restou daquilo que convencional e 
tradicionalmente chamamos assim – consistem, em maior ou menor intensidade e 
seja pela presença ou pela ausência, em uma constante nos filmes abordados neste 
trabalho, todos eles surgidos no cinema brasileiro no período compreendido entre os 
anos 2001 e 2008. 

Até aí, nenhuma novidade: a família acomodada (ou des-acomodada) em seu 
espaço doméstico desde sempre vem se reiterando nas imagens do cinema que trata 
do cotidiano; a casa, em diversas ocasiões, é alçada à condição de personagem, ou 
mesmo de protagonista. Também a rua, por seu turno, enquanto espaço público e 
lugar privilegiado de circulação e troca, diversidade e reconhecimento e construção de 
sociabilidades, é fatalmente recorrente. 

O inusitado, a meu ver, fica por conta da maneira peculiar e marcante como, nas 
produções selecionadas, progressivamente desponta e se estabelece – da mesma forma 
em maior ou menor intensidade, mas sempre apenas pela presença – a figura da rua 
em escancarado contraponto e contraste às interioridades domésticas, à rarefação 
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desses interiores. Dentre as produções selecionadas, naquelas de 2006, 2007 e 2008 
é a rua – e não mais a casa – que toma feições de personagem. A casa sai de 
cena e o exterior se afirma como espaço-protagonista. Junto com a rua, assomam 
sob formas variadas as figuras do estrangeiro, do estranho e a da dinamicidade em 
oposição à estagnação. E é aí, justamente quando a rua toma conta da tela, que se 
insinua a possibilidade de construção de um espaço doméstico renovado, de uma casa 
redimensionada. 

A incidência preponderante da casa, da domesticidade, é praticamente uma 
unanimidade quando o foco recai sobre a cotidianidade – mais ainda, naturalmente, 
quando se trata do cotidiano familiar. São relativamente raras as produções 
cinematográficas que abordam, por exemplo, a rotina que se desenrola em escolas 
ou em hospitais, em empresas, em órgãos públicos, ou mesmo em mosteiros, asilos 
e orfanatos, e o transcorrer do dia a dia das pessoas nos interiores desses espaços. 
Ocasionalmente, a rotina das prisões é enfocada, em seus matizes de privações, 
violência e promiscuidade, ou a de hotéis e estabelecimentos similares, em seus 
eventuais desdobramentos e manifestações de glamour (luxo e distinção, por exemplo) 
ou, ao contrário, de não-glamour (como o acanhamento e sordidez de pensões e 
cortiços); ainda assim, no entanto, a ênfase tende a recair em um ou mais aposentos e 
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em seus hóspedes ocupantes; ou, no caso das casas de detenção, em uma determinada 
cela, em um quarto específico, quando se trata das casas de saúde – ou seja: em 
algo que se aproxima daquilo que se pode entender como a casa do todo dia de 
cada um. Mesmo quando é de personagens urbanas em situação de rua que se trata, 
abrigos, mocós e muquifos (fragmentos, “paródias” de casas) têm presença garantida. 
É predominantemente no teatro da casa – ou daquilo que se presta como tal – que 
se sucede na cena cotidiana tanto boa parte dos atos banais e comuns à maioria 
das pessoas (higiene, alimentação, algum trabalho e algum lazer, descanso, sono, 
etc.) quanto considerável proporção das experiências afetivo-emocionais por elas 
vivenciadas.

Discorrendo a respeito da potência e dos efeitos das imagens da casa, da concha 
e do repouso, Bachelard pondera que “às vezes a imagem é muito discreta, mal pode 
ser sentida; mas age.”3 Ambivalente, a casa acolhe e abriga (“o homem, o animal, a 
amêndoa, todos encontram o repouso máximo numa concha”4), reprime e enclausura 
(“assim como há casa que são ciladas, há conchas que são armadilhas”5). 

3 BACHELARD, G.. A poética do espaço, São Paulo: Martins Fontes, 2000 (p.134). 
4 BACHELARD, G.. A poética do espaço, São Paulo: Martins Fontes, 2000 (p.135).
5 BACHELARD, G.. A poética do espaço, São Paulo: Martins Fontes, 2000 (p.135).
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Na casa vive-se de forma solitária ou compartilhada, em maior ou menor grau, 
com um outro ou com outros. A incidência da família nuclear, formada de pai, 
mãe e filhos, ou dos agrupamentos familiares predominantemente compostos de 
elementos unidos por laços consanguíneos, afetivos ou eróticos ainda prevalece em 
filmes que lidam com cotidianos. Não obstante, é cada vez mais freqüente a figura 
da casa habitada por uma única personagem ou por parcerias, grupos e conjuntos 
de pessoas que não são ligadas por alianças erótico-afetivas e que tampouco detêm 
qualquer grau de parentesco. De um modo ou de outro, entretanto, os tipos de 
convivências abordadas e as modalidades de rotinas exibidas quase sempre acabam 
se avizinhando do modelo estrutural de convivência familiar ou mesmo reproduzindo 
essa estrutura. 

Inicialmente, conviria trazer à baila a pergunta recorrente quando se menciona 
a noção de família: o que, efetivamente, se pode hoje entender por família? Essa 
indagação, que há muito despontou e cada vez mais se afirma como uma das 
mais significativas questões a serem discutidas no século XXI, tende a ocupar lugar 
privilegiado na esfera da problematização relativa ao cotidiano. 

É certo que o modelo da família nuclear freudiana composta de pai, mãe e filhos 
já não mais dá conta da diversidade de experiências e urgências que permeiam a 
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contemporaneidade; entretanto, é também certo que ainda não encontramos uma 
forma de apreender e definir, em suas diversificações, os novos agrupamentos sociais 
que nesse diapasão se configuram – para os quais, talvez, o significante família não 
sirva mais. Não temos, até o presente momento, um modelo alternativo de, digamos, 
família, de conjunto familiar, que se reitere ao ponto de poder ser observado e descrito 
com alguma facilidade – o que indica, com bastante clareza e em larga medida, o 
quanto ainda estamos à procura de. Talvez o equívoco esteja, justamente, na insistência 
em se buscar modelos, padrões. Ou, por outro lado, talvez o paradigma familiar da 
atualidade seja mesmo o da pluralidade múltipla, o da heterogeneidade radical.

Na maior parte das produções cinematográficas aqui em pauta, sobre o pano 
de fundo constituído pelo que ainda resta daquilo que se convencionou por família 
nota-se que se destacam, mutantes, as formas distorcidas das tradicionais figuras do 
feminino e do masculino. Como se a câmera a um só tempo enquadrasse o universo 
da família e ampliasse o alcance de suas lentes até o limite de toda margem possível, 
assim pinçando das bordas do quadro essas figuras mutantes que, em gestos toscos, 
movimentos a princípio um tanto desconexos, acabam por arrastar ao centro da 
cena o resto, o espectro, a poeira de uma instituição descristalizada e pronta a ser 
desconfigurada, decantada, reconfigurada. 
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Tem início no cotidiano doméstico, como se pode observar nos filmes que 
examinaremos a seguir, a problematização de lugares, papéis e performances 
concernentes, entre outras, à dimensão das estratificações e hierarquizações de poder 
vigentes no âmbito das relações de gênero – na família e fora dela. Ao colocar em 
tela essa temática, direta ou indiretamente, o cinema cria espaços de visibilidade que 
se tornam decisivos tanto para a articulação das redes que inventam e promovem as 
novas formas de sociabilidade quanto para o redirecionamento (reordenamento?) dos 
fluxos daí decorrentes.

*
O dia a dia silencioso e solitário de Biela, uma jovem mulher a caminho da 

maturidade, apresenta-se em Uma vida em segredo6. Desalojada de seu lugar de 
origem e de sua casa familiar, órfã de pai e mãe, a protagonista não se adapta a casa 
dos parentes que a acolheram. Forçada a sair de suas terras no interior do sertão de 
Minas Gerais, ela não acomoda o corpo nos figurinos que lhe são oferecidos e nem 
a alma ao novo estado de vida que se lhe afigura: debate-se, vagando por entre os 
interiores de cômodos que lhe são incômodos. 

6 Este filme foi objeto de estudos que resultaram em artigos que publiquei individualmente e em parceria.
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Perdida em lembranças, saudosa da lida mais bruta na roça e na cozinha, mostra-
se desajeitada com a delicadeza embaraçada dos trabalhos manuais que lhe são 
apresentados como sugestão para ocupar o tempo. Atormentada pelas necessidades 
do corpo e encontrando impedimentos para satisfazer necessidades fisiológicas de 
toda ordem (experimenta dificuldades para alimentar-se, para urinar, para lidar com 
seus impulsos sexuais), acaba sendo induzida a aceitar um casamento que não deseja 
(e que termina por não se realizar posto que o noivo, príncipe encantado às avessas, 
pouco interessado na noiva e amante do ócio, some no sem porteiras do mundo 
aberto ignorando o compromisso a que fora atado pelo pai fazendeiro). Frustrada a 
perspectiva pouco alvissareira de união conjugal, Biela reage – e também ela encontra 
um jeito de ganhar o mundo que se estende para além dos interiores domésticos: 
abandona seus aposentos na casa grande, mudando-se com os parcos pertences 
para um pequeno paiol situado na parte dos fundos do terreno. Passa, a partir daí, 
a canalizar suas energias em prol da construção de um cotidiano que lhe seja não 
apenas mais palatável, mas, sobretudo, mais prazeroso. 

Rica e abastada na mesma medida em que se revela prudente, comedida e pouco 
afeita ao consumo perdulário, insiste em deslocar-se pelas ruas da pequena cidade 
mineira, adentrando quintais e cozinhas das casas alheias, fazendo visitas durante 
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as quais executa pequenos serviços que lhe rendem tanto um dia a dia criativo e 
movimentado quanto recompensa financeira: aceita, de bom grado, receber por seus 
préstimos algumas moedas que vai acumulando em potes de barro guardados debaixo 
da cama. 

Sozinha no minúsculo paiol-dormitório – enfim um quarto todo seu – brinca com o 
dinheiro angariado, manipulando as moedas como fizera com os seixos que, em outros 
dias, catara no rio de sua infância na Fazenda do Fundão. Resoluta, assume sua 
não identificação com prima Constança, a dona da casa; com o primo, Conrado, 
estabelece conversas sucintas, objetivas. A vida em segredo que germina em Biela, 
então, toma conta do filme. 

As andanças urbanas acabam por propiciar-lhe, certa noite, um encontro feliz: um 
cachorro fraco e faminto, vira-lata perdido. Atração, sintonia. Biela acolhe o bicho, 
ao qual dá o nome de Vismundo. Será seu companheiro até o final.

 A casa familiar não configura, para a protagonista, abrigo, intimidade e sossego 
– muito pelo contrário. Em contraponto, as ruas da cidade interiorana de Uma vida 
em segredo são muito mais do que mero palco para suas andanças e invencionices 
cotidianas: oferecem à caipirice teimosa de Biela o oxigênio que alivia seu desconforto 
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doméstico. E o aconchego do afeto solidário de um cachorro vira-lata, o bicho 
possível na cidade, o bicho urbano, traço e resquício do mato na figura do animal 
domesticado, abandonado à própria sorte (mais ou menos na mesma situação da 
personagem). 

As imagens configuradas pela mulher deslocada e pelo bicho desolado vagando 
por ladeiras íngremes, subidas e descidas alternando-se, revelam a sincronia de 
um emaranhado de redes que a partir da protagonista se estendem pelas ruas da 
cidade apanhando as casas e seus interiores – e sugerem a ideia de movimento, de 
mudanças que se encontram em curso de dentro para fora e de fora para dentro: 
espaços que se reconfiguram para alojar um feminino outro.

Se o elemento transgressor do cotidiano familiar e social, personificado na 
protagonista de Uma vida em segredo, verifica-se de forma um tanto mais amena nas 
personagens que protagonizam Durval discos e A casa de Alice, a questão do ocaso 
da casa se intensifica nesses dois últimos – enquanto a rua, em direção inversa, ganha 
espaço e se presentifica de modo mais e mais enfático, sempre em contraposição às 
imagens do espaço doméstico. A aurora da rua se ilumina completamente nos céus 
de O céu de Suely, filme cujas cenas revelam cotidianos atravessados, em todas as 
direções, pela presença dos exteriores configurados pela abundante recorrência de 
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imagens do firmamento, de ruas e estradas, de veículos automotivos de todo tipo. De 
forma radicalizada, a figura da rua vai além e toma a cena em Não por acaso, ponto 
em que, veremos, uma nova virada parece insinuar-se. 

Tratemos primeiro do caso de Durval discos7 – que apresenta, de maneira sui 
generis, o clássico caso do filho único atado às saias da mãe dominadora. Na faixa 
dos quarenta anos de idade, Durval é um menino crescido enclausurado na asfixia da 
casa materna – um sobrado envelhecido encravado numa rua qualquer de uma cidade 
decadente – onde o único sinal de que um dia tenha talvez ali respirado uma possível 
figura paterna é, além do próprio Durval, a presença de uma cama de casal no quarto 
de Carmita. Durval vive seus dias em companhia da mãe e não sai da residência nem 
mesmo para trabalhar: comercializa, em pleno decorrer do ano de 1995, apenas e 
tão somente discos de vinil em sua loja de nome “Durval discos” – instalada na sala 
da frente do sobrado. Durval recusa-se a entrar na era do CD; Carmita, por seu lado, 
idosa e obesa, reluta em aceitar sua crescente dificuldade para dar conta dos cuidados 
domésticos. 

Até certa altura do filme, tudo o que temos é a modorra da rotina diária de mãe e 
filho: Carmita ocupa-se da lida doméstica enquanto controla a vida de Durval, Durval 

7 Este filme foi objeto de estudos e de artigos que publiquei individualmente e em parceria. 
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cuida da lida da loja enquanto tenta driblar ou simplesmente se rende, passivamente, 
ao assédio bisbilhoteiro de Carmita. As personagens são exibidas fazendo refeições, 
assistindo à televisão, entretidas em conversas amenas. Carmita varre a casa, prepara 
a comida e lava a louça; Durval ouve música, contempla a rua através do vidro da 
vitrine e atende aos poucos fregueses que recebe. À noite, os dois jogam baralho. 
Nenhuma excepcionalidade, nada que se destaque ou quebre o ritmo lento, quase 
arrastado da narrativa fílmica. A monotonia das cenas cotidianas da vida dos dois é 
subitamente interrompida pela entrada inesperada de um elemento estranho no restrito 
e diminuto universo familiar: a pequena Kiki, introduzida na casa por uma suposta 
empregada doméstica contratada após muita insistência de Durval junto a Carmita. A 
partir daí, a banalidade e a mesmice cedem lugar ao inusitado e ao estranho.

A chegada da menina deflagra uma série de acontecimentos que movimentam o 
ambiente diegético e alteram completamente o ritmo do filme, a iluminação e a trilha 
sonora. A certa altura, instada pela criança, Carmita admite um cavalo8 no interior 
do sobrado. Dada a exigüidade do espaço da casa, nas últimas cenas o bicho acaba 
confinado no quarto de Carmita, encurralado no canto entre a cama e a janela. 
Uma vez encantonado o cavalo e reunidos no mesmo cômodo o animal, a menina, 

8 O cavalo, figura recorrente no tempo e no espaço diegético, perambula por toda a narrativa fílmica.
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o filho, a mãe e o cadáver em decomposição de Elisabete – a vizinha curiosa que, 
atraída pela movimentação estranha, invadira a casa e acabara sendo assassinada 
por Carmita –, Durval abre a janela e, ao final do filme, consegue deixar a casa. 

Tomando o filme do ponto de vista do filho, pode-se entender que a figura da 
mãe, hipertrofiada, ocupa todos os espaços e toma conta do sobrado (casa sem 
homem que funciona como uma espécie de útero atrofiado pelo tempo) e da vida 
do filho (espécie de feto envelhecido e paralisado) até as raias do insuportável. O 
cavalo, que pode ser interpretado, metaforicamente, como a materialização do desejo 
represado do filho, ao invadir o reduto da casa desarranja a ordem estabelecida e 
viabiliza o escape desse último. Todavia, se desviarmos o foco das atenções para a 
figura da mãe, veremos uma mulher que, feito um disco rodando no prato da vitrola, 
solitariamente gira sobre si própria às voltas com uma casa decadente. Obesa e em 
idade avançada, é com esforço e dificuldade que Carmita se movimenta – mas, seja 
como for, ela se move. Circula pela casa e por vezes ganha a rua, tudo em ritmo bem 
mais acentuado do que o faz (quando faz) Durval. O cavalo, nesse caso, poderia 
ser visto, metaforicamente, como a materialização do desejo recalcado da mãe; ao 
invadir o reduto da casa e desarranjar a ordem estabelecida viabilizaria, então, o 
escape dessa última. 
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De qualquer forma, a casa em Durval discos revela-se como uma casa claustrofóbica, 
deletéria, que se encontra em franco processo de deterioração. Nas últimas cenas, 
aparece transformada em um amontoado de pedras e de tijolos que se espalham 
em fragmentos pelo solo de terra. Já a partir do início do filme sabe-se que a parte 
“nobre” de seus cômodos (a sala da frente) perdera a característica de espaço privado, 
posto que fora transmudada em estabelecimento comercial. No andar térreo, então, 
o pouco que restou de privado oferece-se à visão de quem adentra a loja de discos 
(há tomadas que enfatizam esse devassamento, na medida em que exibem Carmita ao 
fundo do quadro, movimentando-se pelo interior da residência, tendo à frente a figura 
de Durval que, em primeiro plano e de perfil, aparece sentado atrás do balcão da loja, 
contemplando a rua através da janela-vitrine). Em sua última cena, o protagonista é 
enquadrado em primeiro plano, novamente, dessa feita em tomada frontal, estacado na 
calçada em frente ao sobrado: perscrutando a noite, estica os braços, inspira o sereno. 
Policiais retiram do interior da residência a menina seqüestrada e, depreende-se, em 
seguida a mãe de Durval será também dali retirada. Claro está que, na economia 
diegética do filme, a saída de Durval da casa materna está implicada no ritual de 
passagem que viabiliza ao filho abandonar o espaço doméstico para tomar o rumo de 
sua própria vida – o que, no caso de Durval, é feito tardiamente. Tomada e tombada, 
a casa se dilui no espaço aberto da rua.
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Deixando no chão os restos do sobrado de Durval, seguimos para A Casa de Alice – 
filme cujos alicerces estão fincados num apartamento acanhado e encardido, situado 
em um condomínio de classe média baixa de um bairro de periferia na cidade de 
São Paulo. À maneira realista-naturalista, de forma quase documental, a câmera 
focaliza esse espaço doméstico que se deteriora aos poucos; atentamente, por meio de 
enquadramentos simples, luz naturalista, vai adentrando e examinando o universo dos 
sentimentos humanos a partir do cotidiano das personagens que integram a família 
de Alice, a protagonista. Em detalhes minuciosos, a sequência inicial perscruta os 
cômodos banhados pela luz fria da manhã: o casal adormecido sobre a cama, o 
beliche ocupado pelos filhos mais velhos, o caçula estendido na cama de armar, a 
louça gasta e desparceirada na mesa posta para o café. Nas dependências da cozinha 
e da área de serviço, uma mulher às voltas com vassouras e roupas sujas: súbito, 
a velha senhora assusta-se surpreendida por um camundongo que surge de sob os 
armários e torna a esconder-se sob a máquina de lavar. 

Ainda que notadamente seca e beirando o hiper-realismo, a abordagem é revestida 
pelo invólucro da delicadeza, da sutileza. Relacionamentos, valores e posturas éticas 
são mostrados em suas fragilidades e contradições, à medida que se sucede a exposição 
quase silenciosa de situações em que insatisfações e recalques misturam-se à inveja e 
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ao ciúme, meias verdades se aliam a pequenas mentiras. Lacunas, desejos travestidos, 
encobertos. As solidões compartilhadas, as mesquinharias banais e as pequenas 
conspirações – tramadas entre sussurros e trejeitos – têm lugar dentro e fora do espaço 
da casa que a manicure Alice divide com a mãe, o marido taxista e os três filhos. 

A protagonista transita entre dois mundos: o dos interiores domésticos e o da esfera 
do trabalho, exterior. No apartamento – de propriedade de sua mãe, dona-de-casa 
aposentada – afetos discretos e ternuras contidas convivem com silêncios ambíguos, 
interrompidos aqui e ali pelos sons incidentais que emanam do espaço diegético. No 
salão de beleza em que trabalha, Alice ouve pequenas maravilhas a respeito da vida 
alheia – ao mesmo tempo em que inventa e conta outras tantas pequenas maravilhas a 
respeito de sua vida: a tórrida noite de amor (quando passara a madrugada chorando, 
sentada no vaso sanitário, a lamentar o descaso do marido), o moço loiro de olhos 
azuis que a teria paquerado no transporte coletivo atulhado de gente (na verdade, 
um jovem negro que mal a notara e em cuja braguilha da calça ela, sorrateiramente, 
dera um jeito de roçar o dorso da mão) – e por aí segue o rosário de imaginativo, 
desfiando-se em contas de idealizações cada vez mais picantes.

Em casa, Jacira cozinha, ocupa-se da lavagem das roupas e louças, põe mesa e 
tira mesa, serve a comida, arruma salas e quartos. Na lida diária, por entre frestas e 
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roupas sujas, encontra e descobre pequenos segredos do genro, da filha, dos netos. 
Deslocando-se da cozinha para a lavanderia e da lavanderia para a cozinha, entretida 
com os afazeres domésticos, escuta seu programa radiofônico favorito e tenta, 
repetidamente e sem sucesso, falar com o locutor que incita as ouvintes a fazerem 
contato com a rádio, por meio de ligações telefônicas, a fim de serem premiadas 
com um jogo de panelas. Embora a linha esteja permanentemente ocupada, a velha 
senhora não desiste e segue insistindo. Envolta em rugas e abandono, Jacira resiste. O 
desejo nosso de cada dia habita, silencioso, os interiores d’A casa de Alice. 

Por todo o universo fílmico espalha-se uma sensualidade latente, panela de pressão 
prestes a extravasar, explodir. No salão suburbano, lixas de unha e esmaltes coloridos 
arranham e avivam a sensaboria rotineira. Na calma aparente que envolve o cotidiano 
da casa acanhada, entre refeições compartilhadas e pratos requentados, a presença 
estranha/familiar de algo fora de lugar. 

Parado, o filme caminha. E os conflitos vão se adensando. Alice, pouco a pouco, vai 
abandonando a casa: inicia um caso extraconjugal e, sob o pretexto de ter de viajar, 
arruma uma sacola com roupas e sai em busca do amante. Aproveitando-se de sua 
ausência, o marido retira a sogra do apartamento e a interna em um asilo de velhos. 
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Atenta e minuciosamente, na sequência final, da mesma forma como acontece na 
sequência inicial, o olho da câmera examina e perscruta em detalhes o apartamento 
e a desolação de seus cômodos imersos na mais completa desordem: a cama de 
casal vazia e desfeita, roupas e calçados pelo chão; o beliche desocupado, a sala 
desarrumada. Na área de serviço, dessa vez, ninguém. 

Nas últimas cenas, Jacira aparece sentada num banco azul, no pátio do asilo: 
utilizando-se de um telefone celular consegue, finalmente, falar com o radialista. Alice, 
sentada num bar de rua, contempla o movimento: por meio de um telefone público 
tenta, sem sucesso, localizar o amante. 

As duas mulheres estão, potencialmente, livres.

Na cena cotidiana da cidade, principalmente quando se trata de filmes em que 
pontificam os grandes centros urbanos, a figura da casa é esmaecida e a figura da rua, 
na medida em que funciona como possibilidade alternativa em relação ao estado de 
confinamento sugerido pelo intramuros dos limites da casa, se torna preponderante, 
conquista lugar privilegiado e assume papel significativo. 

Em termos rudimentares, pode-se afirmar que quanto mais cidade tanto menos casa, 
quanto maior o espaço da urbanidade tanto menor o espaço da domesticidade. É o 
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que prenuncia O céu de Suely, filme que progressivamente intensifica – enfocando o 
dia a dia de uma jovem cearense no breve hiato em que se encontra de passagem 
em sua pequena cidade natal, cronotopicamente situada entre a cidade grande que 
ela deixara atrás de si e a busca pelo rumo de outro centro urbano que se lhe 
afigura à frente – a presença das imagens de exteriores em detrimento das imagens 
de interiores. Além do céu aberto, estradas, ruas e veículos em movimento invadem 
a tela; rareiam as residências e seus compartimentos, bem como quaisquer outros 
espaços fechados. 

Após ter passado dois anos em São Paulo, a protagonista de O céu de Suely, 
retorna ao interior do Ceará. Hermila saíra de casa, grávida, para tentar a vida na 
cidade grande com o pai de seu filho. Voltando para a família, formada pela avó 
e pela tia, espera inutilmente pelo companheiro, que prometera juntar-se a ela na 
pequena Iguatu, cidade natal de ambos. Ao descobrir-se abandonada e com um 
filho pequeno no colo, Hermila decide tornar a deixar seu reduto e a novamente 
buscar um grande centro urbano, ou melhor: buscar um lugar que seja, dentro de 
suas limitadas posses, o mais longe possível de Iguatu. Para obter as condições 
financeiras necessárias à empreitada, ocorre-lhe a idéia de promover uma rifa de si 
mesma, adotando o codinome Suely. Corre a rifa, obtém o ganhador contemplado 
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o prêmio prometido, e corre Hermila para a rodoviária. Acomodada no ônibus, 
desaparece do filme partindo em direção à bem longe dali. 

Simultaneamente à espera e em busca de, o nada sempre à espreita, a figura 
de Hermila/Suely agita-se por entre imagens excessivamente iluminadas, vibrantes 
e fortemente coloridas que se alternam com outras de denso pretume e intensa 
escuridão – recurso que acaba por acrescentar às cenas um tom surreal, temperando 
com onirismo e irrealidade a banalidade e o realismo do filme. Sinestesicamente, 
por meio de uma fotografia que compõe um céu paradoxal tingido de um azul 
incandescente, as imagens do filme evocam a sensação de entorpecência, do torpor 
que parece tomar conta da protagonista perdida no meio do nada, sem destino, 
tentando partir rumo a qualquer lugar que seja o mais longe possível dali, até o 
limite do quanto possa pagar. O cotidiano é parado, os dias e noites seguem e se 
repetem sempre escaldados pelo calor de quenturas requentadas. Paradoxalmente, é 
esse mesmo entorpecimento que, vindo do exterior, ao tomar conta da personagem 
provoca-lhe uma espécie de fervura interior – cuja ebulição, por sua vez, tem como 
resultado o colocar-lhe em ação.

Posto que Hermila/Suely transita tanto de um lugar a outro quanto de uma situação 
a outra, a noção de movimento aqui empregada há que ser entendida literal e 
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metaforicamente. Antes mesmo de a narrativa fílmica ter início ela já se encontrava 
em dinâmico processo de mudança (grávida, deixara a cidade acompanhada do 
namorado, permanecendo por algum tempo em São Paulo). Quando, no início do 
filme, retorna ao lugar de onde saíra – já então sem namorado e carregando um bebê 
– segue assumindo papéis inusitados e posturas incomuns: não hesita, por exemplo, 
em rifar-se a si mesma, em tornar a partir deixando o filho e recusando perspectivas de 
estabilidade e segurança; não desempenha o papel feminino tradicional, mas também 
não se encaixa ao estereótipo da feminista desbravadora e revolucionária. 

Aquilo que Hermila/Suely persegue sem descanso é, ao que parece, a invenção de 
um espaço no mundo que lhe possibilite condições viáveis e atraentes de vida criadora. 
A movimentação por ela desencadeada contamina as demais figuras femininas: a avó 
funciona como um misto de mãe e de avó, costura para fora, cozinha e cuida da 
casa; a tia, que ganha o sustento locomovendo-se pela cidade, trabalhando como 
“motoboy”, se revela mais como uma amiga do que propriamente uma tia, e mantém 
relações amorosas com a prostituta da cidade. Bem olhado, nota-se que o contágio 
não se dissemina apenas entre elas: os homens também estão, de certa maneira, 
postos em movimento e um tanto despidos dos trajes de seus tipos tradicionais. Com 
simplicidade e sem alarde, as personagens parecem fazer, pura e simplesmente, o que 
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entendem que têm de fazer. Falas e diálogos afloram, carregados de naturalidade e 
espontaneidade. Assim, há o rapaz que, na rodoviária (e não é à toa que esta cena 
acontece em um lugar de passagem), contrariando as expectativas usuais, se recusa 
firmemente a tomar como objeto a mulher que, em irreverente e provisória atitude, 
está ela mesma a oferecer-se como tal (despudoradamente natural, sem qualquer 
traço de vergonha, sem desqualificar-se com essa reificação voluntária, passageira); 
outros homens, em contrapartida, entram no jogo e divertem-se adquirindo a rifa; o 
ganhador, por sua vez, sem rodeios ou complicações, aproveita o prêmio obtido, o céu 
de Suely que se esvai após se ter dado ao desfrute. 

Também o masculino, no filme, cotidianamente se reinventa e surpreende – o 
que é particularmente notável na figura de João, o macho apaixonado, duas vezes 
abandonado pela fêmea que some no mundo em busca da cidade grande. Mesmo 
tendo permanecido na cidadezinha, esperando, ele não se mostra ultrajado por ser 
rejeitado em sua dedicação sincera e amorosa: insiste uma vez mais e vai atrás da 
amada, serenamente postado em sua motocicleta, até o limite do que lhe parece 
razoável, ou seja, até pouco adiante da placa que indica a saída da cidade. Nesse 
ponto, em tranqüila atitude de quem aceita o inevitável, faz a volta e, retornando em 
direção a Iguatu, desaparece de cena. A estrada, soberana, toma conta da tela. 
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Diminuta cidade entrecortada por rodovias e ferrovias, a quietude sempre rasgada 
pelo som de caminhões e motos que, além do trem de carga, atravessam o lugar, a 
Iguatu do filme configura-se ela mesma como uma espécie de posto de passagem, 
de estrada. Entretanto, mesmo em meio a toda aridez e aparente monotonia que 
brotam do asfalto quente, tudo no universo diegético transforma-se, transmuda-se, 
movimenta-se. Tão paradoxal quanto o céu do filme – cuja intensa claridade azul não 
remete ao gelado do azul que tinge o branco da geleira, mas sim ao incandescente do 
azul/amarelo que permeia a chama. Tão paradoxal quanto a figura da protagonista 
que, ao se locomover desembaraçadamente justamente devido ao embaraçado em 
que se encontra, funda um estar no mundo que se articula à vontade na maçaroca, 
a partir do apertar e afrouxar de nós que se sobrepõem confundindo e/ou alterando 
a direção dos fios. 

O sufoco do calor abrasador e a ardência azul de O céu de Suely expõem a um só 
tempo – em seus matizes do feminino e do masculino – o vigor e a fragilidade nossos 
de cada dia. A dificuldade que perpassa a empreitada do indivíduo, desabrigado e 
andarilho, em busca de se firmar e se afirmar na vastidão. 

Onde, exatamente, o próprio desejo? Como, o tornar-se sujeito? 
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No epicentro da movimentação de Hermila/Suely, dia e noite tomada pela 
dinamicidade do desassossego, tateando no azul em busca de algo que parece não 
saber claramente de que se trata, alojam-se silêncios e perplexidades que matizam o 
todo dia de toda gente de qualquer paragem e de qualquer tempo. 

Na esteira das constelações que se avistam em O céu de Suely cintilam discursos 
múltiplos, intercambiantes. Flutuantes, em permanente mutação. A metáfora do 
movimento cotidiano, ininterrupto, espalha-se pelo filme e impregna o todo diegético 
com a idéia de que lugares, papéis e posturas se interpenetram e se inter-relacionam 
em fluxo contínuo, em mistura muito característica de uma pós-modernidade onde 
tudo é mixagem que faz e desfaz e contraria expectativas e modelos pré-concebidos. 

Não por acaso, então, as estradas do filme de Aïnouz nos conduzem, finalmente, ao 
Não por acaso de Barcinski – derradeiro filme a ser abordado neste trabalho. 

No conturbado cenário configurado pela cidade de São Paulo, imagens do cotidiano 
de pai e filha unidos pelo acaso alternam-se com imagens do cotidiano de um casal 
desunido pelo acaso. Coincidentes, nos dois casos o acaso propicia oportunidade de 
reordenamentos e reorientações que desembocam em novos roteiros e abrem caminho 
para vivências inusitadas. Desorientadas pelo advento do encontro inesperado, ponto de 
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convergência que deflagra fluxos de convivência e rotina nunca antes experimentados, 
as personagens desfilam pela cena fílmica: a filha quer se estabelecer na casa paterna 
e o pai reluta, a jovem estudante quer deixar a casa materna e a mãe resiste, um 
homem hesita em libertar-se da imagem da amada morta. 

Na tela de Não por acaso – onde tem lugar o desenvolvimento das vicissitudes 
cotidianas da vida de um engenheiro de trânsito e na de um marceneiro artesão 
aficionado por sinuca – imagens das ruas de São Paulo invadem as telas de 
computadores espalhadas por todo o filme, alternando-se com imagens de locais de 
trabalho que se misturam a imagens de interiores domésticos em processo de transição 
e mudança: residências sendo desocupadas ou prestes a serem re-ocupadas, casas e 
apartamentos vazios ou bagunçados por objetos e pertences fora de lugar, peças de 
mobília e armários deixados para trás, janelas envidraçadas descortinando espaços de 
céu azul. 

A partir do momento em que um grave acidente de trânsito atravessa as trajetórias 
paralelas dos dois homens, vitimando ao mesmo tempo a ex-mulher de um e a jovem 
namorada do outro, as coisas saem do lugar habitual, promovendo e desencadeando 
alterações significativas na rotina, no fluxo do dia a dia das personagens. Alterações 
que contaminam e causam desacerto e desconforto na vida não apenas de Ênio e 
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na de Pedro, as personagens diretamente afetadas e envolvidas por tais mudanças, 
mas também na de toda uma série de personagens outras. Depois do acidente, o 
surgimento de duas mulheres – a adolescente Bia, filha de Ênio, e a executiva Lúcia, 
que se envolverá em um romance com Pedro – vai redirecionar completamente os 
rumos da vida de cada um dos dois.

Por entre o congestionamento das ruas e a velocidade do trânsito que preenchem 
a tela toda durante praticamente todo o tempo do filme, surgem imagens de relações 
afetivo-familiares e domésticas que, entrelaçadas ao mundo do trabalho, acabam 
sendo enfocadas em primeiro plano. 

Intensifica-se, pouco a pouco, um jogo interiores/exteriores revelador: os 
relacionamentos familiares e afetivos dos dois protagonistas, bem como seus 
respectivos cotidianos (no que tange a desdobramentos em termos de hábitos e 
costumes e de aspectos como moradia, exercício profissional, atividades de lazer), se 
não estiverem definitivamente confinados ao passado, encontram-se em estado de 
provisoriedade, de desconstrução/reconstrução. Ênio se vê impelido a montar casa 
e passar a viver ao lado da filha, enquanto Pedro se debate na tentativa de engatar 
um novo relacionamento amoroso. No presente fílmico insinua-se, inicialmente, e 
depois ganha força, a procura incerta e tumultuada por espaços de domesticidade 
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e agrupamentos familiares outros – que se esboçam como perspectiva, projeto, 
possibilidade. 

Ao final do filme, Pedro improvisa uma mesa de café da manhã no mármore do chão 
do vestíbulo, em frente à porta de entrada do apartamento de Lúcia. Quanto a Ênio e 
Bia, a última sequência exibe filha e pai pedalando lado a lado, cada qual montado 
em sua bicicleta; o viaduto por onde passeiam, no centro da cidade, transformado em 
área de lazer para o final de semana. 

O espaço público e o privado, renegociados, ganham feições e prioridades inusitadas – 
no mesmo diapasão dos afetos e das relações pessoais que, rearranjados, se reconfiguram 
e se reinventam. Não por acaso, parece-me. 

Tanto na realidade ficcional de Não por acaso quanto no aqui e agora que se observa 
na frenética realidade de engarrafamento e agitação ininterrupta que se observa no 
cotidiano da cidade de São Paulo (o maior centro urbano do Brasil contemporâneo, 
tematizado e figurativizado no filme) a possibilidade de renovação inventiva e criadora 
reside na emergência do intervalo – que rompe a ordem do contínuo e obstaculiza e 
estanca, ainda que temporariamente, o trânsito da repetição que promove a reiteração 
do mesmo. 
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A premência da brecha que faz furo na tubulação comprimida e saturada dos fluxos que se 
articulam em redes interrompe o curso frenético da velocidade cotidiana. Congestionando 
e instalando o caos, mas também promovendo afrouxamentos e lacunas que ao mesmo 
tempo e na medida em que desaceleram o ritmo acabam justamente por criar espaços 
para reconfigurações e redirecionamentos que permitem o descongestionamento. A 
retomada da fluidez, o escoamento dos fluídos. E, talvez, o advento do novo. 

* *
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Do cinema e do mundo, cinemundos: criação e 
invenção

Sair dos cotidianos que se desnudam poeticamente no interior do cinema e focar na 
exterioridade os cotidianos encobertos pelo mundo dito real permite perceber que as 
múltiplas conexões que se articulam entre as duas realidades criadoras – a intra-tela e 
a extra-tela – potencializam, elucidam e revelam visibilidades e invisibilidades de nosso 
tempo. 

A casa, na contemporaneidade, vem se reconfigurando mais e mais. Há muito 
deixou de ser o espaço, por excelência, da privacidade e da intimidade. Continua, é 
certo, detendo suas características de “nosso canto no mundo”, de que fala Bachelard9, 
mas isso se dá, nesse início de século, de maneira significativamente diferenciada em 
relação ao panorama de algum tempo atrás. 

Para começar, a vivência cotidiana que se experimenta dentro e fora dos espaços 
domésticos da atualidade tende, cada vez mais, a ser atravessada por interferências 
midiáticas as mais diversas: além do antigo rádio e da já também velha televisão, 

9 BACHELARD, G. A poética do espaço, São Paulo: Martins Fontes, 2000.
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do tradicional telefone fixo (e do interfone, um seu derivado) e do largamente 
popularizado telefone celular – que hoje é um híbrido praticamente animado e auto-
suficiente de gravador, câmera fotográfica e filmadora – há a internet em todos os seus 
desdobramentos: e-mails, páginas e blogs pessoais, facebooks, twitter, etc.. Para não 
falar das intranets, das câmeras de monitoramento e segurança. Em todos os lugares 
grava-se, fotografa-se e filma-se tudo e todos o tempo todo. Pífias tentativas de fixar 
o tempo, registrar o irregistrável, apreender a realidade (seja lá o que for o real que a 
determina).

Claro está que essa parafernália tecnológica de última geração vem equipada 
com algum dispositivo que funciona como aquilo que, nos idos de antigamente, 
chamávamos botão liga-desliga. Supostamente, estaríamos no controle para a escolha 
de deixarmos ou não, ao menos no âmbito de nossas casas, privado o que seria da 
esfera da intimidade. Ocorre que, contaminados pelo automatismo de tudo, alguns (ou 
muitos) de nós, inadvertidamente – ou, talvez, numa espécie de surto de “sem querer 
querendo” – acabam por pressionar teclas indevidas ou esquecem – esquecem? – 
de se desconectar, de desligar equipamentos e a confusão entre privado e público 
instala-se definitivamente (lembrar a quantidade de mensagens de caráter pessoal que 
pipocam em listas públicas de debate e discussão, e os programas de televisão que 
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acompanham, filmam e transmitem a entrada, na intimidade das casas de família, 
de super-babás incumbidas de educar crianças descontroladas que, entre perdidas e 
assustadas, atormentam e infernizam a vida de pais incompetentes e desesperados). 
Com o advento do GPS, nem mais no conforto de nossos carros último tipo desfrutamos 
de privacidade para ir e vir de e para onde bem entendermos, quando, como e com 
quem quisermos fazê-lo. 

Por outro lado, se os espaços da intimidade doméstica apresentam-se cada vez 
mais rarefeitos, as feições da rua adquirem novos contornos na contemporaneidade. 
Sítios de sociabilidade e troca, vias e lugares de passagem transformam-se em espaços 
provisórios de acolhimento e compartilhamento. Congregam diferenças, promovem 
mixagens, oportunizam saídas, reencontros, recomeços. 

Nessa perspectiva, agora voltando novamente aos filmes que são objeto deste 
trabalho, pode-se afirmar que Uma vida em segredo, Durval discos e A casa de Alice, 
plenos de imagens que descortinam uma espécie de vai-e-vem entre o dentro e o fora 
se alojam no intervalo, na dimensão da brecha, da passagem: alinham-se com as 
perspectivas da descoberta, da movimentação incessante entre os interiores da casa 
e os exteriores da rua. O céu de Suely, por seu turno, iluminadamente se despede da 
casa e ganha a estrada infinita – enquanto Não por acaso ensaia, por entre o escoar 
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de fluxos mais ou menos desimpedidos, mais ou menos congestionados, um novo 
ponto de virada.

Biela andarilha acaba no quarto dos fundos, no paiol conquistado, e apenas nos 
últimos momentos do filme torna a adentrar, carregada nos braços do primo, a casa 
grande renegada e rejeitada; Durval acaba o filme em pé na calçada, perscrutando a 
noite, a um só tempo aturdido e ressabiado e aliviado; do sobrado, só restam a poeira 
e a imagem do cavalo insinuada no solo de terra. Alice, sôfrega e apressadamente, 
faz a mala e deixa a casa: na última cena, sentada sozinha num bar de esquina, 
estende o olhar à frente contemplando o movimento dos transeuntes e dos carros – 
tentando, talvez, das janelas de seu abandono, divisar esperança e futuro. Em Uma 
vida em segredo a casa não oferece acolhimento ou abrigo, ao contrário: é fonte de 
desajuste, desconforto; a rua desponta como espaço privilegiado onde as diferenças 
convivem e são criadas oportunidades de encontro e afeto, onde se estabelecem 
novas perspectivas de relacionamentos. Em Durval discos e em A casa de Alice, a 
casa é deletéria e a figura da rua se afirma como alternativa atraente, sugestiva, 
promissora.

Sob O céu de Suely a casa é relegada à sombra e a rua, iluminada e maximizada, 
surge em forma de estrada infinita, interminável: Hermila/Suely entra no ônibus e 



60editoraplus.org | info |   

desaparece tela afora. Não por acaso assume que a casa está perdida, se apropria da 
rua e começa a inventar, a partir daí, novos espaços de afeto e de intimidade; Ênio, 
engenheiro, e Pedro, o marceneiro artesão, acabam, nessa perspectiva que se delineia 
a partir da rua, aventando e erguendo a possibilidade de uma casa outra, renovada. 

Em todos os cinco filmes a família, se não desaparece, se transmuda e reconfigura. 
Em todos eles, a transformação permanente invadiu a (dita) mesmice do cotidiano. 
Em todos se revelam, sem alarde ou grandiloquência, imagens de inconformismo e de 
resistência, de serena insistência na afirmação das singularidades na pluralidade das 
rearticulações sócio-afetivas. 

Uma vida em segredo, Durval discos, A casa de Alice, O céu de Suely e Não por acaso 
encontram-se no entrecruzar de olhares que imaginam e tecem a discussão do dia a 
dia de personagens enredadas em malhas de contradições identitárias e de entraves 
relativos à instalação da subjetividade, à urgência de dar conta das particularidades 
de seu momento, seus temores, seu desejo. 

Nas diversas modalidades de cotidianos que têm lugar nesses tempos em que 
vivemos, quando limites e fronteiras se confundem cada vez mais ou simplesmente se 
apagam, é particularmente notável o quanto se tornam progressivamente mais e mais 
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ambíguos, difusos e embaraçados os lugares e papéis nas relações familiares, nos 
relacionamentos amorosos, no mercado de trabalho, na sociedade, enfim. 

O cotidiano, bem olhado, o que é: multiplicidade, criação e renovação ou repetição 
e mesmice? O que diferencia o masculino do feminino, o homossexual do bissexual do 
heterossexual – e até que ponto importam, essas tais diferenças? Em época de bebês 
de proveta e de barrigas de aluguel, quem é mãe, pai ou filho de quem? Se as novas 
tecnologias permitem que se faça da casa o sítio privilegiado para os mais improváveis 
tipos de exercício profissional, se o desenraizamento e o nomadismo muitas vezes 
transformam a rua no espaço doméstico de muitos, e se as diversas mídias alcançam 
e des-encantam o mais encantonado dos cantos, o que difere o espaço privado do 
público? Como se dimensionam as noções de distância – o perto e o longe –, quando 
os constantes avanços nas telecomunicações definitivamente parecem interligar todos 
e tudo? Qual o lugar da arte, hoje? O que separa o original da cópia? O que é o 
original? A noção de autoria, como fica? O que dizer da ciência, da cientificidade? 

Por mais que se tente desmaçarocar os fios e acompanhar o ritmo dos acontecimentos, 
decupando e cotejando suas imagens, na medida em que tudo é permanentemente 
cambiante e lábil, de certa forma fica-se sempre algo atrasado na captação do presente, 
da realidade, de forma que freqüentemente se nos afigura estranho o estranhamento 
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com que nos deparamos cotidianamente, aquele mesmo com o qual já se tem alguma 
intimidade. 

Esse desalojamento a que me refiro, esse estranhamento, está iconicamente 
configurado (diria mesmo quase concretizado) no universo dos filmes referidos: surge 
plasmado em termos de imagens, ritmos, montagem, trilha sonora, dramaturgia. Além 
disso, todos eles, a partir dos contornos éticos e estéticos que os definem prestam-se, 
de certa maneira, a deflagrar questionamentos que re-alocam, entre outros, os papéis 
e lugares estereotipados e tradicionalmente atribuídos ao feminino e ao masculino. 

Ao configurar e tematizar esse movimento, essas imagens do fluxo cotidiano 
de um devir que dinamiza personagens e desestabiliza situações que pareciam 
consideravelmente cristalizadas, o cinema promove um desfile de imagens que não 
apenas revelam e mostram facetas intestinas do Brasil contemporâneo como também 
indicam, prenunciam prováveis contornos que tais facetas podem vir a adquirir em um 
futuro próximo. E, principalmente, cria espaços privilegiados que produzem reflexão 
crítica e semeiam transformação. 

Cotidianos, enfocados no cinema, conferem visibilidade a invisibilidades. Imagens 
do cotidiano, veiculadas na condição de protagonistas da narrativa cinematográfica, 
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funcionam como espelhos deslizantes que deslocam nossa percepção. Na medida 
em que refletem o ordinário no lugar do extraordinário, viabilizam a chance de 
sairmos por alguns momentos do costumeiro estado de distração com que tendemos a 
enxergar o dia a dia: paramos para fitar, fixar a retina naquilo que se nos afigura como 
corriqueiro, banal – desimportante. Este gesto de parada propicia, paradoxalmente, 
o movimento de desvio do olhar que faz com que tenhamos ocasião de contemplar e 
experienciar, então, nas malhas da tela do cinema, nossa própria cena cotidiana. Cena 
que, despida dos véus de nossa indiferença e assim des-encantada, sai da sombra. 
Vislumbramos, talvez, o que de extraordinário há no lugar do ordinário. Imagens do 
dia-a-dia estrelando em filmes instalam a brecha necessária: a fresta que produz a 
fratura, o estranhamento que desaloja a retina e possibilita a escapatória da crítica 
e a oportunidade do reconhecimento. Crítica, entre outras, à contemporaneidade 
que ao mesmo tempo em que nos condena à perversão perpétua de sistemas de 
produção e consumo, inclusão e exclusão, nos acena com possibilidades de renovação 
e invenção; e reconhecimento da natureza, do caráter e da dinâmica das redes de 
personagens e roteiros que perfazem os fluxos de nosso estar no mundo e determinam 
nossa trajetória. 

* * * 
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