
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 
 
 
 
 

IDENTIDADE E EXÍLIO EM TERRA ESTRANGEIRA 
 
 
 
 

Janaína Cordeiro Freire 
 
 
 
 

Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título 
de Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, 

sob a orientação da Profª. Drª. Ângela Freire Prysthon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, julho de 2004. 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
Identidade e Exílio em Terra Estrangeira 

 

2 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIDADE E EXÍLIO EM TERRA ESTRANGEIRA 
 
 
 
 

Janaína Cordeiro Freire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da Universidade 

Federal de Pernambuco como requisito parcial 

para a obtenção do título de Mestre, sob 

orientação da Profª Drª Ângela Freire Prysthon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, julho de 2004. 

 
 
 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
Identidade e Exílio em Terra Estrangeira 

 

3 
 

 

 
 
 
 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
Identidade e Exílio em Terra Estrangeira 

 

4 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Esta dissertação é dedicada a 

Argenô (in memorian) e a Darci, 

meus pais. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
Identidade e Exílio em Terra Estrangeira 

 

5 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 
À Profª Drª Ângela Freire Prysthon pela orientação para realização deste 

trabalho. 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

pela concessão integral de Bolsa de Demanda Social que viabilizou a 

realização desta pesquisa. 

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), em especial à Coordenadora do Mestrado em 

Comunicação, Profª Drª Isaltina Gomes, pela atenção, e aos funcionários 

Cláudia Badaró e José Carlos Gomes, pela presteza. 

 

Aos Prof. Drs. Eduardo Duarte e Paulo C. da Cunha Filho pelos valiosos 

comentários por ocasião da banca de qualificação. Aos Prof. Drs. Eduardo 

Duarte e Paulo Marcondes S. Ferreira pela participação na banca de defesa 

da dissertação.  

 

Aos colegas de turma, em especial a Amílcar Bezerra, Andréa Moreira, 

Florilton Tabosa Jr., Luiz Joaquim e Rodrigo Carrero, pela amizade e 

interlocução. 

 

A Maria do Carmo R. Dantas, pela cuidadosa revisão e oportunas sugestões 

e à bibliotecária Sandra Santiago, da UFPE, pela consultoria. 

 

A Darci Cordeiro, Márcia Cordeiro, Maria José Lima, Miguel Oliveira Jr., 

Giovanna Ferreira, pela colaboração, apoio e estímulo permanentes. 

 

A André, pelas fotos e pela calma que aprendi a ter. 

 

 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
Identidade e Exílio em Terra Estrangeira 

 

6 
 

 

 

 

“Dentro de um sonho apolíneo... 
 
 

Quando uma coisa real está prestes a acontecer com 

você, você parte em direção a ela com uma superfície 

transparente paralela a sua própria fachada que zumbe 

e divide em dois seus ouvidos, deixando os olhos bem 

alertas. A luz curva-se em direção ao azul-giz. Sua pele 

dói. Finalmente: uma coisa real.”  

(O arco-íris da gravidade, de Thomas Pynchon) 
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RESUMO 

 

 Este trabalho investiga a representação das identidades culturais no 

filme de longa-metragem brasileiro Terra Estrangeira (1995). Para tal, 

adota o aporte teórico da crítica cultural contemporânea e elege como 

categorias centrais de análise os conceitos de identidade e exílio. Trata-se, 

portanto, de um estudo de caso com abordagem orientada por uma 

metodologia qualitativa. 

 Com o objetivo de refletir sobre o modo como o filme retrata as 

identidades na contemporaneidade, foram traçadas duas linhas de análise: 

a primeira manteve o foco dirigido para a leitura da sintaxe da obra, 

contemplando aspectos determinantes para a construção da narrativa 

fílmica. A segunda ampliou a abordagem do tema e trouxe à tona questões 

essencialmente teóricas acerca, sobretudo, da validade epistemológica do 

conceito clássico de identidade. 

 Ao longo do trabalho foi levantada a hipótese de que o filme traz um 

relato de identidades culturais que passam por um profundo colapso no 

contemporâneo. Localizadas em situação de exílio, as personagens 

articulam suas diferenças sem, no entanto, a proposição de um discurso 

uníssono, nostálgico e enaltecedor da matriz de onde partiram: a terra 

natal. Divorciados do referente da nação, formulam contranarrativas não 

inteiramente esvaziadas, todavia, de utopias.  

Sob essa ótica, concluiu-se que, embora seja identificada em Terra 

Estrangeira a representação de identidades estilhaçadas, há, subjacente a 

esse discurso, um projeto de país, um discreto desejo de transformação da 

matéria-prima do ressentimento em respeito, da prosa em poesia, do não-

lugar  em lugar. Da identidade em identidades. 

  

 

Palavras-chave: Identidade – Exílio – Cinema Brasileiro 

 

 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
Identidade e Exílio em Terra Estrangeira 

 

8 
 

 

 
ABSTRACT 

 

 This dissertation investigates the representation of cultural identities 

in the Brazilian film Terra Estrangeira (1995). For such, it adopts the 

perspective of critical contemporary theory and chooses as central 

categories for the analysis the concepts of identity and exile. It is, 

therefore, a study of case guided by a qualitative methodology. 

Aiming at reflecting upon the form by which the film depict identities 

in the contemporary world, we had drawn two lines of analysis: the first 

one kept the focus directed to a reading of the film’s syntax, contemplating 

determinative aspects for the construction of the narrative. The second 

extended the boarding of the issue and brought to the debate theoretical 

questions about, especially, the epistemological validity of the classic 

concept of identity. 

The film brings a representation of cultural identities that seem to go 

through a huge collapse in the contemporary world. In exile situation, 

characters articulate its differences without, however, a nostalgic speech 

about the matrix from where they had left: the native land. The nation 

vanishes, as a strong reference, and they formulate counter-narratives not 

entirely emptied of utopias. 

According to this perspective, it is concluded that, if there are signs, 

in the film, of the representation of “broken” identities, there is, on the 

other hand, a project of a country, a discrete intention of transformation of 

the raw material of the resentment in respect, of chats in poetry, of the 

not-place  in place. Of the identity in identities.    

  

 

Key words: Identity – Exile – Brazilian Movie 
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1 – Uma introdução ao tema 

 
 

A pesquisa acadêmica pressupõe a escolha de um ponto de partida, 

uma posição inicial. Muito freqüentemente tal posição é ocupada por uma 

ou mais hipóteses levantadas acerca de determinado fenômeno. A bem da 

verdade, a elaboração de hipóteses consiste em uma etapa posterior 

àquela que praticamente define o ofício do pesquisador: a etapa de 

proposição de questionamentos. 

Não nos parece, portanto, inoportuno ou equivocado afirmar que a 

produção do conhecimento parte, em uma palavra, da dúvida. O esforço 

em dar resposta a esta dúvida – ou questão – primordial coloca-se como 

objetivo central para o pesquisador, ainda que se dedique, mais adiante, a 

fazer alguns desdobramentos ou, até mesmo, deslocamentos de foco, 

contemplando aspectos do problema que, em princípio, lhe pareceram 

periféricos ou de menor importância. 

Avaliar a validade epistemológica desta questão primordial, no 

sentido de verificar em que medida ela de fato pode contribuir para a 

solução do problema formulado, não é tarefa das mais simples, sobretudo 

porque implica uma análise dos próprios caminhos da pesquisa; daqueles 

trilhados e também daqueles não percorridos. Além disso, toda e qualquer 

tentativa de (auto)avaliação mostra-se, de certa forma, tardia, uma vez 

que a escolha do percurso é feita, via de regra, a priori  e dificilmente o 

pesquisador encontra-se em condições de reorientar radicalmente sua 

pesquisa, ainda que ligeiros ajustes devam ser feitos. 

Ora, a questão que se põe é esta: como proceder para enfrentar o 

risco da escolha de uma trajetória de pesquisa que, ao final, não se mostre 

a mais adequada ou, em outras palavras, não conduza a solução alguma 

para o problema formulado? 

Descartada a possibilidade de uma viagem no tempo, que nos 

pudesse redimir dos erros cometidos e permitisse a reorientação do 

trabalho, suspeitamos de que a única medida possível seja a delimitação 

precisa de seu tema e problema de pesquisa.  
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Trata-se de uma medida de prevenção de riscos que, entretanto, 

não aponta necessariamente para a plena resolução dos problemas 

formulados, centrais e periféricos. Ainda que seja claramente demarcado o 

recorte da pesquisa e, de outro lado, o tema seja problematizado de forma 

consistente e adequada, ao final do trabalho restarão indagações. Não 

mais as mesmas primordiais questões, felizmente, e, sim, outras que 

poderão levar à continuidade da investigação e trazer ao pesquisador a 

agradável sensação de estar pronto para (re)começar.  

Portanto, é chegada a hora de tratarmos mais diretamente da 

delimitação de nosso tema e problema de pesquisa. 

O vasto território no qual este trabalho está situado é o cinema 

brasileiro, circunscrito, no entanto, à produção cinematográfica realizada a 

partir da década de noventa. Este período da cinematografia nacional vem 

suscitando um expressivo número de trabalhos, mesmo que seja 

identificada, de outro lado, certa diversidade entre as perspectivas. 

De modo que o primeiro desafio, no âmbito desta pesquisa, consistiu 

em definir um ponto de vista para a observação. Mostrou-se de 

fundamental importância, neste sentido, a realização de um mapeamento 

preliminar1 do estado da arte da pesquisa acadêmica brasileira sobre a 

produção cinematográfica nacional no período anteriormente mencionado. 

Este mapeamento revelou-nos os percursos recorrentes na 

abordagem do fenômeno, tanto no que diz respeito aos recortes temáticos, 

quanto aos marcos teóricos utilizados. Ademais, confirmou nossa suspeita 

de que o cinema brasileiro continuava provocando reflexões, a despeito, 

inclusive, de interrupções em seu processo produtivo, como aquela 

observada por ocasião do fechamento da Empresa Brasileira de Filmes S/A 

(EMBRAFILME)2.  

Com esse panorama em mãos, partimos para a construção de uma 

plataforma de trabalho, composta essencialmente por três elementos que 

se mostraram fundamentais para a precisa delimitação do tema. 

 

                                                   
1 Foram pesquisadas as bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com o objetivo de identificar 

dissertações de mestrado e teses de doutorado, defendidas entre 1996 e 2001. Ver tabelas I e II em 
anexo.  
2 A EMBRAFILME foi extinta em 12 de setembro de 1990, através de um decreto do então presidente da 
república Fernando Collor de Mello.  
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1.1 - O campo 

O primeiro elemento demonstrou a existência de um processo de 

consolidação de um campo de pesquisa voltado para a investigação das 

linguagens audiovisuais. Traduzido pela recente propagação de linhas de 

pesquisa em programas de pós-graduação situados, acadêmica e 

institucionalmente, em sua maioria, na área de Comunicação e, também, 

pelo conseqüente volume de publicações especializadas, este processo 

indicava que um tema já maduro mantinha seus sinais vitais preservados. 

Consolidar, entretanto, não significa, necessariamente, superar 

tensões e controvérsias. Ao menos não inteiramente. E o debate sobre o 

cinema brasileiro enfrenta as mesmas velhas questões: Que cinema 

brasileiro é este produzido contemporaneamente? Que projetos e utopias 

ele traz (se é que o faz...)? Como se relaciona com a cultura brasileira? 

Ora, se tais indagações padecem de relativa senilidade, parece-nos, 

de outro lado, haver em curso uma expressiva mudança das abordagens 

que passam a operar nas zonas de contato entre a Comunicação e a 

Sociologia, a Semiótica e a Filosofia, a História e os Estudos Culturais. 

Possivelmente um dos mais importantes fatores para a consolidação desse 

processo tenha sido a própria existência destas interfa ces, isto é, da 

combinação de enfoques, os quais têm se revelado não apenas eficientes 

do ponto de vista analítico, mas, principalmente, necessários e 

complementares.  

A pluralidade de perspectivas e olhares tem concorrido, desta 

maneira, para a maturidade da reflexão, apresentando ao pesquisador, 

recém-chegado, ao campo um ambiente extremamente estimulante e 

aberto a contribuições.  E é exatamente nesta direção que nossa pesquisa 

avança. 
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1.2 – O enfoque 

Entre tantas perspectivas e olhares, uma tendência desponta como 

particularmente favorecida e remeto-nos ao segundo elemento de nossa 

plataforma de trabalho. Referimo-nos às pesquisas voltadas tanto para o 

exame das representações e sentidos engendrados no tropo 

cinematográfico quanto para os próprios formatos e recursos estéticos 

utilizados. 

Presumimos que o sucesso destas empreitadas possa ser atribuído, 

ao menos em parte, à disposição dos pesquisadores em colocar em xeque 

paradigmas e, de outro lado, apropriar-se de resoluções nascidas, enfim, 

na esfera da técnica. A construção de um novo olhar, atento ao fenômeno 

audiovisual – e cinematográfico, em particular - em toda a sua atual 

complexidade, passa, portanto, pelo enfrentamento de dificuldades de 

ordem teórica e metodológica e, também, pela necessidade de dar conta 

de uma gramática mutante cujas regras vêm se modificando em virtude, 

sobretudo, das recentes inovações tecnológicas e dos apelos 

mercadológicos.  

Desse modo, a imagem3 - ou o fruto da consciência imaginante – 

desde o instante em que não passa de pura imaginação até sua 

composição propriamente dita, coloca-se simultaneamente como 

informante e formadora da narrativa cinematográfica e, em última 

instância, porém não menos importante, de uma cultura, de um tempo, de 

uma sociedade.  

O impacto desta premissa no trabalho que estamos elaborando 

reside, portanto, em deixar-nos bastante à vontade para propor uma 

abordagem que articule o exame da sintaxe de uma peça fílmica com, de 

outro lado, a observação de um repertório de informações que lhes são, 

enfim, exteriores. Trazer o entorno da obra para o primeiro plano sugere, 

na forma proposta, um enquadramento – ou enfoque – bastante peculiar 

                                                   
3 De acordo com Sartre (1996), fortemente influenciado pela Fenomenologia, notadamente 
pelas idéias dos filósofos Edmund Husserl e Martin Heidegger, a imagem resulta de um ato 
intencional da consciência (imaginante). De uma consciência soberana, dotada de uma 
essência e compreendida enquanto “puro-ato”. O filósofo francês distanciou-se, assim, da 
concepção da imagem que postulava sua existência de modo independente em relação à 
consciência. 
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que problematiza temáticas supostamente representadas, formatos 

adotados e o contexto de produção.   

E nisso o cinema brasileiro é especialista: em transmutar-se de 

meio a mensagem, de prosa a poesia, alternando, evidentemente, 

momentos de profundo conservadorismo estético com instantes de 

esquizofrênica experimentação. Parece-nos que a produção 

cinematográfica nacional tem não apenas perseguido o domínio de técnicas 

fundamentais para o correto uso, no sentido estritamente instrumental, da 

linguagem audiovisual, mas, principalmente, instaurado debates sobre a 

cultura brasileira e sobre a questão do caráter nacional.  

Tal fenômeno não tardou em freqüentar as agendas de analistas e 

críticos Brasil afora, produzindo reflexões profícuas sobre tudo o que pode 

significar ser, enfim, brasileiro. Outro aspecto desta temática, que 

permanece alvo de interpelações, consiste nas possibilidades de 

representação da identidade brasileira tão diversamente exploradas pelo 

cinema nacional. Esclarecedora, nesse sentido, é a observação de Paulo 

Emílio Salles Gomes: 

Não somos europeus nem americanos do norte, mas 
destituídos de cultura original, nada nos é estrangeiro, pois 
tudo o é. A penosa construção de nós mesmos se desenvolve 
na dialética rarefeita entre o não ser e o ser o outro. O filme 
brasileiro participa do mecanismo e o altera através de nossa 
incompetência criativa em copiar. (GOMES, 1980, p. 88). 

 

A atualidade e lucidez desta colocação reforçam um dos pilares desta 

pesquisa: a idéia de que o cinema brasileiro representa - e produz - 

aspectos identitários da cultura e, de outro lado, carrega traços de uma 

reflexividade por vezes desconcertante e quase sempre penosa, como bem 

diz o autor citado.  

De maneira que nos pareceu pertinente, ou ainda, imperativo optar 

por uma linha de análise que, em resumo, permitisse, através do 

entrecruzamento da linguagem e da cultura, a problematização do tema da 

pesquisa: a representação da identidade brasileira em Terra Estrangeira, 

filme produzido no ano de 1995 e o terceiro, e último, elemento de nossa 

plataforma de trabalho. 
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1. 3 - O objeto 

Diversas razões orientaram a escolha deste filme. A primeira, e 

seguramente a mais importante, pautou-se na clara intenção dos diretores 

Walter Salles e Daniela Thomas em abordar a questão da identidade no 

contemporâneo. 

Embora o foco da dissertação tenha sido apontado para a reflexão 

sobre a manutenção ou o abandono de referências identitárias brasileiras, 

a narrativa do filme sugere uma ampliação da análise na medida em que é 

identificada a representação de lugares e populações periféricas, em sua 

maioria africanas, procedentes de Angola, em Lisboa. De todo modo, Terra 

Estrangeira é uma sobreposição de lamentos que produzem a estranha 

impressão de haver algo de comum entre tão diferentes sotaques, 

populações e culturas.   

Uma segunda peculiaridade revelou-se, para nós, uma forte 

justificativa. Terra Estrangeira aborda a questão da identidade brasileira 

deslocando – geograficamente – parte de seu ambiente narrativo para 

outro país. Portugal testemunha, no filme, o trânsito de personagens em 

fuga. De personagens que articulam suas periféricas identidades numa 

frenética, e claramente diaspórica, negociação cultural. Para Stuart Hall: 

O conceito fechado de diáspora se apóia sobre uma 
concepção binária de diferença. Está fundado sobre a 
construção de uma fronteira de exclusão e depende da 
construção de um ‘Outro’ e de uma oposição rígida entre o 
dentro e o fora. Porém, as configurações sincretizadas da 
identidade cultural caribenha requerem a noção derridiana de 
différance  – uma diferença que não funciona através de 
binarismos, fronteiras veladas que não separam finalmente, 
mas são também places de passage , e significados que são 
posicionais e relacionais, sempre em deslize ao longo de um 
espectro sem começo nem fim. (STUART HALL, 2003, p. 33). 
 

 

O abandono de perspectivas binárias da identidade lança luz sobre 

as tentativas de compreender sociedades periféricas de um modo geral, 

ainda que o olhar de Stuart Hall tenha se detido longamente na experiência 

da diáspora caribenha.  

O exercício constante nesta pesquisa é, portanto, o de perceber 

outras experiências de diáspora em um filme que trata menos de 
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paisagens – ou terras – estrangeiras e mais das posições identitárias 

ocupadas – ou esvaziadas - pelas personagens.  

Outro fator que reforça a relevância do filme, no conjunto das obras 

produzidas com a Retomada do cinema na década de noventa, consiste no 

competente registro de um período especialmente conturbado da história 

brasileira. Neste sentido, é possível defender, inclusive, a presença de um 

tom documental na narrativa através, por exemplo, da inserção de 

imagens extraídas de telejornais reportando o confisco das poupanças, 

anunciado pela então ministra da economia, Zélia Cardoso de Melo. 

Este conjunto de fatores delineia bastante bem a fortuna crítica do 

recorte da pesquisa e possibilita-nos, neste momento, uma passagem para 

algumas considerações sobre, primeiro, os principais elementos da trama 

narrada na obra e, segundo, as suas especificações técnicas.  

Terra Estrangeira é uma obra fílmica, suporte 35mm, com duração 

de 102 minutos. Co-produzido pelo Brasil e por Portugal, com a maioria 

das seqüências filmadas neste último país, o filme foi dirigido por Walter 

Salles e Daniela Thomas e fotografado, em preto e branco, por Walter 

Carvalho. 

De acordo com relatos de seus realizadores, a idéia do filme partiu 

de uma fotografia. 

Pouco a pouco percebemos que a imagem inicial do cargueiro 
emborcado na areia era um emblema do exílio. Não mais o 
exílio político dos anos da ditadura, mas um novo, econômico, 
que vem transformando o Brasil dos anos noventa num país 
de emigração, pela primeira vez em quinhentos anos. Aqui 
surge a imagem da terra estrangeira como uma solução, 
também idealizada, para a ausência de perspectiva, de auto-
imagem, de identidade. (CARVALHO, 1997, p. 13). 

 

A narrativa desenvolve-se a partir de duas histórias independentes 

que, em dado momento, entrecruzam-se. De um lado, as personagens de 

Manuela e Paco, mãe e filho, moradores da cidade de São Paulo, no início 

da década de 90. Do outro, Alex e Miguel, um casal de brasileiros, 

voluntariamente exilado em Lisboa. 

Retornar às origens, reencontrar lugares onde a cultura e a 

identidade estariam supostamente preservadas ou poderiam ser, enfim, 

resgatadas. Esta é a motivação central de Manuela que guarda 
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cuidadosamente fotografias de sua terra natal, San Sebastian, talvez como 

último refúgio de uma terra estrangeira que habitava na personagem.  

 Alex compartilha a vida com um saxofonista sonhador, Miguel, que, 

através de contrabandos, viabiliza sua existência. Parceiros de exílio, Alex 

e Miguel vivem, contudo, experiências distintas. Ela administra um 

cotidiano difícil, angustiado e reconhece sua condição de estrangeira, 

tornando-se cada vez mais consciente de seu sotaque, de sua brasilidade. 

Miguel, por sua vez, desliza de um lado para o outro de Lisboa e 

compromete-se com a contravenção. A dissonância entre Alex e Miguel 

tem fim quando ele é morto em uma operação mal sucedida de tráfico. 

Daí por diante, Alex entrega-se à fuga e despe-se do único 

documento que atestava sua identidade brasileira, o passaporte. Esvazia-

se, desgarra-se, não cogita retorno a lugar algum, segue. E, nesse 

percurso de destino desconhecido, Alex conhece Paco, que, após a morte 

de sua mãe, decide cruzar o Atlântico em direção a San Sebastian e acaba 

envolvido na mesma rede de contrabando de pedras preciosas que matara 

Miguel. 

Perseguidos por contrabandistas, Paco e Alex, desesperados, 

rompem a fronteira entre Portugal e Espanha. E é exatamente com esta 

ruptura que o filme termina, deixando para trás esperanças, geografias e 

identidades. 

 Embora o fio condutor do filme, do ponto de vista temático, seja a 

abordagem de uma ausência de referenciais, de identidades, de estreitas 

relações com sociedades e culturas originais , no Brasil ou em Portugal, há 

que se notar a presença de fortes imagens destes dois paises na obra.  

A aparente dicotomia entre as duas nações dilui-se em 

ambivalências na medida em que passamos a compreender as trajetórias 

de Paco e Alex enquanto tentativas de articulação de duas instâncias – a 

periferia e o centro. Não nos parece, contudo, haver uma correspondência 

entre Paco e uma periferia – brasileira, latino-americana – ou Alex e um 

centro, europeu, hegemônico. Antes, o que há é a oscilação de ambas as 

personagens de uma posição – a periferia – a outra – o centro. A rota de 

colisão das pendulares trajetórias de Paco e Alex é assinalada pelas 

seqüências em que as personagens se encontram e dividem, a partir de 
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então, um mesmo percurso rumo ao completo esvaziamento de suas 

identidades. 

Um processo de negociação simbólica entre, de um lado, 

cosmopolitismos e, de outro, experiências enraizadas em um nível local, 

micro e familiar - mesmo que sob a forma de remotas lembranças – é 

permanentemente evidenciado na narrativa que não reserva às 

personagens qualquer alternativa de ação que não seja a fuga. Sobre o 

conceito de cosmopolitismo, Bruce Robbins, em uma menção ao 

antropólogo James Clifford, nota: 

Cosmopolitans are not tourists, from whom they are likely to 
be mistaken, because ‘tourists are not participants’. They are 
not exiles, because the exile’s involvement with another 
culture has been ‘forced’. […] Cosmopolitans, like expatriates 
and ex-expatriates, ‘are people who have chosen to live 
abroad. They know that ‘they can go home when it suits 
them’. 4(ROBBINS, 1998, p. 58). 
 

 

Para Paco e Alex, o retorno - para casa, para o Brasil - é 

praticamente impossível. A suposta autonomia de movimentos de uma 

atitude, enfim, cosmopolita mostra-se, na trama, pulverizada e, em seu 

lugar, surge a imobilidade, fruto de uma contemporaneidade que, de uma 

maneira ou de outra, parece sempre re-situar as personagens em posições 

periféricas.  

No filme, Portugal é o país do fado e também dos angolanos 

segregados em uma Lisboa decadente e multicultural. Dos brasileiros 

subempregados e dos portugueses periféricos em relação ao restante da 

Europa. “Local ideal para perder alguém, ou para perder-se a si próprio”, 

diz uma personagem – portuguesa – do filme. 

O jogo de poder que permeia a relação entre os discrepantes 

cosmopolitismos na obra aponta não para uma perspectiva multiculturalista 

- que tudo inclui - mas, para sucessivas exclusões, representadas pela 

intensa movimentação de fuga das personagens Paco e Alex. Eles fogem 

da impossibilidade de articulação de diferenças. Escapam – ou tentam - da 

                                                   
4 Cosmopolitas não são turistas, que estão propensos a estarem enganados, porque 
‘turistas não são participantes’. Não são exilados, porque o envolvimento do exilado com 
outra cultura foi ‘forçado’. [...] Cosmopolitas, como expatriados e ex-expatriados, ‘são 
pessoas que escolheram viver no exterior. Eles sabem que ‘podem voltar para casa quando 
lhes convier’. 
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exaustão e da impotência em lidar com suas esvaecidas identidades, não 

apresentando demasiada importância o lugar onde estejam. 
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1. 4 - O problema 

Como afirmado anteriormente, Terra Estrangeira foi produzido no 

período que se convencionou chamar de Retomada do cinema brasileiro 

(NAGIB: 2002). Este momento cobre praticamente toda a década de 

noventa e responde, notadamente, por uma volumosa e diversificada 

produção de filmes de longa metragem.  

Ainda que tenha trazido novo fôlego para os cineastas brasileiros, 

sobretudo com a promulgação da Lei do Audiovisual, em 1993, a Retomada 

permanece suscitando certa controvérsia no que toca ao seu significado e 

impacto na historiografia do cinema nacional. 

A expressão ‘Retomada’, que ressoa como um boom ou um 
‘movimento’ cinematográfico, está longe de alcançar 
unanimidade mesmo entre seus participantes. Para alguns, o 
que houve foi apenas uma breve interrupção da atividade 
cinematográfica com o fechamento da Embrafilme, a seguir 
reiniciada com o rateio dos próprios recursos da produtora 
extinta, através do Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro. 
(NAGIB, 2002, p. 13). 
 
 

Para outros, porém, não houve Retomada alguma – ou 

renascimento, outra denominação amplamente atribuída ao fenômeno –,  

uma vez que a produção, ao longo dos anos noventa, não teria 

propriamente se consolidado, quantitativa e qualitativamente. Curioso é 

que esta avaliação foi feita por um dos mais bem sucedidos cineastas desta 

safra, Walter Salles. 

Acho a palavra ‘renascimento’, referindo-se ao cinema 
brasileiro, inflacionada. Só há verdadeiro renascimento com 
uma produção constante e qualitativamente conseqüente, e 
isso não tivemos ainda, embora o que foi feito em quatro 
anos seja muito mais do que se poderia esperar. (SALLES 
apud NAGIB, 2002, p. 417). 

 

Controvérsias à parte, ao menos por enquanto dois aspectos sobre a 

Retomada atingiram certa unanimidade, sobretudo entre realizadores. O 

primeiro, de ordem essencialmente econômica, refere-se à necessidade de 

inserção da atividade cinematográfica no mercado através da ampliação 

dos esquemas de distribuição. Em outras palavras, o segmento produtor de 
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cinema no Brasil deseja continuar produzindo e que seus produtos sejam, 

enfim, vistos.   

Evidentemente que este dado, por si só, diz muito pouco sobre o que 

teria, de fato, representado, no âmbito propriamente cultural, a Retomada 

do cinema brasileiro, provocando, assim, indagações como esta: 

As palavras de ordem do cinema brasileiro – 
internacionalização da produção, apuro técnico, filme de 
mercado – encontram uma triste tradução na linguagem 
dominante neoliberal: globalização, qualidade total, 
mercado. Houve um tempo em que nosso cinema era a 
afirmação de um modo de existência, de uma visão de 
mundo, de um corpo de sensações. O que hoje move o 
nosso cinema? Qual é o conceito que instaura o cinema 
atual? Ao escutar os rumores que cercam o sucesso do 
‘novo cinema’, temos a impressão que ele não é nada alem 
de uma cifra na pauta dos economistas. (PARENTE, 1997, p. 
196). 

 

 Trata-se de um argumento que resume um dos grandes desafios 

para a produção cultural de países periféricos de um modo geral: o 

processo de inscrição em uma cultura globalizada e orientada pelas leis do 

mercado. Uma seara que tem envolvido produtores, intelectuais, gestores 

públicos, segmentos formadores de opinião, procurando avançar na direção 

da garantia de conquistas recentes importantes relativas, sobretudo, às leis 

de incentivo à cultura e, de outro lado, problematizar a natureza – ou o 

conceito – que permeia a produção cinematográfica brasileira pós-

Retomada.  

É certo que tais linhas de raciocínio e ação têm se desenvolvido em 

graus distintos, o que assinala um certo desequilíbrio no que concerne aos 

resultados obtidos, visto que a questão da maior ou menor inserção no 

mercado freqüentemente sobrepõe-se ao problema de ordem conceitual, a 

despeito de sua relevância. 

 O segundo aspecto, por sua vez, remete-nos menos ao mercado e 

mais ao fato de o cinema ter produzido reflexões sobre a identidade, ainda 

que dissociadas de projetos políticos e perfeitamente casadas com uma 

postura, no mais das vezes, politicamente correta. (NAGIB, 2002). 

De modo que o cinema brasileiro move-se – ou deseja mover-se – 

tanto no sentido de sua inserção no mercado global, quanto, de outro lado, 

na direção da afirmação de uma voz e de uma imagem própria.  
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Em um mundo marcado pela pulverização dos nacionalismos e 

fronteiras geopolíticas e pela crescente composição de uma malha cultural 

híbrida, a garantia de um lugar próprio de fala e representação revela-se 

profundamente ameaçada não apenas devido à permanência de 

determinadas hegemonias econômicas e culturais, mas, também, dada à 

dificuldade em se reconhecer, enfim, aquilo que deve ser dito, 

representado, imaginado. 

De maneira que a problematização do tema conduziu-nos às 

seguintes indagações: Como o filme Terra Estrangeira representa a 

identidade brasileira? Que aspectos da cultura respaldam a representação? 

Há, na obra, uma representação da identidade calcada no imaginário da 

nação? Ou Terra Estrangeira solapa a idéia de um núcleo central da 

cultura, formador da identidade, e divorcia-se, assim, da própria 

possibilidade de construção de um imaginário – ou de um discurso – 

fidedigno ao (Brasil) real? O que estaria em crise? A cultura ou a 

representação?  

As hipóteses levantadas apontam, por conseguinte, para uma 

representação fortemente marcada pela tentativa de inserção do Brasil, 

enquanto país periférico e latino-americano, na contemporaneidade, 

ultrapassando o âmbito estritamente mercadológico.  

Terra Estrangeira surge povoado de personagens desgarrados, em 

trânsito, reféns de um exílio inicialmente voluntário. Povoado também de 

territorialidades físicas, geográfica, que parecem sempre hostis, como se 

toda e qualquer terra fosse, a priori , estrangeira.  

A articulação da identidade nesse filme parece operar, portanto, nos 

entrelugares da cultura contemporânea, colocando em xeque referências 

primeiras e primárias da cultura brasileira, como, por exemplo, a idéia do 

Brasil como um país que a tudo e a todos acolhe.  

Cordialidades à parte, consideramos que o filme coloca-se não 

apenas como representação de identidades fragmentadas em exílios, mas, 

sobretudo, enquanto instaurador de uma reflexão sobre a própria 

possibilidade de manutenção de identidades em um contexto global 

marcado por diferenças e diásporas. 

A única ação possível em Terra Estrangeira parece ser a fuga, que 

não preserva núcleos centrais de cultura, ou brasilidades, e afirma um país 
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híbrido, controverso, de limites e fronteiras frágeis, onde a inscrição no 

mundo atual distancia-se de referências ou filiações culturais (latino-

americanas, terceiromundistas) engessadas e redimensiona o tema da 

identidade não em termos de atraso ou modernidade, periferia ou centro, 

mas, de atraso e modernidade, periferia e centro. Terra Brasilis e/é Terra 

Estrangeira. 

Deparar-se com identidades culturais de difícil compreensão que, 

embora periféricas, em São Paulo ou em Lisboa, articulam, também, 

cosmopolitismos e confrontos, é, portanto, o desafio deste trabalho. 
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1.5 - A metodologia  

A definição da metodologia desta pesquisa foi orientada 

essencialmente pelos seguintes parâmetros: abordagem do problema, 

objetivos traçados e procedimentos técnicos adotados. 

 Trata-se, assim, de um estudo de caso, no qual se buscou explorar o 

tema, delimitado através de uma abordagem qualitativa. 

 As fontes que subsidiaram o trabalho foram classificadas em dois 

tipos: primário e secundário. Entre as fontes secundárias destacamos um 

conjunto de matérias publicadas em jornais de grande circulação no Brasil 

e no exterior por ocasião do lançamento do filme e também no período 

subseqüente, de sua repercussão5. Complementaram este material o 

roteiro literário, de autoria de Daniela Thomas, Walter Salles e Marcos 

Bernstein, publicações que diretamente contemplavam aspectos variados 

do filme6, entrevista em vídeo gravada com a diretora Daniela Thomas e, 

por fim, o mapeamento dos trabalhos acadêmicos que focalizaram o 

cinema brasileiro e Terra Estrangeira, em particular. 

 A fonte primária, evidentemente, foi o próprio filme. E, para o 

desenvolvimento da pesquisa, tornou-se necessária uma aproximação com 

a materialidade da obra através, sobretudo, de sua decupagem. Ainda que 

esta, como todas as pesquisas, esteja situada em um quadro de 

preocupações teóricas (GOLDENBERG, 1999), os procedimentos de análise 

estiveram sempre atentos aos sinais – ou dados – contidos na fonte 

primordial do trabalho.  

 A construção do objeto ocorreu a partir do momento em que foram 

atribuídos ao filme efeitos de sentido, expressos, como convém a uma 

pesquisa acadêmica, sob a forma de hipóteses.    

De maneira que esta pesquisa foi desenvolvida em dois níveis de 

análise não apenas inter-relacionados, mas, sobretudo, complementares. 

De um lado, a abordagem apoiada na leitura de uma série de códigos 

imagéticos organizados em uma narrativa ficcional. De outro, a perspectiva 

                                                   
5 Oportuno lembrarmos que expressiva parte deste material foi consultada através da 
Internet, entre os anos de 2002 e 2003. 
6 CARVALHO, Walter. 1997. Terra Estrangeira. Rio de Janeiro: Relume Dumará.  
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centrada no desejo de compreender a obra dentro de um contexto histórico 

bastante bem definido – a Retomada do cinema brasileiro – e de produzir 

uma reflexão sobre a representação de identidades culturais no 

contemporâneo. 

As incursões teóricas feitas neste trabalho têm, portanto, tanta 

importância quanto a análise estrita da materialidade do objeto construído. 

No decorrer da pesquisa, passamos a trabalhar na direção de um 

recorte mais preciso do tema, através, também, da seleção de passagens 

do filme. Desse modo, a segmentação gradual de nosso olhar, respaldado 

no aporte teórico dos Estudos Culturais, e, particularmente nas categorias 

de análise identidade e exílio, transformou o processo da pesquisa em um 

constante ir-e-vir, entre o objeto e a teoria. 

A busca por um caminho a percorrer – ou por uma metodologia – 

levou-nos a uma reflexão de cuja relevância ousamos duvidar. Refere-se à 

própria área na qual a pesquisa foi desenvolvida: a Comunicação. Ora, 

uma pesquisa acadêmica nesta área tende, freqüentemente, a revelar-se 

um verdadeiro tour de force  para o pesquisador. 

Parece-nos, entretanto, que o problema central não reside na 

natureza do objeto, mas em uma distorção do posicionamento do sujeito 

cognoscente. Se o ato da pesquisa funda-se em uma relação entre um 

sujeito e um objeto, ambos historicamente situados, qual a razão para a 

adoção de procedimentos esquivos à controvérsia, à hesitação e ao risco? 

Será que a consciência do risco7 precipita o erro? 

A projeção da sombra do pesquisador configura-se, assim, como a grande 

ameaça à produção do conhecimento na área de Comunicação? Para o 

escopo desta pesquisa não se trata de uma ameaça, mas de uma condição 

necessária ao redimensionamento do objeto e do campo, sobretudo, no 

contemporâneo. 

 Entendemos, portanto, que tão importante quanto definir uma 

rota para a pesquisa – dos pontos de vista metodológico e epistemológico 

– é deixar-se um pouco à deriva e absorto em eventuais crises e reflexões 

sobre o papel do sujeito (pesquisador), o significado do processo de 

                                                   
7 Segundo Giddens (2002), o risco é um elemento com o qual a alta modernidade vem 
sendo sistematicamente chamada a lidar. Trata-se, na verdade, de um permanente clima 
de risco inquietante para todos e do qual ninguém escapa. 
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produzir conhecimento e, por fim, a própria natureza dos fenômenos 

comunicacionais. 
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2 - A retomada do cinema brasileiro 

 

2.1 - Uma trilha histórica 

Há pouco mais de uma década o cinema brasileiro passava por um 

dos piores momentos de sua história. A EMBRAFILME, então o principal 

instrumento de fomento à produção cinematográfica nacional, fora, por 

decreto, fechada, interrompendo as atividades do segmento. É bem 

verdade que, nos últimos anos da década de 80, a produção 

cinematográfica atravessava, por assim dizer, uma entressafra, 

principalmente quando comparada ao vigoroso cinema brasileiro moderno 

que lhe antecedera. A este propósito, Ismail Xavier nota que: 

[...] o cinema que se adensou em meados dos anos 80, que 
se destacou em festivais e debates, afirmou propostas 
alheias aos parâmetros do cinema moderno, principalmente 
no que diz respeito à preocupação com um ‘estilo nacional’ 
ou os diagnósticos gerais do país, voltando-se mais para um 
corpo a corpo com os dados dominantes na produção 
internacional que lhe era contemporânea. Sem descartar a 
experiência do cinema moderno na adaptação do ‘modo de 
produção’ à realidade brasileira, o novo cinema dos anos 80 
afastou-se de seus temas e estilos, enterrou a estética da 
fome, afirmou o técnico e a ‘mentalidade profissional’. 
(XAVIER, 2001, p. 37-38). 

 

  Com o filme Memórias do Cárcere (1984), de Nelson Pereira dos 

Santos, teria findado, simbolicamente, a vitalidade que caracterizou o 

moderno cinema brasileiro. (IBIDEM). De modo que o encerramento das 

atividades da EMBRAFILME representou praticamente a pá de cal que 

faltava para enterrar, de uma vez por todas, qualquer sinal de 

reminiscência de estéticas e projetos alinhados com o estilo moderno que 

havia marcado o Cinema Novo e posteriormente o Cinema Marginal. E não 

eram muitos os sinais. Às vésperas dos anos 90, as produções 

cinemanovista e marginal, quando muito, não passavam de influências, 

sobretudo junto a alguns segmentos das novas gerações de cineastas. Em 

contrapartida: 
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São realizados filmes cheios de citações, nos moldes da 
própria produção norte-americana dos anos 80; é 
reformulado o diálogo com os gêneros da indústria e são 
descartadas as resistências aos dados de artifício e 
simulação implicados na linguagem do cinema, descartando-
se de vez o ‘primado do real’, o perfil sociológico das 
preocupações. (IBIDEM, p. 38). 

 

 Nessa direção, a produção paulista, divorciada de abordagens de 

orientação sociológica, e instauradora de uma estética associada, por 

muitos críticos, à idéia do pós-moderno8, destacava-se. 

 O Beijo da Mulher Aranha (1984), de Hector Babenco e A Dama do 

Cine Shangai (1988), de Guilherme de Almeida Prado, são seguramente 

dois importantes exemplos de filmes que poderiam ser enquadrados, 

forçando uma síntese, em uma escola pós-moderna do cinema brasileiro.  

Interessa-nos, entretanto, retroceder um pouco mais na trilha 

histórica proposta e alcançar outros dois importantes momentos: as 

décadas de 60 e 70. Este recuo revela-se particularmente necessário na 

medida em que expõe aspectos do cinema brasileiro moderno que irão, por 

seu turno, incidir posteriormente no debate mais estrito sobre a Retomada 

na década de 90. 

 Data, portanto, de 1963 a publicação do livro Revisão Crítica do 

Cinema Brasileiro, de Glauber Rocha. O autor, no intuito de esclarecer os 

princípios que iriam nortear o Cinema Novo, fez uma avaliação da produção 

brasileira, passando pelas principais fases e nomes, de Humberto Mauro, 

nos anos 20, a Nelson Pereira dos Santos, nos anos 50, sem esquecer, até 

mesmo, da experiência da Vera Cruz. (XAVIER, 2001). 

 “O texto é de combate e deve abrir caminho entre os 

contemporâneos a machadadas, discriminar”. (IBIDEM, p. 10). E de fato foi 

o que ocorreu. Glauber não apenas inaugurou o movimento que viria a se 

                                                   
8 Segundo Eagleton (1998, p. 7), “a palavra pós-modernismo refere-se em geral a uma 
forma de cultura contemporânea, enquanto o termo pós-modernidade alude a um período 
histórico específico. Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções 
clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a idéia de progresso ou emancipação 
universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de 
explicação. (...) Essa maneira de ver, como sustentam alguns, baseia-se em circunstâncias 
concretas: ela emerge da mudança histórica ocorrida no Ocidente para uma nova forma de 
capitalismo (...). Pós-modernismo é um estilo de cultura que reflete um pouco essa 
mudança memorável por meio de uma arte superficial, descentrada, infundada, auto-
reflexiva, divertida, caudatária, eclética e pluralista, que obscurece as fronteiras entre a 
cultura “elitista”e a cultura “popular”, bem como entre a arte e a experiência cotidiana.”
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tornar seguramente o mais denso – estética, política e culturalmente – no 

âmbito do cinema brasileiro, mas, sobretudo, instigou, provocou 

pensamentos e ações, rompeu. Sua filmografia, do primeiro, Barravento 

(1962), ao último filme, A Idade da Terra (1980), comprova o profundo 

desejo de compreender o Brasil em toda a sua complexidade, colocando o 

dedo em feridas que atravessavam os tempos e permaneciam abertas, 

expostas. Como observa Paulo Emílio Salles Gomes: 

É a erupção do chamado Cinema Novo, movimento 
notadamente carioca, que engloba de forma pouco 
discriminada tudo o que se fez de melhor – em matéria de 
ficção ou documentário – no moderno cinema brasileiro. Seu 
quadro de excelentes diretores de fitas de enredo já é 
grande, tendendo sempre a aumentar dia a dia: Glauber 
Rocha, Paulo César Sarraceni, Joaquim Pedro de Andrade, 
Ruy Guerra, Luis Sérgio Person, Leon Hirzman, Carlos 
Diegues, Sérgio Ricardo, Walter Lima Júnior... (GOMES, 
1980, p. 78). 

 

 
 Embora tivesse reconhecido a importância do Cinema Novo, 

especialmente, enquanto experiência de criação na adversidade, Paulo 

Emílio Salles Gomes não escondia certa apreensão de que se tratasse, 

enfim, de mais um ciclo. (XAVIER, 2001). Natural e lúcido o seu temor haja 

vista a ondulante trajetória do cinema nacional. Talvez até por isso mesmo 

– por este temor – o crítico tenha feito uma avaliação do Cinema Novo sob 

a ótica da conciliação, inserindo, assim, o movimento em um fluxo 

contínuo de evolução do cinema nacional. Convém, no entanto, uma 

ressalva: Que não se entenda a continuidade do processo enquanto 

superação de tensões e conflitos internos, mas, enquanto esforço no 

sentido de uma consolidação que Paulo Emílio teria identificado, inclusive, 

em outros momentos da produção cinematográfica nacional.9 

 Entre 1963 e 1964, foram realizados três filmes que demarcaram, 

por assim dizer, a plenitude do Cinema Novo: Vidas Secas (1963), Deus e 

o Diabo na Terra do Sol (1964) e Os Fuzis (1963). A questão do caráter 

nacional brasileiro, perpassada por contundentes críticas à ordem política 

vigente, foi metaforizada por imagens que buscavam não uma 

representação naturalista do Brasil, mas a invenção de um país, de um 

                                                   
9 A este propósito, Xavier (2001) nota o destaque dado, por Paulo Emílio, à comédia 
popular – a chanchada de 1940 e 1950 – que também teria sabido contornar o atraso 
econômico e encontrar uma fórmula comunicativa eficaz. 
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imaginário que incorporasse as contradições e ambivalências de nossa 

cultura.  

Oportuno mencionarmos que o próprio Cinema Novo teria enfrentado 

tensões na abordagem da questão do caráter nacional. De um lado, ferozes 

críticas ao mito do progresso multiplicavam-se, e, de outro, a rejeição à 

hipótese de retorno a um estado de pureza, associado à idéia da nação, 

firmava-se. Este problema parece ter sido equacionado quando os 

cineastas começaram a pensar a memória enquanto mediação – e não 

como fator de legitimação cultural - e a trabalhar a idéia de uma nova 

consciência nacional em permanente devir (XAVIER, 2001). 

 Completava a conjuntura cultural, da segunda metade da década de 

60, o Tropicalismo, movimento fundado entre os anos de 1967 e 1968, que 

fora beber diretamente na fonte do Modernismo. Assim como os cineastas 

cinemanovistas, os músicos tropicalistas recusavam-se em manter uma 

visão dualista do Brasil: rural x urbano, nacional x estrangeiro. Assumiam, 

em contrapartida, uma atitude (moderna/modernista) antropofágica, 

propondo contaminações entre o nacional e o estrangeiro, o moderno e o 

arcaico. 

 A estreita relação entre as esferas da cultura e da política, no Brasil 

dos anos 60, merecia destaque, e, naquele contexto, o cinema brasileiro 

moderno fora assim definido: 1. um cinema que valorizava a expressão e a 

performance  do autor; 2. que compreendia a nação enquanto categoria 

balizadora da ação política e da ação cultural; 3. que propagava um 

discurso político da resistência; 4. que renovava linguagens e estéticas e 5. 

que problematizava a questão da identidade nacional a partir de um 

enfoque ancorado na condição de subdesenvolvimento do Brasil. 

 Já no final do período, ainda sob a influência do Tropicalismo, o 

cinema brasileiro começava a percorrer outros caminhos que acabaram por 

levar, em 1969, às primeiras experiências do Cinema Marginal. Tal 

influência foi assinalada, sobretudo, pela proposição da estética do pastiche 

e da colagem – de estilos, de linguagens – que teria encontrado eco nos 

cineastas Joaquim Pedro, Rogério Sganzerla, Ivan Cardoso e Júlio 

Bressane, notadamente. Modificações mais gerais, concernentes à própria 

natureza do cinema que se desejava fazer, também tiveram, naturalmente, 

lugar. 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
Identidade e Exílio em Terra Estrangeira 

 

30 
 

 

Representação da experiência dos vencidos, tematização do 
colapso dos sujeitos históricos ‘clássicos’ - estes são dados 
centrais da postura do Cinema Marginal que, tanto quanto a 
própria geração do Cinema Novo, deu andamento, mas em 
outro estilo, às interrogações vindas da Tropicália. A nova 
geração não reivindica possuir um mandato popular, não 
supõe a ‘comunidade imaginada’ da nação de que seria 
porta-voz. (XAVIER, 2001, p. 31-32). 

 

 Tratava-se, logo, de uma outra fase do cinema moderno brasileiro 

que se via diante do desafio de tornar-se, enfim, mais comunicativo, 

sobretudo quando comparado às experiências do Cinema Novo. Ainda 

assim, certo hermetismo de linguagem permanecia em voga, bem como a 

pulsação da veia autoral, a ironia e o pouco pudor em misturar estilos e 

gêneros num processo de reciclagem dos dejetos da cultura brasileira.  

 De modo que esse novo arranjo representava uma cisão com o 

Cinema Novo e apontava numa outra direção: a da estética do lixo, não da 

fome. “Enquanto estratégia de agressão, a estética do lixo é uma 

radicalização da estética da fome, é uma recusa de reconciliação com os 

valores de produção dominantes no mercado.” (IBIDEM, p. 70).  

Ícone do Cinema Marginal, O Bandido da Luz Vermelha (1968), de 

Rogério Sganzerla, freqüenta a prateleira dos clássicos filmes brasileiros, 

tendo recebido oito prêmios no IV Festival de Cinema de Brasília, em 1998, 

e sido considerado, pela Unesco, patrimônio audiovisual da humanidade 

(NAGIB, 2002). A narrativa, ambientada na cidade São Paulo, é povoada 

por “uma personagem descontínua, estilhaçada, espécie de vazio onde se 

entulham os mitos e as máscaras, os clichês típicos do discurso 

melodramático dos meios de comunicação.” (XAVIER, 2001, p. 67). 

Sganzerla, então um jovem crítico do Suplemento Literário do jornal 

O Estado de São Paulo, explorou, em seu longa-metragem de estréia, a 

decadência da urbe paulista e junto com outros jovens diretores10, como 

Carlos Reichenbach e Júlio Bressane, no Rio de Janeiro, tornou-se 

emblema desta outra corrente do cinema brasileiro moderno. 

                                                   
10 Pela Escola Superior de Cinema São Luís, em São Paulo, circularam diversos nomes que 
se tornaram expoentes do Cinema Marginal. Como afirma Reichenbach, em depoimento a 
Lúcia Nagib, “Se existe um movimento de cinema marginal, ele nasce na São Luís. Jairo 
Ferreira, Rogério Sganzerla, Andréa Tonacci, Ozualdo Candeias, José Mojica Marins, todos 
eles circulavam por lá. O movimento nasceu na São Luís e depois foi militar na Boca”. 
(NAGIB, 2002, p. 373). 
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Um ponto crucial dessa concepção marginal será justamente 
a tensão que leva o Brasil a identificar-se ou confundir-se 
com o mundo ou com o Terceiro Mundo num processo de 
problematização da identidade ou da alteridade nacional (‘o 
Terceiro Mundo vai explodir, quem tiver de sapato não 
sobra’, dirá mais tarde o anão-profeta em O bandido da luz 
vermelha). (PAIVA, 2002, p. 62). 

 

 Ainda em São Paulo, a Boca do Lixo11 surgia como pólo da produção 

marginal e berço da estética que passou a ser apelidada de udigrudi, cujos 

pais12 foram José Mojica Marins – o Zé do Caixão – e Ozualdo Candeias 

(BARCINSKI, 1998). 

 Embora o cinema marginal desfrutasse de certa hegemonia, o 

diálogo com os remanescentes do Cinema Novo continuava, tendo como 

principal interlocutor o cineasta Glauber Rocha. A bem da verdade, este 

diálogo chegou a derivar para a troca de ataques mútuos, muitos dos quais 

publicados, sob a forma de artigos, na imprensa da época. 

A polêmica atinge o ápice com a publicação, em dezembro 
de 1970, de uma entrevista de Rogério Sganzerla e Helena 
Ignez no jornal O Pasquim, em que ambos criticam 
agressivamente o Cinema Novo, chamando-o de 
‘conservador de direita’, ‘paternalizador’ e de ‘representar a 
antivanguarda’. (RAMOS, 1987, p. 388). 

 

Como era de se esperar, a reação de Glauber foi veemente, 

alargando o fosso que se formava entre o cinema udigrudi e o Cinema 

Novo, apesar da contemporaneidade entre ambos. 

A conjuntura política atribulada e tensa da década de 70 encarregou-

se de arrefecer a produção marginal, levando ao exílio vários cineastas. Na 

verdade, eles continuaram filmando, em suas passagens pela Europa, 

África, Ásia e Extremo Oriente, mas, apenas em 1972-1973, com o retorno 

ao Brasil, o cinema marginal fora retomado. A este propósito, Fernão 

Ramos nota: 

                                                   
11 Localizada no bairro de Santa Ifigênia, centro de São Paulo, a Boca comportava na faixa 
de quinze quarteirões, delimitada pelas avenidas Rio Branco e Duque de Caxias, próxima à 
Estação da Luz. Freqüentada por trombadinhas e prostitutas, foi batizada de Boca do Lixo 
pela crônica policial da época, antes mesmo de tornar-se endereço dos produtores do 
cinema marginal. (BARCINSKI, 1998). 
12 Sobre a paternidade do termo udigrudi, há, entretanto, certa controvérsia. Para Ismail 
Xavier (2001), teriam sido os filmes O Anjo Nasceu e Matou a Família e Foi ao Cinema 
(1970), ambos de Júlio Bressane, os inspiradores do apelido. 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
Identidade e Exílio em Terra Estrangeira 

 

32 
 

 

Após a volta do exílio, no entanto, o trabalho mais conjunto 
do grupo e a sucessão de filmes com características 
similares, tomam outros contornos. O ‘espírito’ do Cinema 
Marginal ainda continua vivo durante toda a década em 
filmes de autores como Júlio Bressane, Rogério Sganzerla e 
Luiz Rosemberg, mas agora dentro de uma obra mais 
pessoal, em termos de escolha estilística. (RAMOS, 1987, p. 
393). 

 

 Se o espírito continuava vivo, o corpo dava sinais de cansaço. A 

experimentação que havia marcado tanto o Cinema Novo quanto o 

Marginal, evidentemente que em proporções distintas, parecia render-se 

aos apelos do mercado.  O abandono de projetos e utopias coletivas 

conduzia os cineastas a soluções individuais, fomentadas pela ação estatal, 

através, sobretudo, da EMBRAFILME, criada em 1969.  

Na esteira dos anos 70 o que se via, portanto, era um conjunto 

heterogêneo de produções, com orientações estéticas e escolhas temáticas 

igualmente diversas. Do filme histórico à adaptação literária, da 

pornochanchada ao melodrama, do filme documental ao metacinema, 

tendências expressivas que articulavam um panorama do cinema brasileiro 

um tanto quanto difuso e que acabaria por atingir a década de 80 em ritmo 

semelhante. 

 Parece-nos, dessa maneira, que a história do cinema brasileiro é 

marcada por mortes e renascimentos, por sucessivas retomadas que nos 

trazem a impressão de terem sido precedidas por momentos de profunda 

estagnação. Analisando especificamente a Retomada do cinema brasileiro 

nos anos 90, onde teria identificado uma onda de euforia, Eduardo Escorel 

observa: 

Aquilo que os historiadores chamam de ‘ciclos’ nada mais é 
do que o intervalo de tempo em geral relativamente curto, 
entre as grandes expectativas e as crises que têm pontuado 
a história do cinema brasileiro. É um eterno recomeçar que 
viveu um dos momentos de expectativas mais positivas, 
posteriormente frustradas, nos anos setenta e que agora 
estaria, ainda uma vez, vencendo uma doença terminal. A 
recorrência desse processo deveria servir como sinal de 
alerta. A lição da história indica que a euforia pode ser 
passageira. Afinal, as crises parecem ser um traço de 
nosso caráter subdesenvolvido. (ESCOREL, 1996, p. 
106, grifo nosso). 
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Se permanente no cinema brasileiro é o fato de ele operar no modo 

temporário, resta-nos, talvez, indagar por quanto tempo mais durará a 

Retomada iniciada nos anos 90. Para o jornalista Luiz Zanin Oricchio 

(2003), a Retomada teria se encerrado com o filme Cidade de Deus (2002) 

por ter se tratado, em sua análise, de uma obra atípica em diversos 

sentidos. 

Financiada em ínfima parte pelas leis de renúncia fiscal, teve 
3,2 milhões de espectadores, transformando-se no 
recordista da Retomada. Revogando uma série de 
preconceitos tidos como verdades absolutas, comunicou-se 
com o público abordando um tema de caráter social, sem 
nenhum ator global, com elenco de atores negros, até então 
desconhecidos e agora já contratados pela televisão. 
(ORICCHIO, 2003, p. 24). 

 

Os parâmetros de sua avaliação suscitam, entretanto, alguns 

comentários. O autor situa a porta de saída da Retomada na esfera do 

mercado e, de acordo com esta perspectiva, de fato, não nos atreveríamos 

em contrariar sua opção por Cidade de Deus (2002). O que nos causa certa 

preocupação, contudo, é exatamente a suposição de que este quesito – 

inserção no mercado – possa ter se tornado tão relevante a ponto de 

instaurar marcos na história do cinema brasileiro. É bem verdade que o 

citado jornalista inclui, em sua lista, fatores de ordem senão estética, ao 

menos, sócio-cultural, quando menciona a abordagem de tema de caráter 

social. Subjacente a sua observação estaria a idéia – bastante controversa, 

por sinal – de que Cidade de Deus (2002) teria conseguido o feito de, 

simultaneamente, comunicar e tratar de um assunto extraído do rol dos 

temas sérios, dando, ainda por cima, um inocente drible na Vênus 

platinada. 

Ora, o caldo deste debate tende a engrossar na medida em que 

outros aspectos, igualmente relevantes, são problematizados. Talvez o 

trecho citado nos forneça valiosas pistas de um processo pelo qual vem 

passando o cinema, desde a Retomada: a procura por uma chave que 

permita compreender a natureza da produção contemporânea. E, 

suspeitamos, que essa busca poderá findar um tanto quanto vã se não 

estiver atenta, ao nível da análise e da produção, a aspectos 

intrinsecamente estéticos e culturais. 
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Diante, portanto, do fim da experiência do mandato popular, das 

utopias do cinema moderno, das linhas mestras de narrativas que vieram 

se dissolvendo ao longo dos últimos vinte anos, partilhamos da indagação 

de Xavier que, em resposta à questão que lhe fora colocada, em entrevista 

publicada na Revista Praga, sobre os desafios para o cinema brasileiro, 

disse: “No limite, como falar do mundo hoje?” (XAVIER, 2000, p. 98). 

Para o autor, a problemática a ser enfrentada pelo cinema 

contemporâneo, e, também, pelo cinema brasileiro, passa, sobretudo, pela 

questão da representabilidade, isto é, da intenção de incorporação, na peça 

filmica, de reflexões acerca do próprio cinema, constituindo, dessa 

maneira, um constante exercício de reflexividade. A recomendação sugere, 

entre outras coisas, o estreitamento da relação entre a linguagem e a 

cultura, o que pode representar, de forma indireta, a revisão do próprio 

lugar de fala do cinema brasileiro e a exclusão do risco da completa 

rendição à prosa fácil, que não raro tem assolado o (quase finado) cinema 

da Retomada. 

Os anos que nos separam dos primeiros instantes de vida da 

Retomada talvez tenham servido para conferir algum distanciamento às 

nossas análises. Já não nos ocupamos mais em reunir dados que 

comprovem os sinais vitais do cinema nacional, bem como não 

desconhecemos os mecanismos, sobretudo legais, para torná-lo, enfim, 

perene e longevo. O debate que se instaura, especialmente no âmbito da 

academia, parece apontar, assim, na direção de dar resposta às seguintes 

questões: O que caracteriza o cinema brasileiro contemporâneo? Quais as 

zonas de intersecção com o cinema brasileiro moderno, isto é, com o 

Cinema Novo e com o Cinema Marginal? Como o cinema da Retomada 

elabora e representa a identidade brasileira? 
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2.2 Entre a prosa e a poesia  

Foi por ocasião da Primeira Mostra Internacional do Novo Cinema, 

realizada entre 29 de maio e 6 de junho de 1965, em Pesaro, na Itália, que 

o cineasta italiano Pier Paolo Pasolini lançou o conceito de Cinema de 

Poesia. Apesar de suas ambições teóricas, o ensaio apresentado pelo 

cineasta tinha um evidente tom de manifesto e partia em defesa de um 

modo muito particular de pensar e fazer cinema.  

O eixo de sustentação de sua teoria consistia, assim, na comparação 

entre dois tipos de cinema: o Cinema de Prosa e o Cinema de Poesia. O 

terreno era, entretanto, bastante movediço e falava-se mais em 

possibilidades – de diferença entre ambos – do que em categorias – de 

cinema – impermeáveis entre si. Em linhas gerais: 

Cinema de Prosa, tributário da narrativa literária, seria um 
cinema que recorre aos procedimentos das figuras de 
linguagem da literatura e um possível Cinema de Poesia, 
que estaria então em formação, seria um cinema em que se 
percebe mais a presença da câmera, do corte, da 
montagem. (PIZZINI, 2003, p. 10). 

 

 O ponto que parecia intrigar Pasolini e seus interlocutores era 

exatamente a constatação de que o cinema não partia de um repositório de 

signos prontos para serem comunicados, ao contrário do que aconteceria 

com a literatura. Ou seja, a imagem não teria existência prévia, não 

constaria em qualquer dicionário, e seria resultado, logo, de uma dupla 

operação criativa do cineasta. Ao mesmo tempo em que este criaria o 

léxico imagético, precisaria organizá-lo em uma narrativa, agindo, assim, 

tanto a nível lingüístico quanto propriamente estético. 

 E onde entrariam a prosa e a poesia nesta conceituação? Ora, para o 

cineasta italiano, o cinema era eminentemente metafórico e, fazendo um 

interessante paralelo com a literatura, Pasolini encontrou na poesia13 o 

                                                   
13 Sobre a poesia, postulava Aristóteles (2003, p. 43): “Pelo que atrás fica dito, é evidente 
que não compete ao poeta narrar exatamente o que aconteceu; mas sim o que poderia ter 
acontecido, o possível, segundo a verossimilhança ou a necessidade. O historiador e o poeta 
não se distinguem um do outro, pelo fato de o primeiro escrever em prosa e o segundo em 
verso (pois, se a obra de Heródoto houvesse sido composta em verso, nem por isso deixaria 
de ser obra de história, figurando ou não o metro nela). Diferem entre si, porque um 
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gênero literário que mais se aproximava do cinema que ele desejava ver e 

fazer. No Cinema de Poesia, o cineasta trabalharia no sentido de “fazer 

sentir a câmera” (PASOLINI apud PIZZINI, 2003), contrapondo-se à 

máxima de “jamais fazer sentir a câmera” (IDEM, IBIDEM) que teria, por 

seu turno, orientado o Cinema de Prosa. 

Tratava-se, portanto, da proposição de um conceito de cinema 

ancorado, sobretudo, na intenção de uma ruptura estética e na defesa de 

uma dimensão transcendente, onírica e utópica para a linguagem 

cinematográfica. A entrega ao Cinema de Poesia far-se-ia através da 

disposição do cineasta em levar ao limite experimentações formais, em 

abandonar os princípios da verossimilhança14, em ampliar, enfim, o campo 

do dizível fílmico. 

E não nos parece equivocado afirmar que, no Brasil, o momento de 

maior expressão deste modo de pensar e fazer o cinema ocorreu com o 

Cinema Novo. Por tudo que ele representou: um inventário de rupturas 

estéticas, um rotineiro exercício de experimentação reflexiva. Então, o 

Brasil fez, um dia, Cinema de Poesia. A questão que se põe, no âmbito 

deste trabalho, é, por conseguinte, esta: Teria o cinema da Retomada 

retido algo do conceito de Cinema de Poesia, tal como formulado por 

Pasolini? 

Entendemos que a Retomada do cinema brasileiro teria 

representado, sobretudo, o desejo de continuidade de um setor da 

produção cultural do país. Enquanto tal, não parece ter se proposto a 

nenhuma grande ruptura – na esfera da estética – que eventualmente 

pudesse ameaçar o processo como um todo. Em consonância com esta 

perspectiva, as experimentações formais parecem ter se limitado a ligeiros 

                                                                                                                                                    
escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. Por tal motivo a poesia é 
mais filosófica e de caráter mais elevado que a história, porque a poesia permanece no 
universal e a história estuda apenas o particular.”  
14 Sobre o conceito de Verossímil: “Sabe-se que, para Aristóteles, o Verossímil definia-se 
como sendo o conjunto do que é possível aos olhos do senso comum, e se opunha assim ao 
conjunto do que é possível aos olhos das pessoas que sabem (...). As artes da 
representação – e o cinema é uma delas -, que, “realista” ou “fantástico”, é sempre 
figurativo e quase sempre ficcional – não apresentam todo o possível, todos os possíveis,  
mas apenas os possíveis verossímeis. (...) A tradição pós-aristotélica retomou esta idéia 
enriquecendo-a com uma segunda espécie de Verossímil, não tão diferente da primeira nem 
tão ausente, longe disto, do pensamento do filósofo grego: é verossímil o que está 
conforme as regras de um gênero estabelecido. (...) Assim, o Verossímil é logo de início 
uma redução do possível, ele representa uma restrição cultural e arbitraria entre os 
possíveis reais, ele é de chofre uma censura: só se aceitarão, entre todos os possíveis da 
ficção figurativa, aqueles autorizados pelos discursos anteriores.” (METZ, 1977, p. 229). 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
Identidade e Exílio em Terra Estrangeira 

 

37 
 

 

flertes com recursos proporcionados pelas inovações tecnológicas, devido, 

principalmente, às possibilidades de barateamento de custos. Acrescente-

se a isso o fato de o cinema, iniciado com a Retomada, encontrar-se 

praticamente esvaziado de utopias, além daquela que ironicamente parece 

reger a produção cultural contemporânea de um modo geral: o desejo de 

inserção no mercado cinematográfico global.  

No lugar da ruptura, surge a conciliação. No lugar da poesia, a 

adequação. A Retomada do cinema nacional assinala, portanto, um notável 

afastamento em relação ao cinema brasileiro moderno e, em virtude da 

lacuna de projetos coletivos e/ ou utopias, vem instaurando o 

ressentimento como um de seus principais traços e temas. É bem verdade 

que se tem visto um retorno a lugares antes visitados pelo Cinema Novo 

(XAVIER, 2002). O sertão e a favela reaparecem alegoricamente 

representados, trazendo à tona – mais uma vez – o debate sobre a nação e 

sobre os encontros entre o nacional e o estrangeiro, o colonizador e o 

colonizado, o rural e o urbano, o eu e o outro.  

Entretanto, a manutenção de tais tematizações, embora relevante, 

não tem se mostrado articulada a nenhum horizonte utópico, o que, 

segundo Xavier (2000), teria levado ao surgimento de uma galeria de 

ressentidos nos filmes brasileiros dos anos 90. Em entrevista publicada no 

caderno Mais!, de 03 de dezembro de 2000, da Folha de São Paulo, Xavier, 

ao ser indagado sobre a possibilidade de o tema do ressentimento 

expressar a ausência de um projeto nacional, responde: 

Sim. Mas expressa também a falta de um horizonte utópico. 
Essa essência, por exemplo, provocou a crise do 
personagem do bandido no cinema nacional, que tinha uma 
aura de rebelde romântico, de herói que defendia a causa 
da justiça. Não há mais personagens como Lampião ou 
Corisco de Glauber Rocha ou o Lúcio Flávio de Hector 
Babenco. Eles eram vistos como figuras sacrificadas, com 
uma dimensão de luta contra poderes constituídos. Nos 
filmes recentes isso não acontece. O bandido é apenas um 
profissional do crime ou um ressentido em busca de 
vingança. (XAVIER apud CONTI, FOLHA DE SÃO PAULO, 
2000). 
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A lista de obras perpassadas pelo ressentimento não é desprezível15 

e atravessa praticamente toda a produção de longas-metragens de ficção 

da Retomada. No âmbito desta pesquisa, contudo, um dos mais 

importantes narradores – quiçá poetas – do ressentimento é o cineasta 

Walter Salles, a quem será dedicada a secção seguinte deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 De acordo com Xavier (2000 apud CONTI, FOLHA DE SÃO PAULO, 2000), “Com 
diferenças importantes, em filmes de valor diverso, o ressentimento aparece na vingança de 
Ação entre Amigos (1998), de Beto Brant, no projeto fracassado da mãe em Anahi de las 
Missiones (1997), de Sérgio Silva, no rancor do personagem masculino de Um Copo de 
Cólera, de Aluízio Abranches, na crise do patriarcado exposta em A Ostra e o Vento (1997), 
de Walter Lima Jr, na versão caricata do darwinismo social de 16.060, de Vinicius Mainardi, 
nos amigos que se matam em O Primeiro Dia (1999), de Walter Salles e Daniela Thomas.” 
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2.3 Walter Salles  

Contextualizar a obra do cineasta Walter Salles, no conjunto da 

produção cinematográfica brasileira pós-Retomada, é falar de uma 

trajetória de sucesso. Entre 1991 e 2001, realizou cinco filmes de longa-

metragem e dois de curta-metragem e sua média revela-se, portanto, 

bastante superior à de cineastas que há muito mais tempo percorrem a 

tortuosa estrada do cinema brasileiro. Além de volumosa, sua filmografia 

tem alcançado notável unanimidade, tanto junto à crítica especializada 

quanto ao público, no que concerne aos aspectos especificamente técnicos. 

O cinema de Walter Salles demonstra, nesse sentido, um savoir -faire  e 

uma maturidade que seguramente o levaram a um patamar muito 

raramente freqüentado pelo cinema brasileiro: o dos filmes bem resolvidos 

tecnicamente. 

 Evidentemente que este rigor técnico não deve ser observado 

apenas enquanto resultante de felizes escolhas feitas pelo diretor. Antes, o 

que parece haver é um movimento na direção da profissionalização do 

segmento audiovisual no Brasil e, logo, de sua consolidação. Os principais 

sinais desta movimentação consistem na renovação de profissionais 

capacitados, na ampliação das possibilidades de acesso a equipamentos e 

tecnologias, no interesse do Estado em fomentar a cultura, na formação de 

uma estrutura de produção aparentemente um pouco mais sólida, embora 

ainda concentrada no eixo produtivo do Sudeste e do Sul do país.  

A conjunção destes aspectos teria não apenas configurado a 

Retomada do cinema brasileiro, mas, também, propiciado o aparecimento 

de novos realizadores, dentre os quais Walter Salles desponta como um 

dos mais importantes. 

 Além do elevado padrão de qualidade técnica, uma outra obsessão 

parece ter ocupado a mente e a lente do diretor, sobretudo nos filmes 

Terra Estrangeira (1995), O Primeiro Dia (1998) e Central do Brasil (1998). 

Trata-se do desejo de abordar a realidade brasileira contemporânea. De 
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Central do Brasil para Abril Despedaçado16 (2001), todavia, houve uma 

sensível alteração de foco, assinalando o deslocamento para um universo 

fabular e temporalmente remoto. 

Enquanto me decidia por um novo projeto, aconteceu a 
tragédia do ônibus 174. No momento em que assisti àquelas 
imagens, tive a nítida impressão de que a realidade 
brasileira tinha ultrapassado a possibilidade da 
ficcionalização. Estava tudo ali, concentrado em um único 
evento: 500 anos de descaso e abandono, o autoritarismo e 
a violência policial brasileira, o racismo da nossa sociedade, 
a manipulação política, a nossa crise de identidade 
estampada em um corpo que ninguém reclama. E havia 
aquele grito lancinante de verdade ‘Isto não é Hollywood’. 
Como imaginar algo com a mesma densidade simbólica na 
ficção? (SALLES apud SCHILD, O ESTADO DE SÃO PAULO, 
2002). 

 

Salles refugiou-se no sertão de Abril17, onde construiu uma narrativa 

não menos densa, se comparada a seus filmes anteriores. E, retomando a 

questão com a qual encerramos a secção intitulada “Entre a prosa e a 

poesia” deste trabalho, um elemento parece ter-se feito presente também 

em Abril: a temática do ressentimento.  

Aliás, este é o mote central da sucessão de mortes-matadas que 

acometem as personagens integrantes das famílias rivais. A ética da 

vingança, alimentada pelo ressentimento mútuo, doméstico e arcaico, 

atravessa a narrativa, não deixando qualquer alternativa, além da mera 

resignação. Oportuno notarmos que a temática do ressentimento, nesta 

obra, é colocada no espaço e no tempo da subjetividade e das relações 

interpessoais. Não parece haver, portanto, qualquer interesse do diretor 

por questões extraídas especificamente dos âmbitos social e cultural. Isto 

é, Salles dimensiona o ressentimento das famílias no plano micro da 

subjetividade, esquivando-se, assim, de abordá-lo em sua complexidade de 

comportamento culturalmente instituído.      

Em Central do Brasil (1998) Walter Salles torna a localizar o 

ressentimento no plano micro. Desta vez, entretanto, oferece, às 

personagens de Dora e Josué, uma rota de fuga redentora e conciliatória, 

                                                   
16 Abril Despedaçado foi adaptado de livro homônimo do escritor albanês Ismail Kadaré e 
tem sua narrativa ambientada no sertão brasileiro do início do século XX. O conflito entre 
famílias, marcado pela vingança e pela morte, foi compreendido, por Salles, enquanto um 
tema universal e fortemente ligado às tragédias gregas. 
17 Por Abril entenda-se Abril Despedaçado. 
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através do reencontro do garoto com seu passado, que fora deixado para 

trás no sertão nordestino. Essa volta para a origem estabelece, entre Dora 

e Josué, um vínculo restaurador de identidades para ambos, ainda que 

claramente representadas a partir de uma ótica afastada de uma 

perspectiva global sobre, por exemplo, o processo de fragmentação das 

identidades – inclusive individuais – em curso no contemporâneo. Nesta 

sentido, analisa Ismail Xavier: 

Pode-se dizer grosso modo que, em termos da postura geral 
diante dos dramas focalizados, vemos um cinema atento a 
mentalidades, condutas morais, mas pouco disposto a 
explorar conexões entre o nível do comportamento visível, 
trabalhado dramaticamente, e suas determinações sociais 
mais mediadas. Ao contrário do que ocorria nos anos 60, 
quando o cinema se apressava em interligar ser social, 
economia e caráter (colocando no centro a questão da 
ideologia), a vontade agora é explorar mais os sujeitos no 
que têm de singular. (XAVIER apud CONTI, FOLHA DE SÃO 
PAULO, 2000). 

 

Ainda que não se possa notar muito facilmente a presença de teses 

sobre este ou aquele aspecto da realidade brasileira no cinema nacional 

contemporâneo, ao menos quando comparado ao cinema produzido nos 

anos 60, há sinais bastante claros da existência de uma tentativa de 

instaurar uma reflexão, de tom e dimensão diferentes, mas, voltada, ainda, 

para a compreensão da brasilidade. De uma brasilidade ressentida, como 

parece ocorrer em Terra Estrangeira (1995) ou de uma brasilidade 

esquecida e em seguida resgatada, como em Central do Brasil (1998). De 

um modo ou de outro, e, de fato, sob o prisma das gastas subjetividades 

de suas personagens, Walter Salles parece estar permanentemente 

problematizando importantes aspectos da cultura brasileira e deparando-

se, de outro lado, com a impossibilidade de formular veementes sentenças 

sobre o que quer que seja.  

Desta eventual impossibilidade resulta um anti-discurso, no mais das 

vezes, extremamente poderoso, sobretudo, na medida em que opera no 

campo da modulação entre forças desiguais. Isto é, Salles traz para suas 

narrativas uma série de pares que se relacionam através da tensão: a 

partida x o desejo de permanecer, a dor x o prazer, a solidão x a entrega, 

o eu x outro, o nacional x o estrangeiro. Se da articulação destes pares 

deriva uma síntese, ela não tem se revelado o ponto forte das narrativas, 
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talvez porque sínteses são, quase sempre, pouco interessantes e, 

contemporaneamente, pouco possíveis. 

 Se a tematização do ressentimento mostra-se recorrente na obra de 

Walter Salles, seus contornos em Terra Estrangeira (1995) ganham uma 

textura distinta. Neste filme, Salles cria uma ambiência narrativa por onde 

circulam personagens ressentidos com suas identidades nacionais. Ser 

brasileiro – ou português, ou angolano – em Terra Estrangeira é carregar 

um pesado fardo, é enfrentar conflitos eventualmente insolúveis no 

contemporâneo. E, ainda que, no caso desta obra, a síntese possa ser 

encontrada na imagem em que as personagens Paco e Alex rompem a 

fronteira entre Portugal e Espanha, trata-se, enfim, de uma ruptura, que 

poderá ser entendida, pelos mais esperançosos, como um recomeço, ou, 

pelos melancólicos, apenas como um fim.   
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3 – Marco teórico 

 

3.1 - Identidades 

A reflexão sobre a formação das identidades culturais atravessa toda 

a teoria social clássica e chega à contemporaneidade, ironicamente, sem 

qualquer sinal de desgaste. Continuamos, assim, problematizando uma das 

mais antigas questões das ciências sociais: O que define a identidade de 

um povo? 

O fascínio exercido pelo Outro, quase sempre distante e exótico, foi 

amplamente documentado nos diários de campo dos primeiros 

antropólogos que, infelizmente, acabavam por render-se a enquadrar seus 

objetos de pesquisa em escalas de valor fortemente preconceituosas e 

pautadas, na maioria das vezes, pelas correntes teóricas de orientação 

etnocêntrica. 

O momento é seguramente outro. E, embora não pensemos ser 

relevante, para o escopo desta pesquisa, inventariar os diversos 

tratamentos e enfoques dados à questão da identidade cultural, 

defendemos a pertinência de explorarmos algumas idéias e noções sobre o 

tema, como uma forma de melhor compreendermos as diferenças 

encontradas na crítica cultural contemporânea e, assim, precisarmos 

adequadamente o aporte teórico adotado para a análise subseqüente.  

Antes, contudo, uma distinção conceitual faz-se necessária. Os 

conceitos de identidade cultural e de cultura, embora estreitamente 

relacionados, não devem ser compreendidos como sinônimos, ainda que a 

demarcação de uma zona de intersecção entre ambos aponte para a 

sobreposição de alguns aspectos.  

Sobretudo do ponto de vista antropológico, as duas categorias 

enunciam a existência de determinados traços culturais comuns a um 

grupo social e/ou sociedade, passíveis de serem adquiridos e repassados. 

No entanto, o conceito de identidade cultural, especialmente quando 

respaldado em abordagens clássicas, circunscreve-se à parte deste grande 
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conteúdo cultural socialmente instituído e alinha-se com a defesa da 

existência de um núcleo essencial. Para Teixeira Coelho, por exemplo: 

O conceito de identidade cultural, noção-chave em muitas 
políticas culturais, aponta para um sistema de 
representação (elementos de simbolização e procedimentos 
de encenação desses elementos) das relações entre os 
indivíduos e os grupos e entre estes e seu território de 
reprodução e produção, seu meio, seu espaço e seu tempo. 
No núcleo duro da identidade cultural – aquele que menos 
se desbasta através dos tempos, mesmo nas situações de 
distanciamento do território original – aparecem a tradição 
oral (língua, língua sagrada, língua sagrada secreta, 
narrativas, canções), a religião (mitos e ritos coletivos, de 
que são exemplos as peregrinações ou a absorção de drogas 
sagradas) e comportamentos coletivos formalizados. Como 
extensões desse núcleo duro, surgem os ritos profanos 
(carnaval, manifestações folclóricas diversas), 
comportamentos informalmente ritualizados (ir à praia, 
freqüentar espetáculos esportivos) e as diversas 
manifestações artísticas. (COELHO, 1997) 

 

 Embora traga um diferencial em relação à abordagem antropológica 

clássica, na medida em que propõe um conceito de identidade cultural 

enquanto um sistema de representação formulado a partir das relações 

entre os indivíduos e o meio, Teixeira Coelho defende a existência de um 

núcleo identitário comum aos integrantes de dado grupo social e/ou 

sociedade. 

Se, entretanto, a introjeção de aspectos da cultura – 

comportamento, hábitos, etc. – ocorre muito precocemente e dispõe, para 

tal, de instituições como a família e a escola para consolidá-la, a formação 

(e manutenção) de uma identidade cultural apóia-se, em contrapartida, no 

reconhecimento que o indivíduo e/ou o grupo revela ter de sua cultura. 

Este reconhecimento, por seu turno, opera freqüentemente através da 

elaboração de um discurso que se ordena, sobretudo, pela identificação de 

diferenças. Como nota Vera França: 

Discurso de identidade, discurso de alteridade: essa frase 
sintetiza e introduz o tema de nossa reflexão e a perspectiva 
a ser trabalhada aqui: a discussão da identidade é, no 
mesmo movimento, a discussão da alteridade, da diferença. 
(FRANÇA, 2002, p. 27). 

 

 Diante da diferença, um significativo rol de reações torna-se 

possível: estupefação, curiosidade, desprezo, respeito. Jamais, porém, a 
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indiferença. E assim tem sido com as mais diversas vertentes do 

pensamento social moderno, inclusive no Brasil. No sentido de 

incorporarmos esta problemática à nossa discussão, seguimos a trilha 

traçada por Maria Isaura Pereira de Queiroz: 

Um dos primeiros problemas que os cientistas sociais 
brasileiros buscaram resolver em fins do século XIX foi o da 
existência e características da brasilidade, que segundo eles 
se comporia de duas vertentes: um patrimônio cultural 
formado de elementos harmoniosos entre si, que se 
conservaria semelhante através do espaço e do tempo; e a 
partilha do patrimônio cultural pela grande maioria dos 
habitantes do país, em todas as camadas sociais. Tais 
elementos consistiriam em bens materiais (maneiras de 
viver) e espirituais (maneiras de pensar). A totalidade desse 
patrimônio cultural poderia apresentar diferenças através do 
tempo e do espaço; mas seriam diferenças superficiais, um 
núcleo central profundo persistiria igual a si mesmo pelas 
idades afora, em todos os níveis sociais e etnias. (QUEIROZ, 
1989, p. 30). 

 

 O eixo do artigo reside na análise das diferenças entre o tratamento 

dado ao conceito de identidade cultural no Brasil e na Europa. No Brasil, a 

identidade cultural, pensada quase sempre como sinônimo de identidade 

nacional, teria adquirido um forte conteúdo ideológico. Mesmo conscientes 

da heterogeneidade dos traços culturais brasileiros, resultantes, sobretudo, 

da histórica miscigenação de etnias, uma expressiva parte dos estudiosos 

do início do século XX esforçava-se por localizar este núcleo cultural, 

central e profundo , que atravessaria tempos, espaços e níveis sociais. 

Embutida nesta busca, estava a noção de progresso, relacionada, por seu 

turno, ao nascente processo de modernização brasileira e de modernidade. 

Raimundo Nina Rodrigues, considerado pioneiro na Etnografia 

brasileira e na Psicologia Social, chegava a ponto de atribuir a esta 

heterogeneidade cultural e biológica a causa de todos os desajustes sócio-

econômicos que comprometiam, portanto, o desenvolvimento e 

ameaçavam a chegada do tão desejado progresso. Em todos os autores 

identificados com esta linha de pensamento parecia haver a intenção de 

uma superação - desta heterogeneidade - que conduzisse a um estado 

civilizatório sintonizado com os moldes europeu, ocidental, branco, 

metropolitano e hegemônico. Ângela Prysthon aborda esta questão e 

amplia o escopo da análise para a formação das identidades na América 
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Latina: “As ‘identidades nacionais’ latino-americanas estariam sempre, 

portanto, sob o signo da miscigenação, do hibridismo, do ‘atraso’ e, no 

mínimo, do descompasso (em relação à metrópole).” (PRYSTHON, 2002, p. 

19). 

Descompasso, frustração, imobilidade, impossibilidade de afirmar 

uma cultura autóctone, os olhares sempre voltados para a grande 

referência de modernidade – a Europa. Seja para afirmá-la enquanto 

indicação de um percurso para o Brasil e para a América Latina, ou para 

negá-la, o fato é que a interlocução sempre existiu.  

Movimentos de inclusão ou de exclusão de aspectos da cultura – do 

outro europeu - alternaram-se, ou, até ocorreram simultaneamente, e 

entre as mais vigorosas reações a esta proposição da formação cultural do 

Brasil atrelada - para não dizermos subjugada - a um centro europeu, 

destacaram-se os trabalhos produzidos durante a Semana de Arte 

Moderna, em 1922.  

Este evento teria inaugurado não apenas novos formatos artísticos, 

mas, sobretudo, um modo profundamente diferenciado de pensar o Brasil, 

que não compreendia a sua diversidade cultural como fator de 

desintegração, atraso, pobreza. Falava-se, naquela ocasião, de um Brasil 

que fundia tradição e modernidade e acabava por instaurar, através de 

criativos arranjos, uma outra paisagem cultural e, também, uma outra 

identidade. 

Seguramente o impacto deste evento na reflexão sobre o Brasil faz-

se sentir até os dias de hoje, quando a discussão sobre a identidade vem 

sendo amplamente recuperada. 

O retorno à temática da identidade cultural brasileira e latino-

americana passa a assumir, portanto, contornos distintos, devido à própria 

complexidade do contemporâneo que parece resistir às análises pautadas 

em fáceis contraposições, como local x universal, periferia x centro, colônia 

(cultural) x metrópole.  

Marcado pela diluição das fronteiras geográficas, políticas, 

econômicas e, até mesmo, simbólicas, o contemporâneo sofre um processo 

de fragmentação das identidades e das relações de poder inscritas não 

mais na oposição entre blocos hegemônicos. De modo que o debate sobre 

as identidades culturais parece finalmente ter abandonado a ilusão de 
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reunir sob a égide de um mesmo nome – Brasil – traços da cultura, 

sobretudo quando estes não mais se definem – se é que um dia, o fizeram 

- a partir de pertencimentos e filiações (étnicas, de gênero, sociais, etc.). 

Ousa, de outro lado, vasculhar nichos, fendas, entrelugares, múltiplas e 

sobrepostas temporalidades, espaços, papéis e discursos que apontam 

para a formação de um campo de forças – simbólico, cultural – 

controverso, ambíguo e de percursos pouco previsíveis.  

A articulação destes percursos teóricos tem sido ampla e 

profundamente trabalhada pela crítica cultural contemporânea, 

especialmente por autores que vivenciaram a experiência da diáspora e 

que, mesmo no nível pessoal, foram levados a rever suas identidades 

culturais. 

É o tropo dos nossos tempos colocar a questão da cultura na 
esfera do além. [...] O ‘além’ não é nem um novo horizonte, 
nem um abandono do passado... Inícios e fins podem ser os 
mitos de sustentação dos anos no meio do século, mas 
neste fin de siècle , encontramo-nos no momento de 
trânsito em que espaço e tempo se cruzam para 
produzir figuras complexas de diferença e identidade, 
passado e presente, interior e exterior, inclusão e 
exclusão. Isso porque há uma sensação de desorientação, 
um distúrbio de direção, no além: um movimento 
exploratório incessante [...]. (BHABHA, 2001, p. 19, grifo 
nosso). 

 

 Parece-nos que não apenas a questão da cultura passa a ocupar um 

espaço na esfera do além, mas, também, a própria teoria é posta à prova. 

Problematizar a validade analítica da categoria identidade, se e quando 

respaldada, apenas ou majoritariamente, no viés etnográfico e 

antropológico deve – ou deveria – fazer parte de qualquer tentativa de 

aproximação com o contemporâneo, instaurando, desta forma, um 

movimento exploratório tanto deste novo local da cultura quanto, de outro 

lado, do locus  a partir do qual se pretende examiná-la.  

A questão que se põe, portanto, é a seguinte: Há de fato algum 

sentido em manter a intenção e o olhar voltados para a identificação e 

descrição de referências identitárias, sem que esta ação concorra para a 

sustentação dos mitos fundadores da cultura, no caso, brasileira? Ou, 

ainda, não estaríamos nós, pesquisadores, ao adotar uma perspectiva 

engessada da formação das identidades culturais, primeiro, empobrecendo 
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nossas análises, e, segundo, correndo o risco de não contemplarmos o 

contemporâneo em sua ciomplexidade? 

 A crítica cultural contemporânea e, em particular, os teóricos 

alinhados com os Estudos Culturais, vem contribuindo de forma destacada 

para a elucidação destas e de outras questões. Seguramente, um dos mais 

importantes méritos desta corrente de pensamento consiste no fato de 

abordar as crises e as tensões que constituem o tecido da 

contemporaneidade, e, simultaneamente, dispor-se a colocar à prova 

categorias de análise que pareciam, até então, eficazes.    

 Um dos expoentes desta jornada é o jamaicano Stuart Hall que tem 

se debruçado em torno da temática da identidade cultural no 

contemporâneo, não advogando, entretanto, para suas proposições, 

qualquer tom conclusivo. 

[...] as formulações deste livro são provisórias e abertas à 
contestação. A opinião dentro da comunidade sociológica 
está ainda profundamente dividida quanto a esses assuntos. 
As tendências são demasiadamente recentes e ambíguas. 
(HALL, 1997, p. 8). 

 

 O prenúncio de Hall em nada compromete a assertividade de seu 

pensamento. O autor parte da premissa de que as identidades – tanto 

individuais quanto culturais - modernas teriam passado – ou estariam 

passando – por um colapso caracterizado pelo descentramento, isto é, 

deslocamento ou fragmentação (IBIDEM). Até aí, nada de novo, 

considerando que esta paisagem do contemporâneo foi anteriormente 

emoldurada pelos teóricos da pós-modernidade, sobretudo por aqueles 

filiados às correntes francesa e americana. No entanto, se nos ativermos 

um pouco mais aos termos da premissa formulada, observaremos um sinal 

de uma das mais importantes influências teóricas dos estudos culturais: o 

pós-estruturalismo. 

 Em categorias centrais desta corrente teórica consistem exatamente 

as noções de descentramento, desconstrução18 e escritura19. Jacques 

                                                   
18 Recorro aqui ao excelente Glossário de Derrida, supervisionado por Silviano Santiago. 
Nele, a leitura desconstrutora é colocada como a leitura descentrada que, portanto, anula o 
centro como lugar imóvel e fixo. Não busca, desta forma, por significados transcendentais, 
visto que não opera com relações de dependência entre significantes e referentes centrais. 
(SANTIAGO, 1976). 
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Derrida rompe com a idéia de um sujeito previamente centrado que passa 

a enfrentar, no contexto da cultura contemporânea, um processo de 

descentramento. Isto é, para o pensador francês, a existência de forças 

centrípetas que atuassem no sentido da (re)condução do sujeito ao centro, 

estaria fadada ao fracasso. Simplesmente porque não haveria um centro 

para onde retornar. 

Outro aspecto de extrema importância do pensamento de Derrida, e 

partilhado por autores alinhados com a crítica cultural contemporânea, diz 

respeito à questão da instabilidade dos significados engendrados 

culturalmente. Nesta direção Stuart Hall coloca: 

O significado é inerentemente instável: ele procura o 
fechamento (a identidade), mas ele é constantemente 
perturbado (pela diferença). Ele está constantemente 
escapulindo de nós. Existem sempre significados 
suplementares sobre os quais não temos qualquer controle, 
que surgirão e subverterão nossas tentativas para criar 
mundos fixos e estáveis. (IBIDEM, p. 45). 

 

 De acordo com esta perspectiva teórica, portanto, a identidade 

cultural deixa de ser compreendida enquanto substância, enquanto núcleo 

central profundo da cultura, e passa a ser observada como algo em 

permanente construção, fruto da escritura de um texto que nunca finda e 

que opera com significados marcados, sobretudo, pela transitoriedade. 

 Gayatri C. Spivak20, leitora e tradutora para a língua inglesa dos 

escritos de Derrida, investiga, com muita propriedade, o atual contexto 

cultural, assim como o faz Stuart Hall. A autora parte de premissa bastante 

similar àquela sustentada pelo autor jamaicano, na medida em que admite 

a ocorrência de um importante processo de ruptura das identidades 

culturais modernas.  

                                                                                                                                                    
19 A escritura para Derrida é 1. historicamente fixada e 2. estrutura que opera a partir da 
ausência de sua origem, o sujeito-remetente. Nesse sentido, rejeita a idéia de que esta 
estrutura teria derivado de algo pré-existente. (SANTIAGO, 1976). 
20 Nascida em Calcutá, na Índia, Spivak faz parte da primeira geração de intelectuais pós-
independência. Lecionou em várias universidades americanas (Brown, Texas-Austin, UC - 
Santa Cruz, Stanford) e européias (Goethe Universitat in Frankfurt, Université Paul Valéry). 
Atualmente é professora de Inglês e Literatura Comparada na Universidade de Columbia, 
em Nova York. Uma das mais expressivas intelectuais do grupo de críticos pós-coloniais, 
Spivak teve destacada atuação no Subaltern Studies Collective . Desenvolve, ainda, 
trabalhos de alfabetização com populações rurais na Índia e Bangladesh.  Tradutora do “De 
la Grammatologie”, de Jacques Derrida e de obras ficcionais da escritora Mahasweta Devi. 
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Entretanto, críticas aos teóricos da pós-modernidade, em particular a 

Fredric Jameson, são incorporadas às suas análises, na maioria das vezes 

de forma um tanto quanto contundente. O conceito de dominante cultural, 

cunhado por Jameson, enuncia a presença e coexistência de uma série de 

características culturais diversas nas sociedades de capitalismo tardio, 

subordinadas, todavia, umas às outras (JAMESON: 1994). Para Spivak 

(1997), este alargamento conciliatório da cultura contemporânea, proposto 

por Jameson, é, de outro lado, responsável pela manutenção da 

heterogeneidade – e dos conflitos eventualmente resultantes dela – à 

distancia. 

 Desse modo, Jameson teria cometido um dos erros  mais freqüentes, 

entre os teóricos da pós-modernidade, o qual consiste exatamente na 

compreensão da cultura contemporânea enquanto um grande, complexo e 

– generoso – caldeirão de estilos, estéticas, discursos, representações. 

Como se o saldo da globalização tivesse sido não apenas o fim das 

barreiras de mercado – o que é cada vez mais questionável -, mas a 

configuração de um cenário multicultural global, cujas subordinações, 

admitidas pelo próprio Jameson, parecem nulas diante das conquistas do 

capitalismo tardio. 

Reservar o espaço para o residual ou, de outro lado, para o emergente, 

não parece ser suficiente para Spivak, que rejeita, com veemência, o 

movimento rumo a um dominante cultural e parte em defesa de um foco e 

de uma agenda voltados para os traços da heterogeneidade, enquanto, tais 

e de uma percepção de suas posições de resistência em relação ao 

dominante. 

Na verdade, o que a autora faz é, de fato, levantar o debate sobre o 

tratamento dado à questão das diferenças - culturais - pelas teorias da 

pós-modernidade, sugerindo um equívoco de enfoque nas abordagens das 

relações entre as especificidades e o dominante cultural.  

De maneira que, para Spivak, o mero reconhecimento das diferenças 

não contempla a complexidade destas relações, que envolvem, sempre e 

necessariamente, conflitos, embates e negociações, ainda que não 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
Identidade e Exílio em Terra Estrangeira 

 

51 
 

 

perpassados diretamente por tomadas de decisão de ordem político-

partidária. 

[…] culture is cultural explanation: to say everything is 
cultural is to make everything merely cultural. Radical 
multiculturalism thinks of “culture” as the name of a 
complex strategic situation in a particular society – residual 
moving into the dominant as emergent.21 (SPIVAK, 1999, p. 
334). 

 

 Ainda no tocante às limitações identificadas nas teorias da pós-

modernidade, Spivak aprofunda sua análise. Embora Jameson tenha se 

contraposto a uma visão periodizante da história, Spivak não se furta em 

apontar uma relevante contradição, expressa através de uma impassível 

teoria isomórfica do relacionamento entre os modos de produção e suas 

correspondentes narrativas culturais (IBIDEM). A autora lembra que 

Jameson teria ido buscar na obra do economista Mandel a idéia da 

sucessão de estágios do capitalismo. A observação de Spivak desdobra-se 

em uma dura crítica ao argumento de Jameson de que o pós-modernismo 

seria uma coisa  totalmente nova. Para a autora, no entanto, não há 

ruptura no pós-modernismo, mas uma performance de repetição. Dessa 

forma, o fenômeno de apropriação e/ou citação de períodos e/ou estilos 

passados, bastante freqüente na cultura contemporânea, por exemplo, 

pode significar não o enfraquecimento de uma narrativa dominante - e 

conseqüente surgimento de uma nova -, mas, o distanciamento ou 

diferenciação em relação ao referente. A quebra de um suposto pacto 

anterior com a noção de original teria levado, assim, o híbrido a contar, ele 

mesmo, uma história igualmente híbrida, ratificando a ausência de ruptura 

e indicando a presença, por outro lado, de um processo de repetição. 

Retornando a pratica desconstrutivista, portanto, Spivak propõe: 

One of the peculiar imperatives of desconstructive practice 
is to fix the critical glance not specifically at the putative 
identity of the two poles in a binary opposition, but at the 
hidden ethico-political agenda that drives the differentiation 
between the two. This is in fact how deconstructive practice 
is ever mindful of the eventuating “historical moment”. 
(IBIDEM, p. 332). 

                                                   
21 [...] cultura é explanação cultural: dizer que tudo é cultural é tornar tudo meramente 
cultural. O multiculturalismo radical pensa a “cultura” enquanto o nome para uma situação 
estratégica complexa em uma sociedade específica – o residual movendo-se dentro do 
dominante enquanto emergente. 
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A autora alerta, ainda, para a necessidade de uma reflexão em 

função não da investigação de traços culturais - dominantes ou não - 

tomados em si, mas das posições ocupadas pelos sujeitos. O risco presente 

no discurso dos autores da pós-modernidade consiste, assim, na sugestão, 

pouco sutil, de que não apenas a lógica econômica do capitalismo seria 

universal, mas, também, a lógica cultural. 

Stuart Hall complementa as proposições de Spivak e aborda a 

identidade a partir de um contexto contemporâneo marcado pela crise. 

Um tipo diferente de mudança estrutural está 
transformando as sociedades modernas no final do século 
XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de 
classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, 
no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como 
indivíduos sociais. (HALL, 1997, p. 9). 

 

 O forte cisma, sobretudo cultural, pelo qual vem passando a 

contemporaneidade, desdobra-se na necessidade, no âmbito teórico, de 

uma adequação dos instrumentos de análise. De modo que se já não 

podemos localizar, com facilidade, referências identitárias, parece-nos 

igualmente verdadeira e legítima a implementação de uma agenda 

acadêmica voltada para uma profunda revisão das categorias que durante 

décadas nos orientaram. 

Partilhamos, assim, da noção de identidade calcada, primeiro, na 

idéia da ocupação – temporária, quase sempre – de posicionamentos. 

Afastamo-nos, por conseguinte, do enfoque estritamente sociológico22 e 

entendemos que o processo de formação de identidades culturais na 

cultura contemporânea resolve-se, historicamente, através da negociação 

de discursos e representações, assumindo, enquanto tal, um caráter 

dialógico e notadamente político. 

 A categoria identidade cultural, tal como compreendida nesta 

pesquisa, distancia-se, portanto, de qualquer perspectiva de análise 

alinhada com a defesa da existência de um discurso identitário uníssono – 

ocidental, masculino, branco. Em seu lugar, a transitoriedade, a pluralidade 

                                                   
22 De acordo com esta perspectiva a identidade é formada na “interação” entre o indivíduo e 
a sociedade apontando para a estabilidade e adequação do indivíduo à estrutura social. 
(HALL, 1997). 
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e, seguramente, a possibilidade de constantes negociações de lugares de 

fala, imagem e representação. 

 A contribuição da autora indiana Gayatri C. Spivak revela-se 

fundamental na medida em que aborda a temática da identidade cultural 

no contemporâneo a partir da ótica do conflito e de suas multimodulações 

em um cenário político que se mostra adverso, sobretudo, para as 

sociedades periféricas.    

 E, nestes contextos, um dos mais consistentes e antigos discursos, 

de natureza teórica, formulados em defesa da manutenção de identidades 

culturais apoiava-se sobre o conceito de nação.   

A idéia de nação remonta à primeira metade do século XIX, 

atendendo à nascente necessidade de organização dos estados nacionais. 

De acordo com a periodização do historiador Eric Hobsbawn, Marilena 

Chauí (2000) destaca distintas fases de utilização da idéia de nação, a 

saber: De 1830 a 1880 – princípio da nacionalidade; de 1880 a 1918 – 

idéia nacional e de 1918 a 1950/60 – questão nacional. Estas fases teriam 

levado à sedimentação da nação enquanto elemento de identificação social 

e política, reconhecida, portanto, pelo conjunto da sociedade. A nação teria 

a capacidade de incorporar, numa única idéia, o apelo de classe, a 

instância política e as crenças religiosas (CHAUÍ, 2000). 

Sobretudo na cultura brasileira, a relação entre a identidade nacional 

e a cultura popular mostrava-se bastante estreita e deste vínculo 

ocuparam-se alguns dos principais nomes da Sociologia brasileira. Em fins 

do século XIX, Sílvio Romero, considerado precursor dos estudos sobre o 

caráter brasileiro, definiu seu método de trabalho como popular e étnico, 

“[...] isto porque o conceito de povo que predominava junto aos 

intelectuais do final do século XIX era o da mistura racial, o brasileiro se 

apresentando como raça mestiça” (ORTIZ, 1985). Algumas décadas depois, 

Gilberto Freyre retoma as preocupações intelectuais correntes no final do 

século XIX: 

Não sou, por certo, o único brasileiro interessado no 
assunto. Outros brasileiros já tentaram interpretar e analisar 
o “caráter nacional” dos seus compatriotas em termos mais 
ou menos científicos – quase-sociológicos ou quase-
psicológicos. Um deles, Euclides da Cunha, chegou a 
conclusões favoráveis aos brasileiros do interior – uma 
população arcaica na sua cultura, por ela preservada desde 
os primeiros tempos coloniais, vigorosa na sua saúde física 
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– e desfavoráveis aos brasileiros mais civilizados e mais 
modernizados, do vasto litoral atlântico. Temos que concluir 
que, para se falar de um caráter nacional brasileiro tem de 
tomar-se em consideração duas expressões distintas, tanto 
de cultura como de ethos. Com efeito, o caráter nacional 
dos brasileiros tem de considerar-se complexo, e não 
simples e singular. Acontece, mesmo, que em certas regiões 
do seu vasto país, os brasileiros parecem ser dionisíacos; e 
em outras regiões, apolíneos. (FREYRE, 1985, p. 8). 

  

Nas décadas de 50 e 60, os movimentos políticos e intelectuais, 

notadamente influenciados pela corrente marxista, e, em particular, pelo 

pensamento de Antonio Gramsci, traçam novos caminhos e problematizam 

o nacional e o popular a partir de uma dimensão antecedente: o Estado 

(ORTIZ, 1985). Não nos parece errôneo afirmar que, mais precisamente a 

partir desse momento, a reflexão sobre a cultura brasileira politiza-se e 

instaura um debate em termos de resistência e oposição ao colonialismo. 

Evidentemente que tal reflexão já dera sinais de vitalidade nas primeiras 

décadas do século XX, especialmente durante a Semana de Arte Moderna. 

Entretanto, àquela ocasião, o debate localizava-se mais na esfera artística 

do que propriamente no âmbito acadêmico. 

 De modo que a politização da esfera cultural trouxe consigo não 

apenas o discurso da resistência, mas, pôs em xeque, sobretudo, a própria 

idéia da existência de um caráter nacional. Não é incomum encontrarmos 

na literatura sociológica de orientação crítica, a indicação do que Ortiz 

(1985) chama de um falso problema , isto é, a ansiosa procura por uma 

identidade brasileira que seja, em sua essência, verdadeira ou que 

represente os autênticos valores brasileiros. 

É através de uma relação política que se constitui assim a 
identidade; como construção de segunda ordem ela se 
estrutura no jogo de interação entre o nacional e o popular, 
tendo como suporte real a sociedade global como um todo. 
(ORTIZ, 1985, p. 139).   

 

A questão que se coloca, portanto, é a seguinte: Como o nacional 

articula-se com a formação das identidades culturais no contemporâneo? A 

idéia de nação permanece um parâmetro válido?  

 Como vimos anteriormente, na modernidade, a cultura nacional teria 

alimentado a formação das identidades culturais e suprimido as diferenças 
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eventualmente existentes23 dentro da própria cultura. Sobretudo nos 

países periféricos, a constituição destas identidades sofria uma dupla 

orientação. De um lado, um conjunto de mitos fundadores ou mitos 

fundacionais (CHAUÍ, 2000; HALL, 1997) da cultura, ancorados em um 

tempo – mítico – e tradicionalmente compreendidos como pilares de 

sustentação da identidade. De outro, a matriz européia e suas influências 

cultas, racionalizantes e civilizadas (GUELFI, 1996).  

No Brasil, este processo teria enfrentado importantes confrontos em 

decorrência não apenas da relação com o centro hegemônico. A própria 

cultura brasileira, heterogênea, sincrética, e, ainda, cenário de distintos e 

simultâneos estágios de desenvolvimento sócio-econômico, ensejava a 

configuração de uma espécie de pós-modernidade avant la lettre  (YÚDICE, 

1991). 

Mais recentemente, com o fenômeno da globalização, a nação, 

enquanto parâmetro para constituição das identidades culturais, vem 

sendo largamente questionada. Este questionamento parece refletir, 

destacadamente, a constatação de que a pós-modernidade teria instaurado 

tanto novas fronteiras de mercado, quanto, sobretudo, uma diferente 

geografia da cultura contemporânea. De forma que o impacto da lógica do 

consumo, que caracteriza as sociedades de capitalismo tardio, parece 

desdobrar-se no movimento de conquista de mercados - e de 

consumidores – assim como na própria transformação – ou adequação – 

de elementos de ordem cultural. Em síntese, particulariza-se a produção 

para mantê-la de acordo com uma lógica, enfim, global24. 

Diante da violência deste fenômeno, como defender a permanência 

de determinados parâmetros como nação e classe social na formação e 

manutenção de identidades culturais?  

Orientados pelo argumento sustentado por Stuart Hall, de que as 

identidades nacionais formam-se e transformam-se no interior da 

                                                   
23 Referimo-nos a uma idéia de nação não apenas enquanto entidade política, mas, como 
produtora de sentidos e balizadora de um sistema de representação cultural (HALL, 1997). 
24 Um interessante exemplo desta manobra é fornecido por Spivak (1999) sobre o trabalho 
da designer de moda japonesa Rei Kawakubo. Esta teria conseguido amplo reconhecimento 
no mundo fashion,  celebrado pela imprensa, inclusive. Na verdade, o exemplo ilustra 
bastante bem o argumento de Spivak sobre como o dominante cultural “elege porta-vozes” 
entre o exótico-subalterno (ou vice-versa) e assim os reconhece e os reinscreve. Exemplos 
como este se multiplicam na mídia pouco especializada, sobretudo quando precisa dar um 
“colorido diferente” as suas enfadonhas e vagas colunas de “variedades”. 
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representação, seguimos adiante com a reflexão. Fundamental neste 

argumento é exatamente a perspectiva da cultura enquanto discurso que 

subentende uma negociação anterior dos códigos de linguagem, dos turnos 

e lugares de fala.  

Assim, o que parece ter perdido o status de referente para a 

formação das identidades culturais no contemporâneo é o discurso do 

nacionalismo, não propriamente o imaginário da nação. Este dá sinais de 

sobrevivência, ainda que disperso nas experiências de migração e exílio ou 

entrecruzado por outros parâmetros igualmente importantes, como gênero, 

classe social, etc. A propósito desta questão, Homi Bhabha nota que: 

O discurso do nacionalismo não é meu interesse principal. 
De certa forma é em oposição à certeza histórica e à 
natureza estável desse termo que procuro escrever sobre a 
nação ocidental como uma forma obscura e ubíqua de viver 
a localidade da cultura. Essa localidade está mais em torno 
da temporalidade do que sobre a historicidade; uma forma 
de vida que é mais complexa que “comunidade”, mais 
simbólica que “sociedade”, mais conotativa que “país”, 
menos patriótica que “patrie” mais retórica que a razão do 
Estado, mais mitológica que a ideologia, menos homogênea 
que a hegemonia, menos centrada que o cidadão, mais 
coletiva que “o sujeito”, mais psíquica que a civilidade, mais 
híbrida na articulação de diferenças e identificações culturais 
do que pode ser representado em qualquer estruturação 
hierárquica ou binária do antagonismo cultural. (BHABHA, 
2001, p. 198). 

 

 Duas idéias mostram-se fundamentais neste mapa da nacionalidade 

– ou nationess  – desenhado por Bhabha. A primeira alinha-se 

perfeitamente com o argumento de Stuart Hall sobre a nação entendida 

enquanto representação. Para Bhabha, a cultura – da nação - é um texto 

e, enquanto tal, passível de ser escrito e reescrito por sujeitos que 

precisam articular simultaneamente vários pertencimentos e filiações. 

Freqüentemente este processo de reescritura é exacerbado na experiência 

da diáspora, na inserção direta em uma cultura distinta. As marcas desta 

experiência produzem discursos identitários que eventualmente podem não 

ser reconhecidos pela cultura de origem. Ainda assim, retêm legitimidade e 

força, sobretudo, em situações marcadas pelo confronto cultural. 

 O segundo aspecto refere-se à ênfase atribuída por Bhabha à 

dimensão temporal, destituindo, assim, o historicismo do status que teria 

desfrutado, sobretudo, nas abordagens da nação enquanto uma força 
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cultural25. (BHABHA, 2001). Para Bhabha, a nação é menos uma 

construção histórica, e mais uma estratégia narrativa, inscrita em um 

tempo – disjuntivo – caracterizado pela ambivalência e dispersão, onde o 

arcaico e o cotidiano articulam-se, tentando escapar de contingências e 

arbitrariedades. 

É de fato somente no tempo disjuntivo da modernidade da 
nação – como um saber dividido entre a racionalidade 
política e seu impasse, entre os fragmentos e retalhos de 
significação cultural e as certezas de uma pedagogia 
nacionalista – que questões da nação como narração vêm a 
ser colocadas. (BHABHA, 2001, p. 202). 

 

 A performance da narrativa da nação desenvolve-se, desta forma, 

tanto no sentido da reinvenção – ou reinscrição - de identidades, quanto, 

sobretudo, da criação de estratégias – ou agências - de sobrevivência no 

mundo contemporâneo. 

Nesta direção, Gayatri C. Spivak não apenas defende a manutenção 

de permanentes espaços, nichos, entrelugares, onde o subalterno26 possa 

se fazer presente – e sua voz possa ser ouvida – mas, principalmente, traz 

à tona uma discussão, na verdade, anterior. Na medida em que Spivak 

(1997) compreende que a grande narrativa do desenvolvimento não está 

morta (apenas travestida em outras linguagens, agentes...), chama a 

atenção para a reflexão sobre o espaço de existência do periférico e/ou do 

subalterno. Neste sentido, questiona, por exemplo, a participação de 

organizações não governamentais (ONGs) em fóruns promovidos pelas 

Nações Unidas.  

The NGOs that surface at the “NGO Forum’s of the United 
Nations conferences have been so thoroughly vetted by the 
donor countries, and the content of their presentations so 

                                                   
25 Sobre o historicismo, Bhabha afirma: “A equivalência linear entre evento e idéia, que o 
historicismo propõe, geralmente dá significado a um povo, uma nação ou uma cultura 
nacional enquanto categoria sociológica empírica ou entidade cultural holística.” (IBIDEM, p. 
200).  
26 Spivak (1999) tece algumas críticas ao caráter taxonômico da estratificação proposta por 
Ranajit Guha, integrante do Subaltern Studies Group, que não daria exatamente conta da 
complexidade da população indiana e da alternância de posições possível. Ou seja, Spivak 
chama a atenção para o fato de que determinado grupo, enquadrado a priori na categoria 
subalterno, pode, em outra circunstância, agir de acordo com o grupo hegemônico. O que 
interessa, de fato, para a autora, são as relações entre grupos subalternos e hegemônicos e 
não o eventual pertencimento do sujeito (no sentido, por exemplo, de filiação) a um ou 
outro segmento.  De modo que Spivak rejeita a idéia da existência de uma essência 
passível de ser apreendida (como tenta fazê-lo a noção de estratificação) e compreendida. 
Esta colocação resulta certamente de sua ligação com o Pós-Estruturalismo e com os 
conceitos de descentramento e desconstrução de Jacques Derrida. 
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organized by categories furnished by the United Nations, 
that neither subject nor object bears much resemblance to 
the “real thing”, if you pardon the expression. (SPIVAK, 

1999, p. 372). 

 

A autora contesta a real representatividade das ONGs que participam 

destes fóruns e vai mais longe quando enuncia que silenciar a resistência é 

uma forma de apropriação do subalterno (SPIVAK, 1997). Ao expor a 

complexidade da inscrição – no sentido, principalmente da conquista de 

espaços para reconhecida existência -do periférico e/ou do subalterno no 

Ocidente hegemônico, complementa o enfoque de Bhabha, centrado, por 

seu turno, na dimensão temporal. 

Um conceito bastante elucidativo, ainda no que diz respeito aos 

espaços de/para representação, é o de singularidade ou responsabilidade 

ética. Para Spivak (1999), o diálogo entre os pólos (eu – outro, centro – 

periferia) implica responsabilidade de ambos os lados, tratando-se, assim, 

de uma relação ética que estabelece a criação de um espaço discursivo 

para o Outro existir.  

A autora enfaticamente propõe uma agenda, dentro deste espaço, 

que signifique a constante negociação de representações e reinscrições e o 

questionamento dos termos desta negociação. Em outras palavras, Spivak 

rejeita qualquer movimento que perpetue não exatamente a violação, mas, 

o consentimento da violação por parte do subalterno. A este, cabe elaborar 

tanto estratégias concretas de ação no mundo transnacional (traduzidas ou 

não em políticas), quanto participar da definição dos limites éticos, 

geográficos, culturais e sociais de sua relação com o hegemônico.  

Desse modo, a afirmação de demandas próprias e legítimas, a 

rejeição em permanecer como álibi para muitas das ações da grande 

narrativa do desenvolvimento, bem como o desejo de não mais ser salvo  

pelo hegemônico constituem possibilidades de ação para o subalterno, que 

poderá fazer, até mesmo, algumas alianças com o multiculturalismo, mas, 

que, de outro lado, deverá perceber a necessidade de sua inserção de 

modo diferenciado no contemporâneo. 

We are caught in a larger struggle where one side devises 

newer ways to exploit transnationality through a distorting 

culturalism and the other knows rather little what script 
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drives, writes and operates it. It is within this ignorant clash 

that we have to find and locate our agency, and attempt, 

again and again, to unhinge the clashing machinery. 

(SPIVAK, 1999, p. 397). 

 

         O que parece estar em jogo, portanto, para a autora, não é a 

necessidade de rápido reconhecimento do Outro periférico e subalterno – e 

de suas identidades culturais - pelo agente hegemônico, mas a revisão da 

rede de relações que se inscrevem na geografia de um mundo onde pouco 

sentido fazem as velhas noções de espaço (próximo/remoto, 

colônia/metrópole), de sujeito (eu/outro, nativo/forasteiro) e de tempo 

(passado/presente, modernidade/pós-modernidade). 

Parece-nos evidente, a esta altura, a preocupação de Spivak (1995) 

com a análise das relações entre grupos subalternos (minorias de raça, 

gênero, classe, notadamente) e hegemônicos. O entrecruzamento de 

variáveis ganha relevância na mente afiada de Spivak e permite 

considerar, por exemplo, a situação da população de imigrantes indianos 

na Inglaterra, a partir da inserção de elementos que ultrapassam a esfera 

da marginalização cultural ou de classe.  

Segundo Spivak (1997), portanto, o problema dos sucessivos 

confrontos entre os sujeitos desta relação não se resolve através da 

reorganização do fluxo migratório - pela criação de guetos ou bairros 

destinados a esta ou aquela população, por exemplo - ou de qualquer outra 

medida de contenção . O que ela sugere, por outro lado, é uma revisão dos 

termos desse diálogo, que incorpore, primeiro, a necessidade de uma 

responsabilidade ética de ambas as partes e, segundo, o próprio fato de 

que as gerações nascidas recentemente na Inglaterra, e com ascendência 

indiana, formulam, de outra maneira, suas identidades culturais e 

narrativas das nações. E podem sentir-se, de alguma forma, inglesas. 

Nesse sentido, a fala do subalterno depende não de uma gentil  concessão 

ou da permissão para narrar. Antes, coloca-se como estratégia de 

resistência, sujeita, portanto, a negociações, embates, avanços e recuos. 

         O Brasil, esta velha ex-colônia, padece de males bastante similares 

e esforça-se para achar sua voz. Talvez, em nosso contexto, a situação 
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assuma um grau até maior de complexidade, sobretudo diante de tão 

cristalizadas posições e referências (de nação, de classe, de raça).  

Não nos surpreende, portanto, que, no campo da criação artística – 

e cinematográfica, em particular – seja notado um reflexo deste processo, 

assim como, de outro lado, que a arte venha contribuindo para a reflexão 

em torno da questão da identidade cultural brasileira. Ou, das identidades. 

Passaremos, em seguida, à segunda categoria de análise deste trabalho: o 

exílio. 
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3.2 Exílios 

[...] a separação e o exílio são, simultaneamente, outono e 
primavera, esquecimento e imortalidade, tragédia humana e 
colorido desfile da humanidade onde se esquece o tempo e 
o espaço. No seu âmago, o ontem, o hoje e o amanhã 
encontram-se, unem-se as culturas e as tradições e 
desenvolve-se uma lenda infinita, que escreve a história e o 
futuro da humanidade. (RILKE apud UZUN, 2003, p. 5). 

 

 Essa epígrafe, contendo palavras atribuídas ao poeta Rainer Maria 

Rilke, é parte do texto intitulado “O Renascimento curdo no exílio”, de 

autoria do escritor Mehmed Uzun. Trata-se de uma lúcida e poética 

reflexão sobre a experiência por ele vivenciada e, exatamente por nos 

fornecer pistas acerca de uma noção fundamental para este trabalho, o 

exílio, decidimos dela partir. 

De modo que a questão que se põe é a seguinte: Como a 

tematização da experiência do exílio pode contribuir para o debate sobre as 

identidades culturais contemporâneas?  

 Ao mesmo tempo lugar27 e condição, o exílio pressupõe 

necessariamente um deslocamento28 e é compreendido, com freqüência, 

como um destino indesejável, mesmo que resulte, paradoxalmente, de um 

ato voluntário. Quem escolhe o degredo? 

O exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, 
mas é terrível de experenciar. Ele é uma fratura incurável 
entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu 
verdadeiro lar: sua tristeza essencial jamais pode ser 
superada. (SAID, 2003, p. 46). 

 

                                                   
27 Referindo-se à noção de lugar enquanto lugar antropológico, Augé (2001) lhe atribui as 
seguintes características: identitário, relacional e histórico. Trata-se, logo, de um conceito 
que abarca “a possibilidade dos percursos que nele se efetuam, dos discursos que nele se 
prenunciam e da linguagem que o caracteriza” (AUGÉ, 2001, p. 77). O caráter simbólico 
atribuído à noção de lugar opõe-se, por conseguinte, à noção de espaço que, por seu turno, 
possui uma natureza mais abstrata. “Ela se aplica indiferentemente a uma extensão, a uma 
distância entre duas coisas ou dois pontos (deixa-se um ‘espaço’ de dois metros entre cada 
moirão de uma cerca), ou a uma grandeza temporal (‘no espaço de uma semana’)” 
(IBIDEM, p. 77). 
28 Stuart Hall (2003) aborda a questão do deslocamento afirmando tratar-se de uma 
sensação familiar e profundamente moderna da qual se pode “desfrutar” sem sequer 
significar uma experiência de viagem para terras distantes, por exemplo. A permanente 
impressão de não nos sentirmos em casa acompanharia tal sensação ou experiência, 
conotando, talvez, que tão importante quanto a sensação proporcionada pelo deslocamento 
seria a condição de deslocado do sujeito contemporâneo. 
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 Se não podemos facilmente indicar quem, em sã consciência, 

escolheria para si a condição de desterrado, podemos ao menos ensaiar 

duas linhas de reflexão complementares sobre o tema. 

 A primeira aponta na direção da análise do ato voluntário do 

indivíduo que se exila, travestindo-se de hábitos, vestes e sotaques 

estranhos, desnudando-se de referências culturais, ocupando, ainda que 

temporariamente, um lugar que nunca lhe pertencera.  

O exilado voluntário contemporâneo mantém um laço de parentesco, 

mesmo que remoto, com um dos mais emblemáticos personagens da 

modernidade: o flâneur . Cosmopolita, a fazer botânica no asfalto 

(BENJAMIN, 1989), o flâneur  testemunhava a nascente modernidade e 

modernização e trazia consigo, assim como o exilado o faz no 

contemporâneo, a marca de uma condição de deslocado, de desenraizado.   

Entretanto, se o flâneur  desfrutou de momentos de perfeita 

harmonia com a modernidade efervescente das primeiras décadas do 

século XX, surge, quase um século depois, demonstrando certo 

desconforto, em um mundo carente de centros ou recheado de periferias. 

No contemporâneo, portanto, o flâneur  dificilmente se confundiria com, por 

exemplo, um exilado, tampouco se veria enredado em diásporas, 

sobretudo porque lhe faltaria um traço identitário fundamental: a tensão 

que permeia a condição do exilado.  

Referimo-nos não apenas a uma tensão subjetiva, mas, às 

contradições, tão comuns na contemporaneidade, da articulação 

simultânea de distintas referências ou posições identitárias. Nesse sentido, 

o flâneur  (contemporâneo) precisaria rever a sua outrora privilegiada 

posição em um cenário que não apresenta os mesmos sinais e agentes de 

hegemonia e seria exatamente nesse movimento – de enfrentamento do 

hibridismo cultural e de conseqüente estranhamento – que a figura do 

flâneur se diluiria. Isto porque o cosmopolitismo contemporâneo, do qual 

eventualmente pode dispor o exilado, é de natureza distinta e opera em 

um contexto orientado mais na direção da política do que propriamente da 

estética.     

 A questão que se põe, logo, é esta: Como compreender a noção do 

sujeito em trânsito no contemporâneo? Ou, partindo da suposição de que 

teria havido um desaparecimento da figura típica do cosmopolita, que 
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outro personagem poderia ser identificado com a idéia de um exilado 

voluntário? A segunda e complementar linha de reflexão avança rumo a 

estas indagações.  

 Ora, deslocamentos populacionais, entre países e continentes, 

constituíram a gênese de várias nações. Durante séculos as Américas 

foram o destino final de desterrados europeus, configurando um 

movimento de migração de características bastante particulares e 

especialmente relevantes para os países americanos.  

 No entanto, mais recentemente, com a independência de várias 

nações, uma espécie de migração reversa parece estar em curso. Desta 

vez, os destinos têm se situado no hemisfério norte, desenhando, assim, 

uma nova rota de deslocamento.  

A travessia de fronteiras, alimentada pela esperança de mudança, 

sobretudo das condições sócio-econômicas, ganha ares de aventura, ainda 

que se mostre uma experiência marcada pelo risco, pela incerteza, e, 

posteriormente, pelo arrependimento.  

Parece haver, todavia, uma sutil diferença entre os perfis do 

imigrante e do exilado no contemporâneo. Enquanto este traz consigo uma 

permanente condição de não-pertencer  e, eventualmente, um 

ressentimento em relação a sua terra natal, aquele – o imigrante – tende a 

adotar, mais rápida e mecanicamente, a identidade cultural do país que o 

acolhe, até como estratégia para minimizar as tensões enfrentadas no 

processo de adaptação.  

De maneira que o exilado contemporâneo estaria mais próximo da 

figura do refugiado do que da figura do imigrante. É certo, contudo, que 

qualquer tentativa de definir perfis de contornos muito precisos mostrar-

se-á um tanto quanto frágil e hesitante, à proporção em que sobreposições 

de traços identitários, de cada uma das figuras, seguramente ocorrerão.  

Um claro exemplo da complexidade do fenômeno do exílio na 

contemporaneidade e da possibilidade de combinação de identidades 

(exilado e imigrante / exilado e refugiado / imigrante e refugiado/ exilado e 

imigrante e refugiado) nos é dado a seguir: 

Mas a diferença entre os exilados de outrora e os de nosso 
tempo é de escala: nossa época, com a guerra moderna, o 
imperialismo e as ambições quase teológicas dos 
governantes totalitários, é, com efeito, a era do refugiado, 
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da pessoa deslocada, da imigração em massa. (SAID, 2003, 
p. 47). 

 

 O impacto deste processo tem se revelado grandioso, especialmente 

no que concerne à construção de narrativas, inclusive identitárias. 

Grandioso na medida em que concorre para a fissura dos lugares de fala – 

hegemônicos, sobretudo - e da própria estrutura sócio-cultural que lhes 

servem de suporte. Em contrapartida, outras histórias têm sido contadas e 

muitas dessas contranarrativas nascem exatamente da experiência da 

diáspora: 

Esforçar-se por ser ao mesmo tempo europeu e negro 
requer algumas formas específicas de dupla consciência. Ao 
dizer isto não pretendo sugerir que assumir uma ou ambas 
identidades inacabadas esvazie necessariamente os recursos 
subjetivos de um determinado indivíduo. Entretanto, onde 
os discursos racistas, nacionalistas ou etnicamente 
absolutistas orquestram relações políticas de modo que 
essas identidades pareçam ser mutuamente exclusivas, 
ocupar o espaço entre elas ou tentar demonstrar sua 
continuidade tem sido encarado como um ato provocador e 
mesmo opositor de insubordinação política. (GILROY, 2001, 
p. 33). 

 

 A procura por este entre-lugar, onde possa ser articulada uma 

identidade multifacetada, parece representar, também, o desejo de 

reocupação de lugares – físicos e imaginários – eventualmente longínquos.  

A idéia de que algo fora deixado para trás e de que, 

simultaneamente, não há nada que possa, de imediato, preencher a lacuna 

que restou, assinala a condição do exilado no contemporâneo. A 

desorientação que lhe acomete, perpassada pela solidão, pela angústia e 

pelo ressentimento, revela um estado de profundo deslocamento e 

inadequação. Mesmo circulando por espaços restritos de convivência – 

guetos e/ou bairros maciçamente ocupados por população oriunda de um 

mesmo país – onde, supostamente, a manutenção de aspectos da 

identidade cultural, como o idioma e as práticas religiosas, estaria 

assegurada, o exilado permanece refém de uma tensão geradora, de um 

lado, de uma narrativa que reforça a matriz cultural – sua terra natal – e, 

de outro, de um esforço para lidar com uma recém adquirida identidade. 
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 Provavelmente, portanto, um dos grandes desafios do 

contemporâneo consista no enfrentamento – tanto a nível subjetivo quanto 

social – da dispersão de sujeitos, espaços, tempos, identidades e exílios, e 

na sua ordenação não mais no sentido de uma integração, mas, sobretudo, 

de um mapeamento de outros mundos, de lugares onde se possa, mesmo 

que temporariamente, estar em casa. A este propósito, nota Bachelard: 

[...] a casa é uma das maiores (forças) de integração para 
os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. 
Nessa integração, o princípio de ligação é o devaneio. [...] 
Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o 
homem através das tempestades do céu e das tempestades 
da vida. É corpo e é alma. É o primeiro mundo do ser 

humano. (BACHELARD, 2000, p. 26). 

 

 A noção de exílio coloca-se, dessa maneira, enquanto uma 

permanente transição entre a terra natal e a terra escolhida (ou 

prometida), a identidade cultural e a identidade adotada, o abandono do 

primeiro mundo – a casa – e a aceitação de uma condição de homeless .  

A resolução deste impasses pressupõe a atribuição de diferentes 

sentidos às referências de espaço – sobretudo, de lugar – e tempo. Ou, até 

mesmo, a supressão de sentidos, e, nessa direção, Marc Augé (2001) traz 

uma contribuição teórica bastante importante com o conceito de não-lugar . 

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e 
histórico, um espaço que não pode se definir nem como 
identitário, nem como relacional, nem como histórico 
definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é a de que 
a supermodernidade é produtora de não-lugares, isto é, de 
espaços que não são em si lugares antropológicos e que, 
contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram 
os lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e 
promovidos a ‘lugares de memória’, ocupam aí um lugar 
circunscrito e específico. (AUGÉ, 2001, p. 73). 

 

O prefixo não, do conceito supracitado, causa-nos certo desconforto, 

talvez por sugerir um esvaziamento da noção de lugar, no sentido de lugar 

antropológico. Entretanto, a hipótese defendida pelo autor parece apontar 

em direção acertada na medida em que contextualiza, na 

supermodernidade, o locus  do não-lugar. Talvez nosso desconforto resulte, 

na verdade, da precipitada impressão de estarmos, mais uma vez, diante 
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de uma polaridade entre elementos – o lugar e o não-lugar – que 

mutuamente se excluiriam. Augé, todavia, faz uma ressalva esclarecedora: 

O lugar e o não-lugar são, antes, polaridades fugidias: o 
primeiro nunca é completamente apagado e o segundo 
nunca se realiza totalmente – palimpsestos em que se 
reinscreve, sem cessar, o jogo embaralhado da identidade e 
da relação.” (IBIDEM, p. 74). 

 
 

Na medida em que o autor propõe que a noção de não-lugar guarda 

resquícios da noção de lugar, e esta, de outro lado, também tem, em 

alguma medida, superfícies desertas de relações, história e identidade, o 

potencial analítico de seu enunciado cresce bastante. Afinal, o 

contemporâneo, especialmente nos paises periféricos, cria geografias 

essencialmente híbridas por onde transitam sujeitos que articulam os 

diversos lugares e não-lugares, dentro e fora de si. 

Ora, as indagações que fazemos são as seguintes: Como podemos 

identificar um não-lugar? Que características lhe são peculiares? 

Os não-lugares, contudo, são a medida da época; medida 
quantificável e que se poderia tomar somando, mediante 
algumas conversões entre superfície, volume e distância, as 
vias aéreas, ferroviárias, rodoviárias e os domicílios móveis 
considerados ‘meios de transporte’ (aviões, trens, ônibus), 
os aeroportos, as estações e as estações aeroespaciais, as 
grandes cadeias de hotéis, os parques de lazer, e as 
grandes superfícies da distribuição [...]. (IBIDEM, p. 75). 

 

 O que há de comum nesta longa lista de não-lugares  é exatamente a 

dimensão do movimento, do trânsito. São lugares, nesse sentido, cujas 

existências física e simbólica, realizam-se no ato de circular do transeunte. 

A transitoriedade (deste movimento) também pode ser compreendida 

enquanto traço característico do não-lugar , sobretudo, porque sua 

ordenação atende ao ritmo veloz da contemporaneidade. 

 O confronto da noção de não-lugar  com a de exílio revela-nos 

algumas importantes zonas de intersecção. Primeiro, devido ao 

esvaziamento, ainda que parcial, de referências identitárias na noção de 

não-lugar . Tal como visto anteriormente, o exílio consiste essencialmente 

na experiência de afastamento em relação às identidades culturais e, neste 

sentido, o novo lugar escolhido pelo exilado é um não-lugar . De outro lado, 

o desejo de reocupar este não-lugar, de torná-lo, enfim, lugar, parece-nos 
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igualmente verdadeiro no universo de ações possíveis para o exilado. 

Segundo, porque a gênese da experiência de exílio é o trânsito, o 

deslocamento.  

De maneira que, se a geografia do exílio configura-se enquanto um 

não-lugar  para o sujeito exilado, para o indivíduo que não passara pela 

experiência do exílio, sobretudo para o habitante das grandes cidades, o 

próprio contemporâneo coloca-se como um continental exílio a percorrer. 

Parece-nos que o elemento que diferencia o não-lugar  do exílio, 

propriamente dito, consiste no fato de este resultar de uma escolha 

voluntária29, ao passo que aquele se impõe enquanto geografia 

determinada pela supermodernidade, indistintamente, portanto. 

No entanto, a circulação por não-lugares no contemporâneo dá 

sinais de obedecer, sim, a uma lógica geradora de distinções, como coloca 

Sarlo (1997), ao analisar o shopping center : 

Os pobres vão ao shopping nos fins-de-semana, quando os 
menos pobres e os mais ricos preferem ir a outros lugares. 
O mesmo espaço se transforma ao correr das horas e dos 
dias, manifestando esse caráter trans-social que, segundo 
alguns, marcaria a ferro e fogo a virada da pós-
modernidade. (SARLO, 1997, p. 21). 

 

 Lógica semelhante orienta o trânsito do exilado, não apenas quando 

circula por não-lugares , mas, sobretudo, quando procura escapar do dado 

de exclusão sócio-econômica que freqüentemente enfrenta. Nesse sentido, 

sua circulação se dá em um contexto duplamente esvaziado: de identidade 

cultural e de outros sentidos que o contemporâneo encarregou-se de 

minar. Inclusive o sentido de lugar. 

 De acordo com esta perspectiva, portanto, o sentimento de não 

pertencer a um lugar, que acompanha o exilado, é arrefecido, porque, 

afinal, este lugar pode nem mesmo existir. E, logo, sua inadequação tende 

a tornar-se fluida, diluída na urgência de um ir-e-vir de um (não) lugar 

para outro. 

 Urgência é um termo que nos remete à colocação anterior sobre o 

tempo disjuntivo no contemporâneo. Parece-nos, assim, que a experiência 

de exílio proporciona a vivência de uma outra escala de tempo: a 

                                                   
29 Referimo-nos, neste momento, apenas aos casos de exílio voluntário, excluindo, 
portanto, aqueles resultantes, por exemplo, de sanções políticas. 
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contagem dos anos passados no exílio, dos dias que faltam para o retorno 

à terra natal, das horas que separam o exilado de um abrigo mais seguro. 

A modulação destes tempos situa o exilado em um arco deveras limitado 

de ações possíveis, dentre as quais, destacam-se a fuga – para um novo 

exílio – e o retorno – à terra natal.   

A investigação da representação imagética destas – e de outras – 

ações possíveis em uma experiência de exílio voluntário irá compor o 

capítulo dedicado à análise do filme Terra Estrangeira. Antes, todavia, 

convém tratarmos do terceiro elemento fundador do marco teórico: a 

imagem. 
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3.3 Imagens  

O último elemento fundador do marco teórico desta pesquisa 

remete-nos para a materialidade do objeto: a imagem. Oportuno parece-

nos, assim, partirmos para uma conceituação da imagem sem, entretanto, 

perdermos de vista a perspectiva teórica da crítica cultural contemporânea, 

eixo central desta análise. 

 Quando pensamos em imagem, tendemos, freqüente e 

precipitadamente, a compreendê-la enquanto oposição ao real. Como se 

nela houvesse algum traço intrínseco que a reservasse da realidade.  

Platão (1988), em sua largamente conhecida Alegoria da Caverna, 

construiu uma fabulosa metáfora da trajetória do homem rumo ao 

conhecimento, expressa por sua saída da caverna povoada de visões. 

Havia, portanto, um mundo real, exterior à gruta, e a passagem para este 

ambiente representaria a libertação de uma natureza aparente e a tomada 

de consciência e posse de uma natureza verdadeira.  

Enquanto estava preso na caverna, o homem não sabia que, 

primeiro, as imagens projetadas no interior da mesma não correspondiam 

ao real, segundo, existia um real do lado de fora e, terceiro, que sua visão 

era parcial, distorcida e turva. 

 Ora, a indagação que se coloca é: O que diria Platão de um mundo 

contemporâneo que parece ser – realmente – representação? Por quantas 

diferentes cavernas transitamos, enfim? 

 Em tempos de simulacro30, seguramente o platonismo pouco se 

sustenta. O pacto com a realidade parece ter sido, no contemporâneo, 

quebrado, ainda que isto não signifique necessariamente o abandono do 

desejo de representar. Antes, o que sinaliza passar por uma profunda 

mudança é o modo como olhamos para as imagens, o que esperamos ver 

em termos de efeitos de sentido e de que forma elas nos interpelam. 

                                                   
30 Sobre o assunto: “No regime de simulação que é a cultura contemporânea, Baudrillard 
diagnostica a incessante produção de imagens sem nenhuma tentativa de fundamentá-las 
na realidade”.  
CONNOR, Steven. 1993. Cultura pós-moderna: introdução às teorias do contemporâneo. 
São Paulo: Edições Loyola. p. 52. 
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 Nesta pesquisa, portanto, as imagens são observadas não enquanto 

receptáculos de conteúdos, mas, sobretudo, enquanto mediações entre os 

sujeitos e os mundos sociais (GUIMARÃES, 2002). 

 É bem verdade que a construção de uma narrativa fílmica opera com 

códigos próprios e apreendê-los deve pressupor algum domínio da 

linguagem propriamente dita. Entretanto, ainda que nos debrucemos em 

torno da organização – estética, técnica e artística – da obra, poucas 

chances teremos de esgotar a análise se não ampliarmos o olhar para o 

seu entorno, isto é, para as condições nas quais foi produzida, para os 

agentes da narração, enfim, para aquilo que não exatamente vemos.  

 Há, dessa maneira, significados suplementares à própria narrativa 

fílmica que permitem o entrecruzamento com as categorias de análise 

adotadas nesta pesquisa, identidade e exílio, instaurando um outro espaço 

de interlocução. 

 À procura de imagens, encontramos palavras. Para alguns, a 

passagem da imagem à palavra pode representar uma redução de sentido. 

Uma experiência onde os sentidos da imagem – ou parte deles – perdem-

se no processo de descrição ou análise. Eventualmente isto pode ser, ao 

menos em parte, verdadeiro. Para outros, contudo, tal passagem não 

opera exatamente uma ruptura posto que as palavras – elas mesmas – 

também ensejam imagens.  

 A irredutibilidade de uma linguagem a outra não parece, portanto, 

ameaçar o desenvolvimento da abordagem, sobretudo, quando o sentido 

da narrativa é compreendido não em função de espaços de representação 

– o que está fora e o que está dentro da imagem fílmica31 – mas na 

própria relação entre o agente da investigação, o objeto e o mundo no 

qual ambos estão inseridos. 

     Em um interessante artigo publicado na Revista Sinopse, Alfredo 

Manevy força uma comparação entre os filmes Eyes Wide Shut32 (1999), 

de Stanley Kubrick e Dois Córregos (1999), de Carlos Reichenbach. 

                                                   
31 “A imagem fílmica não é somente uma imagem em movimento  em relação a uma 
imagem fixa; uma imagem em trânsito em relação a uma imagem parada, congelada e 
cristalizada. É uma imagem que, desta vez, não é dotada do mesmo peso objetal. Embora 
se origine de fotogramas, a imagem cinematográfica é singularmente abstrata, intocável e 
inacessível. Duplamente imaterial , ela só toma “corpo”quando é projetada e quando é 
refletida.” (SAMAIN, 1998, p. 55). 
32 Tradução: De olhos bem fechados. 
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Embora admita que os filmes não têm nada em comum, pontua certa 

semelhança quanto à questão do exílio: “Nos dois casos, os cineastas se 

favorecem do exílio. Um do exílio de seu personagem, outro do exílio que 

se tornou a própria carreira do cineasta, exilado que era por convicção” 

(MANEVY, 1999, p. 6). 

 Esta perspectiva alinha-se estreitamente com a análise que nos 

interessa fazer e reforça a idéia de que não apenas paralelos impensáveis 

podem, enfim, ser construídos, mas, notadamente, de que a leitura de 

uma obra fílmica ultrapassa sua mera decupagem ou descrição de 

seqüências, embora delas, evidentemente, não prescinda. 

 De modo que nos interessa investigar um filme de exílio, 

curiosamente o título do artigo citado anteriormente, e, simultaneamente, 

um filme do exílio, isto é, produzido nas supostas condições de um país – e 

de uma identidade – exilado. O Brasil. 
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4 – Terra Estrangeira 

 

4.1- Manuela, Paco, Alex, Miguel, angolanos ou desterrados 

Uma costureira, um aspirante a ator, uma garçonete, um traficante e 

estrangeiros sem ocupação definida. Assim poderiam ser sumariamente 

descritas as personagens de Terra Estrangeira (1995), cujos nomes dão 

título a esta secção. Traçar alguns paralelos entre eles, propor 

interlocuções e problematizar suas relações consistem em etapas 

importantes de nossa abordagem. Antes, contudo, pensamos ser oportuno 

fazer uma breve reflexão sobre as especificidades a respeito da composição 

personagens cinematográficas. 

Paulo Emílio Salles Gomes (1998) defende, nesse sentido, a 

existência de um parentesco entre as personagens do cinema, do teatro e 

da literatura. O desenho de um quadro comparativo entre estas revela, 

entre outras coisas, a perspectiva do cinema enquanto uma arte 

essencialmente impura e, por conseguinte, a busca pelas especificidades 

da personagem cinematográfica poderia levar o analista a um resultado 

desastroso.  

Evidentemente que tal perspectiva traz para o debate uma dose 

considerável de polêmica, na medida em que praticamente sugere uma 

condição de subordinação da arte cinematográfica em relação às demais 

que lhe antecederam. Paulo Emílio apressa-se em justificar sua colocação: 

Pois é possível que o meu empenho em subordinar o cinema 
ao romance e ao teatro seja, sobretudo, um recurso para 
levar avante a tarefa ideológica atual mais premente, que é 
a de libertar o filme do Cinema com C maiúsculo, tão ao 
gosto da crítica corrente. O desenrolar das reflexões nos 
conduzirá por certo à conclusão de que a impotência 
estética do cinema em nada perturba a vitalidade do filme. 
(GOMES, 1998, p. 106).  

 

Apesar de reagirmos veementemente contra a proposição de uma 

relação de subordinação, concordamos com a existência de aspectos 

comuns entre o cinema, a literatura e o teatro. Particularmente no que se 

refere ao cinema ficcional, o suporte fornecido pela dramaturgia parece 
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fundamental para a demarcação destas interseções. A ação dramática 

coloca-se, assim, como uma plataforma sobre a qual são construídas, de 

modos diferenciados, as peças cinematográficas, teatrais e literárias. 

A narrativa conduzida por um narrador encontra na prosa literária 

seu lugar, por assim dizer, natural . Trata-se do informante-mor da história, 

aquela personagem que nos serve de guia no universo da obra.  

No cinema, o narrador surge tanto na esfera da imagem, quanto do 

som. Isto é, uma câmera subjetiva permite que vejamos determinada 

imagem a partir de um ponto de vista especifico, encarnado em uma 

personagem. Se, entretanto, a intenção do diretor é fazer uma leitura 

objetiva da ação, a câmera seguramente será posicionada em um ponto 

neutro, exterior, portanto, a qualquer personagem. Ora, de um modo ou 

de outro, notamos que a resolução da seqüência filmica ficcional é 

orientada, grosso modo, pela ação dramática. 

Retomando a questão do narrador no cinema, um recurso sonoro 

largamente utilizado consiste na voz em off. É certo, todavia, que o uso de 

tal recurso suscita, freqüentemente, reações contrárias da parte de 

realizadores que defendem a resolução da narrativa no campo estrito da 

dramaturgia.  

Se algumas semelhanças entre o cinema e a literatura, de fato, dão 

sinais de existir, parece-nos que as distinções não padecem no 

esquecimento. Enquanto a personagem literária é definida, sobretudo, pela 

imaginação do leitor, a composição da personagem cinematográfica ocorre 

mais no processo de produção das imagens e menos na etapa de recepção.  

Além de encarnada em atores, a personagem cinematográfica é 

praticamente refém de uma aparelhagem técnica que, orientada em uma 

outra direção, pode destacar sua importância ou deixa-la à margem da 

narrativa visual.  

Sobretudo resoluções tomadas na etapa de captação das imagens (a 

opção por determinada angulação de câmera ou por determinada lente) e 

de montagem interferem na resolução final da obra, construindo sentidos 

paras as personagens que, eventualmente, sequer foram pensados pelo 

roteirista ou pelos atores.  

Com o teatro, as similaridades demonstram ser ainda menores, 

quando não, inexistentes: 
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O aprofundamento das reflexões talvez nos leve a cavar 
entre a personagem de teatro e a do cinema um abismo tão 
profundo quanto o que vislumbramos entre esta última e a 
do romance. Não podemos, com efeito, evitar no teatro uma 
distinção inicial entre o texto literário teatral e sua 
encenação. Hamlet é um herói de ficção que adquire 
estrutura através das palavras escritas dos diálogos da 
peça. Os diretores teatrais e atores o interpretam, mas 
essas encarnações são provisórias, e no intervalo 
permanece a personagem com sua existência literária. No 
cinema a situação é outra. [...] A personagem 
cinematográfica, por mais fortes que sejam suas 
raízes na realidade ou em ficções pré-existentes, só 
começa a viver quando encarnada numa pessoa, num 
ator. (GOMES, 1998, p. 114, grifo nosso). 

 

A transitoriedade da encenação teatral – e da vida de suas 

personagens – colide com a estreita identificação entre ator e personagem 

proporcionada pela experiência do cinema. Além disso, o tempo de uma 

projeção difere, em demasiado, do tempo de uma encenação, sobretudo do 

ponto de vista qualitativo. Isto é, enquanto o cinema opera, na sala de 

exibição, uma suspensão do tempo, quebrada apenas em casos onde se 

torna necessária a troca de rolos de filme, a encenação, por seu turno, é 

organizada no interior de um tempo disperso, posto que sujeito a 

marcações que podem mostrar-se diferentes, a cada espetáculo. 

O cinema brasileiro é rico em personagens – ou atuações - 

memoráveis. Alguns deles chegaram, inclusive, a intitular as próprias 

obras33. 

Com o cinema de Walter Salles, não tem sido diferente e um traço 

recorrente, em suas personagens, consiste no dado de verossimilhança. 

Como se a inspiração para suas composições tivesse vindo da observação 

da vida, no que ela tem de mais ordinária.  

Em Central do Brasil (1998), Walter Salles criou uma personagem 

profundamente contraditória e humana: Dora. Especialmente nas primeiras 

seqüências do filme, quando ainda não enfrenta conflitos éticos, Dora 

chega a ser enfadonha no seu habitual trânsito da estação, onde trabalha 

escrevendo cartas para analfabetos, para seu apartamento no subúrbio 

carioca. A virada em sua trajetória ocorre exatamente quando decide 

                                                   
33 Ver, por exemplo, O bandido da luz vermelha (1968), Lili carabina (ano), Pixote (ano), 
entre outros. 
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ajudar o menino órfão a encontrar o pai. A partir de então, transforma-se 

em heroína, ainda que visivelmente pouco confortável nesta posição. 

Outro aspecto bastante comum na filmografia de Walter Salles diz 

respeito à melancolia e ao ressentimento de suas personagens. Seja no 

âmbito pessoal, social, afetivo ou familiar, a galeria de ressentidos do 

cinema brasileiro dos anos 90 (XAVIER, 2001) parece encontrar aqui 

alguns dos mais emblemáticos exemplos. Especialmente em Terra 

Estrangeira (1995), tal característica apresenta-se com extrema nitidez, 

ora encarnada na enrugada pele de uma mãe saudosa de sua terra natal, 

ora numa mulher auto-exilada em Lisboa.  

A disposição das personagens, na trama de Terra Estrangeira 

(1995), não é orientada por uma rígida escala de importância. É bem 

verdade, entretanto, que dois deles – Paco e Alex - alternam-se na 

condução da narrativa, configurando-se, dessa maneira, em elementos-

chave da história. Ainda assim, no âmbito desta análise, resistimos em 

perceber as personagens periféricas como menos relevantes, com função 

acessória no conjunto da obra. Antes, nossa abordagem segue na direção 

da contemplação dos elementos – chave e periféricos – em suas, 

freqüentemente, tensas relações. 

  A margem da narrativa de Terra Estrangeira (1995) é, portanto, 

povoada por personagens que parecem ali estar quase que acidentalmente. 

Suas periféricas presenças sugerem a existência, em quadros 

meticulosamente calculados, de uma dupla narrativa, permitindo que, por 

exemplo, Paco seja encaminhado a seu quarto de hotel, enquanto, 

simultaneamente, um imigrante africano desça as escadas do prédio.  

O que poderia ser lido como um furtivo encontro, entre estranhos, 

parece, todavia, nos informar de significados outros. Informa-nos, assim, 

acerca de uma Lisboa (fictícia?) que abriga imigrantes africanos e que com 

eles trava uma relação diaspórica, marcada pelo confronto e, de outro 

lado, pelo desprezo.  

O fato de imigrantes procedentes de Cabo Verde e Angola 

partilharem, com os portugueses, um mesmo idioma não indica, desta 

forma, a existência de um território comum onde identificações pudessem, 

eventualmente, ocorrer e a segregação, por conseguinte, estivesse 
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descartada. Antes, o que notamos, no filme, é a representação de uma 

tensão permanente entre o Outro imigrante e o nativo.  

E esta tensão não se perpassa apenas as relações entre portugueses e 

africanos. As personagens brasileiras trafegam, acuados, pelas velhas ruas 

de Lisboa, esgueiram-se por vielas, equilibram-se em subempregos, 

enfrentam o ressentimento de uma inadequação que lhes serve de 

constante companhia. Em nada diferem, nesse sentido, dos angolanos ou 

dos caboverdianos, especialmente, em suas condições de ex-colonizados e, 

agora, de exilados. 

 

  

 Foto 1 

 

A partilha de uma mesma condição consiste, assim, na força de 

sustentação do argumento formulado anteriormente que situava as 

personagens, de um modo geral, num mesmo patamar de importância 

dentro da narrativa. O patamar da exclusão. Em certo sentido, parece-nos 

correto afirmar que a exclusão – iminente, presente ou vivida – é, de fato, 

o elemento que narra a história. O permanente deslocamento das 

personagens sufoca, assim, qualquer outra possibilidade de voz e localiza 

suas empobrecidas existências na cova rasa da subalternidade. A opressão, 

seqüência por seqüência, constrói uma narrativa povoada de personagens 

cansadas, que não mais conseguem articular seus discursos identitários, de 

nenhuma ordem. Estão entregues ao exílio: 

A geografia deste exílio em Terra Estrangeira é Portugal. 
Não mais o pai/país próximo, possível e complacente, mas 
uma terra tão em crise de identidade quanto a nossa, que 
recusa seus filhos, brasileiros, angolanos, moçambicanos, 
caboverdianos – refletindo a forma como os próprios 
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portugueses são tratados pelo resto da Europa. (SALLES 
apud CARVALHO, 1997, p. 13). 

 

A exclusão, no entanto, não afasta a possibilidade da formação de 

certas alianças nas trajetórias das personagens. A bem da verdade, a rota 

destas trajetórias parece oscilar entre o encontro e a solidão, o afeto e a 

morte, o desejo de encontrar um rumo e a descrença de que terras menos 

estrangeiras, enfim, existam. 

As personagens que intitulam esta seção articulam, portanto, suas 

identidades culturais a partir, primeiro, da vivência de um contexto 

diaspórico e, segundo, da posição que ocupam dentro deste mesmo 

contexto. A oscilação e a instabilidade são marcas desta articulação que 

propicia, por exemplo, que, em determinada seqüência, imigrantes 

africanos sejam segregados e, em outra, sejam eles mesmos os agentes 

que hostilizam, curiosamente, outro imigrante.  Desta vez, o brasileiro 

Paco. 

 O diálogo desta ação revela mútuos estranhamentos e uma fala, em 

particular, chama a atenção. Um dos imigrantes africanos diz para o outro, 

acusado por Paco do furto de um objeto que carregava diamantes 

contrabandeados: “Já disse para não se meter com brasileiros...” Este 

trecho exemplifica bastante bem os múltiplos desdobramentos que a 

diáspora pode instaurar, além de alinhar-se com o conceito de cultura, tal 

como proposto por Stuart Hall: 

Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de 
nós, mas daquilo que nós fazemos das nossas tradições. 
Paradoxalmente, nossas identidades culturais, em qualquer 
forma acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre em 
processo de formação cultural. A cultura não é uma questão 
de ontologia, de ser, mas de se tornar. (HALL, 2003, p. 44). 

 

Parece-nos que, no limite da diáspora, está a reinvenção da cultura e 

das identidades culturais. Este processo sugere um grande afastamento de 

margens seguras de manobra cultural, situando os sujeitos 

contemporâneos em um movediço terreno onde suas agendas orientam-se, 

sobretudo, pelo desejo de transformação do não-lugar  do exílio em lugar 

de outras relações, identidades e histórias. 
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Uma outra passagem do filme, em que o traficante brasileiro Igor 

ameaça de deportação um imigrante africano, corrobora o argumento 

proposto sobre a compreensão das identidades culturais enquanto posições 

identitárias. A ameaça é recebida, pelo imigrante, com um misto de 

arrogância e indiferença, como se estivesse ciente de que se encontra 

diante de nada mais do que outro estrangeiro. Aliás, ao contrário do que 

supunha Igor, o imigrante não estava ilegal. 

 

 

Foto 2 

 

A parte da narrativa ambientada no Brasil suscita, de outro lado, 

reflexões sobre a questão da representação da identidade brasileira dentro 

do território nacional.  

Sobretudo nas primeiras seqüências do filme, Manuela, a costureira, 

é o ponto focal da narrativa. Seus gestos discretos alimentam o sonho de 

retorno a San Sebastian. Enquanto isso, Paco, seu filho, aspira a tornar-se 

ator. Com a morte súbita de Manuela, todos os projetos são abandonados 

e, ao longo de onze sequências, Paco convive com sua mãe morta, sobre a 

cama, à espera de um enterro.  

A manutenção da personagem de Manuela, já morta, em quadro, 

representa a antecipação metafórica de uma situação de perda que 

perdurará, para Paco, ao longo de toda a narrativa. Nesse sentido, o 

silêncio mórbido da mãe nos informa sobre a existência de um projeto – 

perdido? – de retorno a um lugar de origem. 
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Lentamente, Paco esvazia-se de referências, transforma-se, ele 

próprio, em uma não-pessoa , a exemplo do que parece ocorrer com os 

lugares no contemporâneo. A ausência de sua mãe, aliada, evidentemente 

às razões do óbito – as notícias sobre o confisco das poupanças – provoca, 

em Paco, uma fragmentação gradual que culmina com o abandono de seus 

planos de tornar-se ator. Paco esquece o texto.   

 

 

Foto 3 

 

Enquadramentos oblíquos testemunham sua perda e constroem uma 

narrativa silenciosa da morte. Mesmo quando Paco submerge sob as águas 

do chuveiro, suas palavras são desconexas e pouco dizem sobre seu 

estado. As imagens subseqüentes da inundação dos ambientes do 

apartamento, de outro lado, representam o (auto) abandono, a metáfora 

de uma subjetividade em colapso. 

 

Foto 4 
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Foto 5 

 

Ao mesmo tempo em que manuseia distraidamente as fotografias e 

postais de Manuela, deixando-os cair no chão, Paco, paradoxalmente, 

move-se única e exclusivamente por sua mãe. Se as fotografias serão, 

mais adiante, molhadas e esquecidas, Manuela terá garantido seu pequeno 

espaço (seco) em uma sepultura cilíndrica. 

A curta vida da personagem de Manuela merece, igualmente, 

alguma atenção. Curiosamente, trata-se da única personagem que afirma 

um desejo claro de um destino: San Sebastian, na Espanha. Com a sua 

morte, entretanto, os desejos (de fuga, de retorno) das demais 

personagens da história vão aparecendo.  

Paco decide partir rumo a San Sebastian, assumindo para si o desejo 

de sua mãe. Ele, de alguma forma, já vive um pré-exílio, quando, após a 

inundação de seu apartamento, circula anônimo pelas ruas de São Paulo. 

Despede-se?  

A condição de seu exílio é interna e anterior a sua decisão de 

fisicamente deslocar-se. Paco, de certa forma, vivencia uma experiência de 

tempo disjuntivo à proporção em que articula o passado recente, marcado 

pela perda, e, de outro lado, um futuro incerto. O presente contínuo de sua 

existência é interrompido apenas pelo convite feito por Igor para 

transportar um violino até Lisboa, em uma disfarçada operação de 

contrabando.  

Voltamos, neste momento, à reflexão colocada, no início desta 

secção, sobre a inexistência, no filme, de personagens propriamente 

centrais, determinantes. Este argumento adquire importante respaldo na 

medida em que compreendemos que as personagens são construídas em 
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suas relações, em seus quase sempre acidentais  encontros. Não há 

grandes motivações de busca por parte das personagens (de pessoas, 

destinos ou lugares) e se havia alguém que, de fato, procurava algo (para 

rever, para resgatar, para restaurar), esse alguém era Manuela. 

A personagem Alex representa o limite da ausência de referenciais e 

projetos. Exilada voluntariamente em Portugal, a trajetória de Alex é 

marcada pela desesperança e desilusão. Analisando a seqüência em que 

Alex e Paco contemplam o Oceano Atlântico, de um dos pontos de onde 

teriam partido os navegadores portugueses, Ruffinelli nota: 

La noción de que el fin del mundo es tan geográfico como 
temporal fue siempre clara para Walter Salles y Daniela 
Thomas. En Terra Estrangeira, Alex le indica a Paco el sinfín 
del horizonte marítimo (ellos están en Portugal) y añade: 
‘Você não tem nem idéia de onde você está, né? Isso aqui é 
a ponta da Europa. (abrindo os braços) isso aqui é o fim!’. 
(RUFFINELLI, 2003, p. 131). 

  

 Alex apresenta o desterro – ou o exílio – a Paco, sem 

constrangimentos, sem grandes explicações. Neste momento da narrativa, 

é evidenciado o processo de fragmentação pelo qual passam as 

personagens. Processo este muito semelhante, inclusive, àquele vivido pela 

personagem Ana, do romance Ana em Veneza, de João Silvério Trevisan 

(1994). 

Ana em Veneza é uma obra sobre a identidade nacional. As 
personagens principais, exiladas do Brasil, têm seu 
nacionalismo aguçado e tecem uma série de considerações a 
esse respeito, indagando o que é pátria e como se sentem 
em relação à pátria distante. (HEMILEWSKI, 2001, p. 81). 

 

A personagem Ana viera da África, sua terra natal, para o Brasil 

ainda menina. A família para a qual Ana presta serviços domésticos muda-

se para a Alemanha e Ana a acompanha. Entretanto, Ana não aprende a 

língua alemã, não se adapta e, em certo ponto da narrativa, sente-se 

profundamente perdida, sem qualquer referência de identidade, 

duplamente desterrada, primeiro de sua terra natal e depois do Brasil. 

Quando Nepomuceno lhe pergunta se sempre se sentiu 
estrangeira na Alemanha, ela responde: ‘Já, em Alemanha. 
Mas depois vi que eu ser auslander, quer dizer estrangeira 
em Polon, em Russland, em todo lugar. Nega Ana ser 
estrangeira onde estar. Also, por causa da cor’. (IBIDEM, 
p. 89, grifo nosso). 
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Assim como Ana, Alex tem consciência de sua estrangeirice e a 

convivência com o sentimento de inadequação parece, até certo ponto, um 

tanto quanto banalizada. Ambas as personagens sabem que não 

encontrarão seus lugares (de fala, de existência) e rendem-se diante disto. 

Procuramos, portanto, nesta seção, apresentar um panorama das 

personagens de Terra Estrangeira (1995) e refletir sobre a questão da 

identidade cultural do ponto de vista, sobretudo, da subjetividade, ainda 

que fictícia. 

Na sessão seguinte, passaremos a investigar a articulação destas 

identidades no conjunto da obra, contemplando, portanto, aspectos 

relacionados à organização do espaço cênico, sobretudo do ponto de vista 

estético.    
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4.2 – O desenho da cena 

 A importância dos elementos propriamente cênicos na composição 

das imagens de Terra Estrangeira reside, sobretudo, na sua função 

semântica. Isto não assinala, todavia, a existência de uma relação de 

subordinação entre as esferas estética e dos sentidos. Antes, o que parece 

haver é uma competente combinação de elementos cênicos que não 

apenas contribuem para a organização – estética - da narrativa, mas, 

sobretudo, são eles próprios fundamentais para a compreensão do filme do 

ponto de vista temático.  

Nessa perspectiva, voltamos a analisar a seqüência da morte e pós-

morte de Manuela, como ponto de partida para esta secção. Tal como 

mencionado anteriormente, onze seqüências compõem a morte da 

personagem, todas filmadas numa mesma locação: o apartamento. Esta 

continuidade espacial confronta-se com a disjunção temporal, 

considerando, primeiro, que há uma grande passagem de tempo entre a 

morte e o enterro (quando o apartamento é deixado para trás), e, 

segundo, que Paco vivencia esta passagem de tempo como se ela não 

existisse. Como se estivesse preso no exato instante em que encontrou sua 

mãe morta em frente ao televisor da sala de estar.  

A atmosfera do ambiente da sala ganha ares cada vez mais sombrios 

e tristes, culminando com o momento em que Paco nina sua mãe, em uma 

proposital inversão da posição da Pietá. O plano frontal acentua a carga 

dramática da cena, atenuada, apenas, pela oscilante iluminação advinda 

das luzes dos automóveis que transitam pelo viaduto ao lado do 

apartamento. 
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Foto 6 

O quarto de Manuela é palco de uma ação menos introspectiva por 

parte de Paco e cada objeto de cena parece revelar uma familiaridade com 

mãos que não são as do rapaz. 

Nas seqüências posteriores do filme, porém, os elementos cênicos de 

interiores perdem um pouco de sua importância, seguramente porque as 

personagens encontram-se mais desgarrados e, logo, menos acolhidas em 

residências e lares.  

De modo que, antes mesmo de sua partida para Lisboa, Paco 

experimenta uma clara circunstância de distanciamento em relação às 

referências de casa, ou, de lar. Experiência esta bastante comum às 

situações de exílio voluntário. A partida de Paco não inclui, logo, 

despedidas ou aparentes sinais de apego àquela suposta matriz familiar, 

cultural.      

A inundação da sala é, de certa forma, uma metáfora do estado 

emocional da personagem. Uma sala alagada, difícil de ser reconhecida, 

outro lugar, de outro ângulo. Esta parece ser a condição de Paco, 

atravessado pela dor, a procura de outra possibilidade para si próprio. Não 

de um retorno para o momento anterior (ele tenta, quando segue para seu 

teste no teatro e esquece o texto ensaiado). Não há mais para 

quem/onde/o que voltar e Paco sabe disso. 

Do outro lado do Atlântico, Alex circula por ambientes marcados, 

sobretudo, pela hostilidade. Uma tensão e um desconforto permanentes 

são a tônica de expressiva parte das sequências, inclusive daquelas 

filmadas nos locais habitados por Alex. Seu apartamento, minúsculo e sem 

janelas, é, desse modo, o cenário onde se desenrolam os conflitos com o 

namorado, Miguel. E o outro ambiente, que posteriormente lhe serve como 

moradia, tem a função de um esconderijo em sua rota de fuga da rede de 

traficantes. 

A relação que Alex mantém com o espaço privado – de sua casa – 

não difere, portanto, de sua experiência com o espaço publico. 

Eventualmente, no espaço público, a solidão e o medo que passa a 

vivenciar, a partir, especialmente, do assassinato de Miguel, são 

evidenciados. 
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Foto 7 

 
 Na intimidade de sua casa – ou refúgio – rende-se a um breve 

descanso, embora demonstre sentir-se ainda acuada e temerosa. O 

trânsito de Alex, pelas vielas de Lisboa, atende a uma única necessidade: a 

fuga. Apenas quando a trama é deslocada para uma locação externa, com 

uma bela vista do Atlântico, aparentemente entreposto da rota do tráfico, 

Alex parece distrair-se, junto a Paco, com a paisagem. 

 Os planos abertos contribuem para compor uma interessante 

representação das subjetividades das personagens naquele amplo 

contexto. Isto é, Paco e Alex praticamente desaparecem entre construções 

antigas, provam de uma ligeira sensação de sincronia entre as imensidões 

da geografia do lugar e, paradoxalmente, das dores que carregam. 

De forma que Terra Estrangeira (1995) apresenta uma calculada 

criação de elementos cênicos cujos efeitos de sentido realizam-se na 

interlocução com as personagens. Uma paisagem de Lisboa – ou de São 

Paulo – aponta, assim, não apenas para a reflexão acerca das geografias 

de cidades periféricas, mas, sobretudo, acerca dos modos de conviver 

(GUIMARÃES, 2001) – ou de sobreviver – representados na narrativa do 

filme. 
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4.3 - A geografia de um deslocamento: São Paulo e Lisboa 

Um dos mais interessantes relatos do deslocamento em Terra 

Estrangeira consiste na representação de duas territorialidades urbanas 

distintas. A cidade de São Paulo é revelada não através de panoramas, 

mas de meticulosos enquadramentos de seus prédios, avenidas e viadutos. 

Fragmentos de uma metrópole, fotografados em preto e branco, antecipam 

tensões e nos dão, freqüentemente, a impressão de estarmos vendo não 

uma cidade brasileira, latino-americana, mas um grande centro urbano 

qualquer. A este propósito, a arquitetura das cidades contemporâneas é 

assim descrita por Nelson Brissac Peixoto: 

A arquitetura e urbanismo contemporâneos possuem 

uma aeração. A cidade, armada por uma nova trama 
de vetores, acelera, se desloca. Um espaço complexo é 

instaurado pela justaposição desses dispositivos. Esse 
impulso provoca sucessivas defasagens e arritmias, 

coisas rateiam e param, outras são submetidas a uma 

força desagregadora. O tecido se esgarça, fraturas 
rasgam a cidade. Um estilhaçamento que converte a 

nebulosa urbana num amálgama de áreas 
desconectadas. (PEIXOTO, 1998, p. 519). 

 

A cidade de São Paulo, em Terra Estrangeira, assume estas 

características, bastante de acordo, a propósito, com a intenção do filme: 

representar subjetividades e identidades culturais também estilhaçadas.  

Paco, desorientado e sozinho, circula pelas ruas centrais da cidade, 

refugia-se sob um grande viaduto, divide com anônimos transeuntes a dor 

da perda de sua mãe. A cidade o ignora e transforma-se, ela mesma, em 

um pré-exílio. Mesmo em seqüências passadas no interior do apartamento, 

através de uma janela a cidade se insinua, como se estivesse afirmando a 

sua opressora presença e, ainda, subvertendo os tênues limites entre o 

público e o privado na contemporaneidade.  

 Os becos, ruelas e telhados de Lisboa sugerem, por um lado, uma 

cidade aprisionada em um velho desenho urbanístico e, por outro, os 

meandros - ou entre-lugares - onde a narrativa se desenvolve. Oportuno 

notarmos uma certa continuidade entre as representações de São Paulo e 

de Lisboa uma vez que esta também é enquadrada, maciçamente, através 
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de planos fechados. Em nenhum momento a cidade é acolhedora para as 

personagens, salvo em uma única seqüência em que Miguel e Alex 

contemplam, de um mirante, a paisagem, e, alheios ao que ela representa 

– exclusão, solidão, exílio – fazem planos.  

A medida em que a trama avança, o exílio torna-se cada vez mais 

opressor, conduzindo, em determinado momento, Paco e Alex para fora 

dos limites da cidade. Lisboa é deixada para trás, no que parece ser uma - 

a última - tentativa de salvação.  

 A geografia do deslocamento em Terra Estrangeira (1995) reproduz, 

sobretudo, a ausência de referências e/ou lugares seguros. Não há 

destinos certos, nem trajetórias redentoras. Todos os caminhos conduzem 

a um só lugar: o desterro, o não-lugar . Mesmo San Sebastian, cidade que 

habitou o imaginário de Manuela, simbolizando a esperança de retorno, 

resgate e recomeço, não tem existência física no filme. Não passa de um 

projeto não concretizado.  

 De modo que a representação das territorialidades, no filme, coloca-

se como a metáfora de um deslocamento cultural e de um colapso que 

atinge as subjetividades na contemporaneidade. Outro aspecto relevante, 

neste nicho de reflexão, diz respeito à profunda alteração sofrida pelo 

imaginário que os cidadãos elaboram sobre a urbe. Esta passa 

freqüentemente a provocar sentimentos de frustração e impotência nos 

indivíduos, os quais não se sentem mais acolhidos e vêem seus sonhos 

sucateados (DAVIS, 1993). 

Na situação do exílio, porém, a convivência com esta imobilidade, 

ou, no mínimo, com o trânsito por um circuito bastante restrito, assume 

um tom de imposição. A interdição do espaço ameaça a possibilidade de 

articulação entre o lugar do exílio e a terra natal, gerando representações 

de um terceiro lugar, mítico, inexistente enquanto geografia. Desse modo, 

há, em Terra Estrangeira, um lugar-eterno-devir , que, eventualmente, 

resgata a utopia da reconstituição de referências identitárias, ou, por outro 

lado, apenas significa uma estratégia de sobrevivência no não-lugar  do 

exílio. 

 Refletindo sobre o gesto do exilado na direção da reconstrução de 

sua identidade cultural, em um contexto marcado por descontinuidades, 
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Edward Said cita um poema, extraído da literatura do palestino Mahmoud 

Darwish: 

 

Mas eu sou exilado 

Sela-me com teus olhos 

Leva-me para onde estiveres – 

Leva-me para o que és. 

Restaura-me a cor do rosto 

E o calor do corpo 

A luz do coração e dos olhos, 

O sal do pão e do ritmo, 

O gosto da terra... A terra natal. 

Protege-me com teus olhos. 

Leva-me como uma relíquia da mansão do pesar. 

Leva-me como um verso de minha tragédia; 

Leva-me como um brinquedo, um tijolo da casa. 

Para que nossos filhos se lembrem de voltar. 

(DARWISH apud SAID, 2003, p. 52). 

 

 

 A instabilidade das identidades culturais, na contemporaneidade, 

parece inviabilizar, no entanto, o retorno a um lugar de origem, uma terra 

natal. Eventualmente, restarão, aos exilados, apenas ligeiras lembranças. 

Ou, através do confronto com as diferenças e do abandono de parâmetros 

como nação  e casa, outras possibilidades de posições identitárias. 
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4.4 – O espectro da nação 

 No horizonte teórico deste trabalho, a manutenção da nação, 

enquanto referente hegemônico para a construção de identidades culturais, 

encontra-se ameaçada. Não se trata apenas da mudança de status  do 

referente, mas de uma profunda alteração de sua natureza. 

Em meio a essas solitárias reuniões de povos dispersos, de 
seus mitos, fantasias e experiências, emerge um fato 
histórico de importância singular. De forma mais refletida do 
que qualquer outro historiador geral, Eric Hobsbawm 
escreve a história da nação ocidental moderna sob a 
perspectiva da margem da nação e do exílio de 
migrantes. A emergência da última fase da nação 
moderna, a partir de meados do século XIX, é também um 
dos mais duradouros períodos de migração em massa no 
Ocidente e de expansão colonial no Oriente. (BHABA, 1998: 
199, grifo nosso). 
 
 

 A migração assume, na contemporaneidade, proporções e 

características seguramente distintas daquelas que marcaram partes dos 

séculos XIX e XX. Entretanto, permanece um fenômeno de extrema 

relevância tanto no que concerne ao seu impacto nos arranjos geopolíticos 

globais, quanto no que diz respeito aos seus aspectos de ordem 

propriamente cultural. 

 Desse modo, a escritura da história da nação, sob a perspectiva da 

margem e do exílio, vem sendo exercitada pela crítica cultural e as 

contribuições revelam uma sensível variação de enfoque, com abordagens 

que incidem, sobretudo, no campo das representações, procedentes desta 

mesma margem.  

É certo que o deslocamento do foco para as representações 

marginais  tem provocado interessantes debates sobre, por exemplo, os 

instrumentos de análise mais adequados à compreensão de representações 

que também passam por conflitos na contemporaneidade. A este propósito, 

nota Said: 

 

Na era de Nietzsche, Marx e Freud, a representação teve de 
enfrentar não somente a consciência das formas e 
convenções lingüísticas, como também as pressões de 
forças transpessoais, transumanas e transculturais como 
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classe, inconsciente, gênero, raça, estrutura. [...] 
Representar alguém ou até mesmo algo se tornou agora um 
esforço tão complexo e problemático quanto uma assíntota, 
com conseqüências para a certeza e a capacidade de decidir 
tão cheias de dificuldades quanto se possa imaginar. (SAID, 
2003, p. 115). 
 

Parece-nos que não apenas a representação sobre e para o Outro – 

o diferente – passa por dificuldades. A formulação de (auto)representações 

também opera no campo minado da contemporaneidade, sugerindo a 

necessidade de um olhar atento às diferenças em uma mesma matriz 

cultural. 

A compreensão da nação enquanto narrativa que se constrói em um 

tempo e espaço marcados pela dispersão e ambivalência tem sido 

partilhada por segmentos da crítica contemporânea e assinala, 

resumidamente, a superação de uma perspectiva centrada na busca por 

traços culturais intrínsecos ou essenciais.  

No lugar de um referente (supostamente) estável, a nação, surge a 

narrativa que se resolve no entrecruzamento de múltiplas afiliações, e que, 

portanto, modula seus diversos elementos de acordo com a maior ou 

menor tensão do contexto no qual está inserida.  

Desse modo, ser brasileiro, periférico e latino-americano, por 

exemplo, pode significar para uma mulher negra e operária um fardo bem 

mais pesado do que para o adolescente igualmente negro, porém de classe 

média. Ambos, embora partilhem uma mesma matriz étnica e o fato de 

terem sido banidos da autoria das narrativas oficiais e hegemônicas, 

tendem a vivenciar – e a representar - suas relações com a nação de modo 

diferenciado. 

O tempo-espaço ambivalente da nação assinala, ainda, a complexa 

conjunção de passado e presente, próximo e remoto, sem, entretanto, 

apontar para uma síntese narrativa. Antes, conduz a uma polifonia 

discursiva que, na diáspora, mostra-se exacerbada e alvo de constantes 

negociações. 

Na produção da nação como narração ocorre uma cisão 
entre a temporalidade continuísta, cumulativa, do 
pedagógico e a estratégia repetitiva, recorrente, do 
performativo. É através deste processo de cisão que a 
ambivalência conceitual da sociedade moderna se torna o 
lugar de escrever a nação . (BHABHA, 1998, p. 207). 
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 E, eventualmente, também o lugar de ver a nação . Referimo-nos às 

experiências periféricas de produção cinematográfica e ao cinema brasileiro 

pós-Retomada, em particular que tem se esforçado para produzir um 

discurso local da cultura, não necessariamente reforçando este ou aquele 

aspecto identitário, mas, sobretudo, instaurando um nicho - um entre-

lugar – para interlocução. 

 Desperta-nos muito pouco interesse avaliar, assim, o grau de 

correspondência entre a cultura e a representação da identidade nos filmes 

brasileiros e, em particular, em Terra Estrangeira. E tal desinteresse deve-

se ao fato de concordarmos, nesta análise, com o argumento 

anteriormente mencionado de que tanto a cultura quanto a representação 

enfrentam crises e tensões na contemporaneidade.    

 De maneira que nossa abordagem segue mais na direção do 

mapeamento do entre-lugar  da cultura brasileira, representada no filme 

analisado, do que propriamente no sentido da realização de uma medição 

de seus aspectos de brasilidade . 

 Em Terra Estrangeira, notamos, portanto, um exercício de 

representação de identidades culturais, não apenas brasileiras, cindidas em 

territórios e discursos nacionais profundamente instáveis. Em lugar da 

nationess , ou nacionalidade, coloca-se, como parâmetro para a 

representação, a nationless , isto é, a ausência de uma nação – brasileira, 

angolana ou portuguesa.  Nossa argumentação ganha reforço na medida 

em que identificamos, na obra, sinais de um profundo ressentimento, como 

se a narrativa tivesse sido construída a partir da remota lembrança  de uma 

nação.  

Assombradas pelo espectro da nação, as personagens exiladas de 

Terra Estrangeira têm suas identidades culturais inviabilizadas por 

sucessivas diásporas que não apenas as segregam, mas, sobretudo, 

conduzem-nas na direção da ruptura de fronteiras, inclusive, geográficas. 
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Foto 8 

 
Quando rompem a fronteira entre Portugal e Espanha, Paco e Alex 

desejam desfazer-se também do elo que os ligava às suas fantasmagóricas 

identidades culturais e rendem-se diante da impossibilidade de articulá-las 

no exílio português. Paradoxalmente, as personagens elegem um novo 

destino, San Sebastian, e orientados pela necessidade de curar toda 

ruptura passada tentam reinventar possibilidades para suas subjetividades. 

Parece-nos, todavia, que a questão do apagamento  das identidades 

culturais na diáspora não é solucionada através de sucessivos 

deslocamentos geográficos. Eventualmente, o exilado, imigrante ou 

refugiado pode encontrar contextos menos adversos, mas, a completa 

resolução dos problemas resultantes de sua condição de deslocado não se 

mostra efetivamente possível. 

De modo que o sujeito contemporâneo, representado em Terra 

Estrangeira, arma – e desarma – temporários exílios, circula por 

comunidades sem, entretanto, fixar residência em nenhuma delas, é um 

viajante sem previsão de regresso a lugar algum. Sem previsão de 

regresso para casa. Ainda assim, o gradual descentramento que sofre 

provoca testemunhos de sua condição, através da formulação de 

contranarrativas que, se não encontram respaldo em uma idéia de nação 

consistente e acolhedora, identificam-se, por outro lado, com outras 

contranarrativas e vozes igualmente periféricas. 

Terra Estrangeira informa-nos de sociedades, de culturas e de 

sujeitos que ainda procuram seus lugares na contemporaneidade. 

Eventualmente, tais lugares jamais serão inteiramente mapeados, o que 
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pode provocar, em alguns (analistas e cineastas), frustração, melancolia e 

ressentimento. Aos menos nostálgicos, todavia, caberá a maior parte do 

trabalho: assumir a instabilidade, enfrentar os conflitos e inventar um 

Brasil divorciado de sínteses ou de núcleos centrais, profundos e 

remanescentes de cultura. Nesse sentido, não há, em Terra Estrangeira um 

lugar-eterno-devir , mas, sobretudo, um país-eterno-devir . 
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5 – Considerações finais 

 

Chegamos ao final do trabalho com uma inesperada certeza: a 

representação da identidade brasileira em Terra Estrangeira assinala a 

presença de um componente utópico – um projeto de país – que parece 

operar, no entanto, menos pela via da afirmação de refúgios identitários e 

mais pela tensa ocupação de entre-lugares na contemporaneidade.  

Ao mesmo tempo em que a obra constrói uma narrativa do 

esvaziamento de identidades culturais, instaura, por outro lado, o reverso 

de uma utopia, expressa, notadamente, pelas sucessivas tentativas de 

fuga levadas a cabo pelas personagens Paco e Alex. A desesperança e o 

ressentimento que lhes acometem não são, desta forma, fatores que levam 

à completa imobilidade. Embora exauridas, as personagens insistem, 

seguem adiante e rompem fronteiras, sinalizando senão o desejo de 

manutenção de suas identidades, ao menos a expectativa de encontro de 

geografias – ou exílios – menos hostis. 

A formulação de contranarrativas identitárias passa, evidentemente, 

por um amplo e complexo processo de negociação, do qual participam 

diversos agentes. O português, o imigrante angolano e o brasileiro 

confrontam suas (contra)narrativas identitárias, disputam espaço e 

reconhecem a fragilidade das fronteiras culturais no contexto 

contemporâneo marcado pela diáspora. Todas as personagens partilham, 

em graus diferenciados, uma mesma circunstância de conflito e alternam-

se na ocupação de posições centrais e periféricas. Esta alternância – ou 

oscilação – reforça o argumento proposto, neste trabalho, de que, na 

contemporaneidade, as identidades culturais se resolvem mais na 

ocupação temporária de posições e menos na reserva de núcleos centrais e 

profundos de cultura. 

Entretanto, não há como negar a ruptura com uma primeira 

referência identitária: a terra natal. Sobretudo as personagens Paco e Alex 

não cogitam retorno ao Brasil, bem como não retém uma idéia de nação 

brasileira coesa e acolhedora. Esta é substituída por seu espectro e, 

assombradas, as personagens acabam, paradoxalmente, incorporando-a 
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em suas contranarrativas. É nesse sentido que a utopia de uma nação – 

ainda que instável – faz-se presente em Terra Estrangeira. O 

estilhaçamento da nação é, em si, uma informação determinante para a 

composição de narrativas identitárias, ainda que articulada a outras 

afiliações de identidade. 

Trata-se o filme, por outro lado, da representação de identidades 

articuladas em situação de exílio. Esta categoria mostra-se, no escopo 

deste trabalho, fundamental na medida em que possibilita o 

redimensionamento da questão das identidades contemporâneas em um 

novo mapa caracterizado, notadamente, pela natureza esboçada de seu 

traçado. As terras estrangeiras , em Terra Estrangeira, são demarcadas, 

assim, pelas trajetórias das personagens que, através do confronto - ou da 

partilha – de suas condições de exilados, acabam por compor uma malha 

cultural híbrida além de, em alguma medida, tensa.  

De maneira que a modulação dos diversos exílios parece atender à 

lógica da diáspora contemporânea que opera não a partir da contraposição 

de diferenças, mas, sobretudo, de suas articulações em espaços e tempos 

marcados pela disjunção. No momento em que Paco, por exemplo, deixa 

para trás São Paulo e parte em direção ao exílio, carrega consigo 

temporalidades e territorialidades distintas, que serão articuladas em uma 

experiência de diáspora. A negociação de sua identidade cultural é 

perpassada, então, tanto pela necessidade de (re)situar-se em outra 

geografia – o exílio – quanto pelo desejo de manutenção de suas 

referências passadas. Os sucessivos deslocamentos que vivencia 

metaforizam o deslocamento pelo qual passam as culturas periféricas na 

contemporaneidade, alimentando, eventualmente, o desejo da ocupação de 

uma posição mais justa e equilibrada na geopolítica global. 

Isto posto, consideramos que o filme Terra Estrangeira configura-se 

em um bem sucedido exercício de reflexão sobre identidades culturais, 

pautado, no entanto, na percepção da instabilidade e ambivalência das 

culturas e das subjetividades contemporâneas. Dessa forma, as 

representações e efeitos de sentido engendrados afastam-se, em 

demasiado, do desejo de, a qualquer custo, partir em defesa das eventuais 

especificidades culturais que o Brasil – ou Portugal, ou Angola – tenham. 
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A (contra)utopia instaurada em Terra Estrangeira não se alinha, de 

acordo com a perspectiva adotada nesta análise, à afirmação de uma 

sociedade e de uma cultura brasileiras estáveis, não resgata peculiaridades 

ou ensaia um discurso da coesão e uniformidade identitárias. Antes, trata-

se de uma utopia que (se) indaga: Qual o lugar das sociedades periféricas 

na contemporaneidade? Há, ao que parece, nesta indagação, a defesa (de 

um desejo?) de um lugar. 

Se este movimento notado em Terra Estrangeira representa uma 

tendência do cinema brasileiro de ficção pós-Retomada, reservamo-nos o 

direito de não responder, sobretudo porque a investigação a qual nos 

dedicamos foi centrada em aspectos extraídos diretamente do filme. 

Entretanto, algumas considerações – breves – sobre tal questão, ainda que 

incipientes, mostram-se pertinentes. 

De modo que o cinema brasileiro ficcional, além de preocupar-se 

com sua inserção em mercados globais, parece dispor-se à reflexão sobre 

a cultura brasileira contemporânea e, particularmente, sobre a questão da 

identidade. Muito recorrentemente, todavia, esta reflexão tem assumido 

um tom marcado pela discrição, apenas tangenciando aspectos 

importantes da cultura brasileira. Talvez o cinema esteja atravessando um 

momento de depressão Pós -Retomada , precisando mais reforçar sua auto-

estima do que propriamente problematizar, de forma contundente e 

crucial, seu lugar – e o lugar das culturas periféricas – na 

contemporaneidade. Por essas e outras que a periferia vem sendo 

retratada, no mais das vezes, através de olhares conciliatórios, 

esquivando-se de abordagens mais incisivas sobre as ambivalências, 

esvaziamentos e supressões culturais pelos quais estejamos, 

eventualmente, passando. 

Os filmes documentários, por outro lado, parecem ter encampado 

este debate, destacando-se notavelmente e contribuindo não apenas para 

o registro, mas, sobretudo, para o levantamento de problemas sublimados 

pela ficção. 

Assim, o encerramento deste percurso nos traz a impressão de 

termos, modestamente, contribuído para a reflexão acerca das 

representações da identidade cultural brasileira, em Terra Estrangeira, 
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como, também, para a gestação de um debate importante sobre os 

caminhos percorridos – ou a percorrer – pelo cinema nacional.    
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ANEXO A – Tabelas – Mapeamento preliminar 
 
 

 

Total de trabalhos levantados: 12 

Dissertações de Mestrado: 06 
Teses de Doutorado: 06 

 
Tabela I 

 
 MESTRADO DOUTORADO 

1996  8,33% 

1997  8,33% 

1998 8,33%  

1999 8,33% 16,66% 

2000 25% 8,33% 

2001 8,33% 8,33% 

 

 

Tabela II 
 

MESTRADO E DOUTORADO 

ÁREA 

 Comunicação Tecnologia 

da Imagem 

Teoria 

Literária 

Comunicação 

e Cultura 

Comunicação/ 

Artes/ Cinema 

1996    8,33%  

1997    8,33%  

1998    8,33%  

1999    25%  

2000  8,33% 8,33% 16,66%  

2001 8,33%    8,33% 

      

TOTAL 8,33% 8,33% 8,33% 66,65% 8,33% 
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ANEXO B – Ficha técnica do filme 
 
 

Direção 
Walter Salles e Daniela Thomas 

 

Elenco 
Fernanda Torres (Alex) 

Fernando Alves Pinto (Paco)  
Luis Melo (Igor)  

Alexandre Borges (Miguel)  
Laura Cardoso (Manuela)  

João Lagarto (Pedro) 

 
Participação especial 

Tcheky Karyo (Kraft) 
 

Equipe Técnica 
 

Roteiro original: Daniela Thomas, Marcos Bernstein e Walter Salles  

Diálogos adicionais: Millor Fernandes  
Direção de fotografia: Walter Carvalho  

Montagem: Walter Salles e Felipe Lacerda  
Som direto: Geraldo Ribeiro  

Música: José Miguel Wisnik  
Direção de arte: Daniela Thomas  

Figurino: Cristina Camargo 
Produção executiva: Flávio Tambellini 

Co-produção Brasil: Paulo Dantas e Movie-Art  

Co-produção Portugal: Antônio da Cunha Telles e Maria João Mayer 
Ano de produção: 1995 

Duração: 102 minutos 
Distribuição em vídeo: Riofilme  
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