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PRÓLOGO

Este é um texto errante, sem começo nem fim, sem estações obrigatórias nem altares 
por visitar. É uma errância através de alguns territórios transitados pelo cinema latino- 
americano, entre cidades e serras, deixando-se levar por um punhado de filmes igualmente 
errantes; uma deambulação por um cinema sem idade, ancião e criança numa só vez, 
assim como nosso continente eterno e fugaz.

E não é a errância o estado natural de nossas existências incertas? Não há como 
escapar. No plano mais concreto e temporal, o transcurso da vida está delimitado pela 
gestação e o nascimento, totalmente impostos, e a morte, inelutável mas imprevisível; 
apesar de uma ilusão de controle. Em contraste com essa única certeza, o percurso que 
nos leva do ponto de partida até o de chegada é uma incógnita absoluta. Seja pelo raro 
privilégio da liberdade de movimento e de eleição ou, ao contrário, pela força ou pela 
necessidade de fugir do perigo e da opressão; pela ausência de refúgio ao retornar; a busca 
de um objeto precioso perdido; ou simplesmente a natureza indômita do espírito, São as 
razões inesgotáveis pelas quais esse percurso pode ser errante.

O cinema é um dos espaços mais propícios à errância, com sua capacidade de 
transcender o tempo, o espaço, a realidade material. O cinema é uma pomba em vôo, 
um carro que se distancia, um bote à deriva, um cão em fuga, uma mente vagabunda 
ou umas vias férreas que levam em sua extensão inalcançável a promessa de um além, 
que por sua vez contem a esperança imprecisa de que que seja melhor do que o aqui. 
O cinema é e pode ser tudo. E diante das infinitas possibilidades, a errância é a forma 
mais tentadora de avançar.

A errância é aqui uma desculpa confessa para a visita a algumas obras selecionadas 
arbitrariamente, sem pretensão de teorizar o conceito nem estabelecer um inventário de 
sua presença no cinema latino-americano, nem tampouco apresentar um mostruário 
representativo ou proporcional. A ideia é divagar entre imagens, histórias e sensações 
inspiradas por uma minúscula fração da criação latino-americana, para quiçá, incitar a 
outras errâncias cinéfilas, outras explorações e descobertas, fortuitas e pessoais.
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INTRODUÇÃO

Hoje acordei agitado. Necessito movimentar-me, andar, mas não sei até aonde. Também 
não sei até quando. Como em tantas ocasiões, sinto-me prisioneiro do tempo e do espaço. 
Sinto-me preso em meu corpo, presa em minha pele. Não posso ficar num só sexo, num 
só lugar, numa só língua, se sou mil de uma vez. Se, como o sol, posso dançar no vento 
da Patagônia e, ato seguido, banhar-me à sombra das árvores milenárias do Amazonas 
para continuar rumo a conversa com as pedras do deserto Chihuahuense, graças ao legado 
extraordinário de idiomas do qual sou testemunho para comunicar-me com minha gente 
e minha terra.

Minha curiosidade é infinita. Quero ver tudo e vi tão pouco! Quero percorrer cada 
recanto e cada época, olhar a partir de cada perspectiva imaginável, sonhar todos os so-
nhos. Como ficar quieto? Mas, às vezes, confesso, sinto medo e preciso fugir da violência 
que emana desse continente ferido. Nos dias em que sou frágil e vulnerável, necessito 
movimentar-me para sobreviver, ou ao menos tentar.

Sou o cinema da América Latina, esse que acordou há um século, já cheio de 
histórias, de imagens, de palavras, de ideias, de sons e de visões que levavam milênios 
em gestação. Sou uma infinidade de possibilidades, das quais experimentei apenas uma 
ínfima parte. Gosto de errar, tentando acalmar essa ansiedade por explorar novas caras 
e identidades, novas vozes e olhares. Hoje tenho vontade de passear sem rumo fixo, e 
compartilhar essa errância com outras figuras errantes de ontem, hoje e amanhã, que me 
permitiram circular livremente por distintos territórios geográficos e mentais.

FUGA PARA A MORTE EM EL MUERTO Y SER FELIZ 
(JAVIER REBOLLO, 2012)

Saí para dar umas voltas pelo centro de Buenos Aires, essa cidade da fúria na qual é tão 
fácil esconder-se entre a multidão e andar sem pausa nem rumo. E aí, em uma grande 
praça, encontrei-me com um errante veterano. O imenso ator espanhol José Sacristán 
estava sentado em um banco, com um ar lamentável. Na verdade, não topei com ele por 
acaso. A câmera, apontada a partir do céu, foi se aproximando e levou-me direto a ele. 
Ali encontrava-se vestido de Santos, um personagem tão irresistível, que imediatamente 
o senti como um velho amigo e decidi partir com ele em sua última errância. 

Essa câmera onisciente abre o filme El muerto y ser feliz (O morto e ser feliz) (2012), 
terceiro longa-metragem do cineasta espanhol Javier Rebollo (após Lo que sé de Lola —O 
que eu sei sobre Lola—, 2006, e La mujer sin piano —A mulher sem piano—, 2009). E 
o abre seguindo a voz de sua narradora (quase) onisciente, que por certo é a voz de sua 
co-criadora, Lola Mayo, à que se somará por aqui e por ali a voz do próprio Rebollo.

O mais puro e imediato gozo da cinefilia não responde a cânones, a listas estabele-
cidas, a ordens geográficas ou cronológicas, nem a referências eruditas, apesar de que tudo 
isso possa em seguida ajudar a enriquecê-lo e aprofundá-lo. Para abrir-se inicialmente a 
esse amor, não há nada melhor que o encontro fortuito com um instante de graça, em 
uma comunicação entre espectadores, talvez reunidos por acaso, ou, inversamente, em 
uma experiência singular e privada.

A errância é a negação de um caminho único e trilhado. O cinema, América Latina 
e o cinema latino-americano são também a negação de uma única ideia, matéria, forma 
ou identidade. E estas palavras errantes são um simples convite para um passeio.



8   |   ESBOÇOS  |  NÚM. 006 ERRÂNCIAS   |   9

El muerto y ser feliz (2012), Dir. Javier Rebollo
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O relato dos demiurgos acompanha em off o filme do princípio ao fim, como para 
trazer a rota que as imagens devem seguir. O dispositivo é divertido no começo, depois 
chato e inclusive incômodo durante uns momentos. Mas em seguida se torna absoluta-
mente natural e necessário. E de repente, quando já está comodamente instalado, assim 
como em outros trabalhos em que a dupla Rebollo-Mayo oferece uma reflexão sobre as 
capacidades e limitações narrativas do cinema, começam a surgir ao longo do filme pe-
quenas incoerências que contradizem a narração oral, como uma criatura que se rebela e 
que não se deixa controlar. Quem decide se o ônibus parador no caminho está vazio ou 
cheio de gente? Se a Mar Chiquita é um destino paradisíaco ou apocalíptico?

Da brecha que se abre surge a pergunta fundamental: O que o filme está contan-
do? Uma série de eventos e situações que alguém está repetindo oralmente com erros? A 
encenação equivocada de uma história que está sendo narrada fora de quadro? O roteiro 
que o protagonista está escrevendo através de suas ações cada vez que escolhe seu próximo 
passo, e que está obrigando aos autores, transformados em personagens a sua mercê, a 
prosseguir? E, no final das contas, isso importa?

Com seu aspecto digno de lástima, Santos parece não imaginar todo o questiona-
mento que ele suscita. No momento vai partir para uma viagem, mas dá a impressão de 
que ele não sabe para onde. Vai morrer, isso sim ele sabe, e também sabe porque assim 
decidiu, que não vai morrer num hospital onde o prenderam por seus três tumores. Nosso 
homem é então um tipo de Odisseu que, demasiado distante no tempo e no espaço de 
sua Espanha natal, está procurando um lugar para morrer em sua Argentina de adoção?

Vejo ele comprar clandestinamente um estoque de morfina de uma enfermeira 
cúmplice e compassiva, e o acompanho a buscar dinheiro com um tipo suspeito que se 
parece ao crítico uruguaio Jorge Jellinek. Depois passamos rapidamente pela sua casa. 
Todo um passado pode ser lido nessas paredes, mas ele não está a fim de olhar para trás. 
Leva pouco tempo para mudar de roupa (pois se via muito extravagante com sua bata 
de hospital pela rua) e seguimos rumo a Rosario, com esse homem que deve matar por 
encomenda. Mas para Santos já não há sentido em apertar o gatilho. O que sentirá um 
assassino profissional, que sabe que sua própria vida está condenada, quando aponta o 
revólver para um desconhecido? Certamente um profundo e total absurdo.

Nesse mesmo instante, a voz do cineasta apresenta seu herói como um oximoro: 
“Santos, o assassino profissional que não assassina,” e surge na tela o título do filme. Já 
na estrutura da frase se estabelece a lógica retorcida do projeto: substantivo e verbo no 
infinitivo, personagem e ação, morte e felicidade, um protagonista denominado pelo 
que cedo ou tarde ele será —e todos seremos—, e a meta final de nossa civilização. O 
morto e ser feliz.

Voltamos à estrada, onde passaremos grande parte desta sinuosa viagem. Paramos 
para encher o tanque do velho Ford Falcon, a que Santos chama carinhosamente Cam-
borio, revelando o tipo de relação que só um errante pode manter com seu veículo: é seu 
cúmplice, seu amigo, seu lar. De repente, entra uma mulher e pede ao nosso homicida 

que pise no acelerador, pois ela está tentando escapar de um tipo pegajoso. O assassino 
aposentado não está a fim de confusão, nem de aturar alguém que lhe imponha algo. 
Mas, ao final, vendo-a mancar, o lado bom de Santos se compadece e, livremente, se 
oferece a levá-la. Chama-se Érica, e existe, com todo seu mistério insondável (ou tal vez 
sua simplicidade) graças à sutil Roxana Blanco.

Nesse instante tudo muda. Como também não tinha uma forma definida, não 
saberia dizer exatamente como muda. Mas está claro que, a partir daqui, a errância de 
Santos ganha uma virada surpreendente inclusive para ele. Daqui pra frente, é uma errância 
a dois; uma comunhão entre dois errantes sem destino nem ataduras que aceitam um 
novo vínculo, sem cerimônia, sem contrato, como se fosse tão elementar como a morte à 
espreita. E abraçam o contato humano e a responsabilidade que implica sem perguntas, 
só com ternura.”

“Na Argentina, nem todas as rotas estão nos mapas, nem existem todos os caminhos 
que os mapas dizem. Mas Santos e Érica nem levam mapa nem precisam dele”, ouço 
dizer fora de quadro. O filme também não encontra seus caminhos nos mapas. Rebollo 
rapidamente nos deixar entender e sentir que não vamos a nenhuma parte, no sentido 
narrativo clássico. É a fascinação que nos faz querer dar uma volta com esses enigmáticos 
vagabundos. Camborio nos leva a passear entre Miramar de Ansenuza, o spa de La Cum-
brecita ou as termas de Río Hondo. Pois o velho carro parece ser quem guia o itinerário 
inexistente. E quando decide parar de andar, no meio do nada, ficamos presos uns dias em 
plena celebração da cidadezinha de San Leopoldo, em Santiago del Estero, transformado 
em lar temporário de duas pessoas que decidiram não ter mais lugar.

Santos não anda bem. A morfina está acabando. Quando chegamos a San Miguel 
de Tucumán, a dor é insuportável. Movendo-se pela primeira vez com um objetivo claro, 
Érica percorre a cidade, de uma vila miserável até a casa de um ex-prefeito, procurando 
um pouco de “paco”, como se referem à pasta base, que nem sequer eles sabem usar. 
Pobre Santos. Agora é sua consciência que começa a errar. Uns trezentos quilômetros 
mais tarde, dos quais nem se dá muita conta, em um instante de loucura ou de bondade 
—não sei— ele começa a jogar as notas do seu salário de não-assassino por uma varanda 
de Salta. “E é feliz”.

Ambos pressentem, ou não, que a errância se aproxima de um fim? Ou ao menos 
de uma bifurcação, especialmente quando Santos sonha com cavalos —um clássico entre 
a tribo dos errantes— e Érica com cachorros, como os da fazenda colonial —com capela e 
tudo— onde vive sua família, não muito distante dali. A visita a essa enorme comunidade 
presa às suas velhas tradições, que Érica abandonou para empreender sua errância, é de 
certo modo um regresso ao lar projetado: um lugar de retorno a sua origem. Santos leva 
Érica ao mundo dela. E quando todos estão comovidos por outro retorno, o de Walter, o 
velho cachorro deformado que um dia Érica salvou de ser executado e que agora enche o 
campo com seus indesejáveis dejetos, Santos aproveita para tomar finalmente o caminho 
a nenhuma parte, ao status de mito que lhe conferem os narradores em sua cacofonia de 
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versões contraditórias sobre o destino de nosso involuntário herói. Todos falam ao mes-
mo tempo; todos os destinos possíveis de Santos saltam de uma só vez. De repente sinto 
que somos muitos, e não deixamos ele descansar em paz. Melhor ir embora e deixá-lo 
tranquilo. E ser feliz.

FUGIR DE UMA INFÂNCIA EM PERIGO EM PIXOTE, A LEI DO MAIS FRACO 
(HÉCTOR BABENCO, 1981)

Como cheguei aqui, se ainda há pouco estava passeando por Buenos Aires? É um tipo 
de pergunta que um errante se faz todos os dias, mesmo que saiba que não vale a pena a 
pergunta. Volto ao leste, para visitar esse território interminável e indômito que é Brasil. 
Brasil maravilhoso e sensual, mas também violento e desgarrado. Por todos lados me 
encontro com essa infância pisoteada, desamparada que o cinema há tanto tempo vem 
retratando e às vezes explorando. E num gesto reflexivo, mas ao mesmo tempo ingênuo, 
tento evitar a lamentável vista levando o olhar para trás. Para quê? Se sei que nunca foi 
melhor? E ali, e em um passado não tão distante, vejo-o com seus olhos inocentes e 
suplicantes, a um passo de endurecer-se para sempre.

Ali, em 1981, contemplo ao pequeno Pixote, como lhe dizemos a Fernando Ramos 
da Silva. Não é tanto tempo, trinta e cinco anos. Menos da metade da média de vida 
no nosso continente. Mas essas estatísticas não têm nada a ver com os que nascem em 
um mal momento e sobretudo em um mal lugar. Trinta e cinco anos é pouco menos do 
dobro do que Fernando conseguiu viver, o ator, morto pela polícia aos 19 anos em um 
evento obscuro que acabou inspirando o filme Quem matou Pixote? de José Joffily. Mas 
essa é outra história. Ou não?

Minhas fronteiras tendem a ser porosas, especialmente (para bem e sobretudo para 
mal) quando se trata de representar a miséria. Como distinguir o protagonista da ficção 
Pixote, a lei do mais fraco de seu intérprete? O próprio diretor, Héctor Babenco, mistura 
os registros no prólogo ao seu filme baseado nos trabalhos do pesquisador e escritor José 
Louzeiro. O cineasta marplatense convertido em brasileiro se instala em frente ao espec-
tador, dando cifras e dados duros sobre o abuso e a miséria infantil, com uma favela de 
São Paulo como pano de fundo para ilustrar a realidade que vai denunciar. Pois Pixote é 
claramente uma denúncia. Enquanto a câmera se aproxima, com um zoom, de Fernando 
e parte de sua família, Babenco nos explica didaticamente a luta cotidiana que eles en-
frentam para sobreviver.

Logo entramos claramente na cena da ficção. Tudo começa em uma estação de 
polícia, um dos tantos espaços repressivos que simbolizam o perigo e o destino do qual 
Pixote tenta fugir. Mas esse perigo não está somente nas instituições e nas autoridades, 
mas também na exploração por parte dos criminosos mais velhos (que, explica o filme, 

usavam os menores de idade por sua impunidade, pois o maior risco que corriam era o 
de ir para um reformatório), e as relações de poder e violência entre os mesmos reclusos.

Dezesseis anos antes, em Crónica de un niño solo (Crônica de um menino só - 1965), 
o argentino Leonardo Favio havia sugerido, com pudor, a violação de um menino por 
parte de um grupo, e transformou a experiência em um golpe para seu protagonista Po-
lín, enfrentando a sua própria impotência para defender seu amigo. No caso de Pixote, a 
violação de um menino por outros mais fortes ocorre antes dos dez minutos, é mostrada 
de modo bastante ostensivo, e, com um instinto de sobrevivência claro, o pequeno tes-
temunho Pixote não duvida um só instante em afirmar que estava dormindo e que não 
havia visto nada.

Escapar do reformatório é a sua única esperança, mesmo que ele tenha claro que o 
perigo continua do lado de fora. Durante a primeira metade do filme, a errância de Pixote 
é a de um menino sem amarras, manipulável e transportável segundo o desejo dos que 
têm o poder sobre ele mas falham na missão de protegê-lo. Esse é o caso especialmente 
de “Sapatos Brancos” (Jardel Filho), o diretor do abrigo de menores, sempre vestido com 
seus sapatos brancos e pinta de militar, em meio a um universo de corrupção e execuções 
sumárias por parte da polícia. Essa errância inicial é figurativa: encerrado no reformatório, 
Pixote busca seu lugar em um grupo que está permanentemente negociando cumplicida-
des e submissões, e também afeto e lealdade.

A fuga que nos lança na verdadeira errância surge aproximadamente na metade 
do filme, quando em um momento de caos um grupo escapa pela janela da enfermaria. 
É uma fuga até uma ameaça desconhecida, já que até aqui, o mundo exterior tem sido 
sempre um território de mafiosos ou de policiais corruptos ou fascistas.

Babenco queria que eu fosse determinista neste drama, assim, sem transição, como 
se não houvesse outra revolução realista, a cena seguinte mostra o grupo formado por 
Pixote (o menor de todos), Chico (Edilson Lino), o transexual Lilica (Jorge Julião, que 
já havia começado sua carreira no teatro) e seu amante ocasional muito macho Dito 
(Gilberto Moura) roubando em pleno centro de São Paulo e organizando-se como uma 
quadrilha de delinquentes profissionais. Acompanhamos eles em seus passos da reclusão 
no reformatório ao gozo da liberdade de movimento, ainda que soubessem e assumissem 
sempre a contracorrente da sociedade, enfrentando-a a partir da posição de inimigo de-
clarado e insuperável. Assim, a câmara segue os deslocamentos e gestos dos batedores de 
carteira para situá-los em seu novo meio ambiente.

No determinismo de Pixote, a errância dos meninos é uma fatalidade e, como tal, 
o mapa de possibilidades é limitado: a falta de rumo claro está de mãos dadas com a falta 
de rotas acessíveis.

O grupo apenas começa a conquistar a cidade, e inclusive a saboreá-la, passeando 
em um conversível por suas praças bem cuidadas, quando um acordo com o traficante 
Cristal nos faz embarcar num trem até o Rio de Janeiro. Na nova cidade eles estão mais 
vulneráveis que nunca, tendo que negociar sem possuir nas mãos as cartas necessárias. 
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Talvez por isso Chico sonhe em ter um revólver, para se sentir um pouco mais dono de 
seu destino. Por enquanto estão a mercê de Débora (Elke Maravilha), a dona do cabaré 
que leva embora a droga deixando em troca nada mais que sua vã palavra.

Durante a tensa espera, por um momento até eu os confundo com as pessoas 
“normais” na praia, tomando banho no mar e brincando como meninos que são. Exceto 
Lilica, que em sua lucidez deixa-se levar pela melancolia: logo fará 18, e seus dias de 
impunidade chegarão ao fim.

Para Pixote, são os dias de inocência —ou do resto de inocência que lhe está per-
mitido— que estão chegando ao seu fim. No enfrentamento dessa noite com Débora, 
ele passa definitivamente de objeto de abandono e violência social a um sujeito capaz 
de matar, de discernir e decidir. Horas antes, em um instante de pureza, quase se deixa 
enganar pela farsa maternal da mulher. Mas agora, quase como vingando-se contra sua 
própria ingenuidade, como provando seu valor a si mesmo, não duvida em assassiná-la. 
Para Chico já é tarde. Morto, ou inconsciente, pelo golpe de Débora, ficará para trás e será 
rapidamente esquecido. E é Pixote quem realizará seu sonho de ter seu próprio revólver, 
ao roubá-la da bolsa da mulher agonizante. 

Pixote me faz resumir a volatilidade da vida, as prioridades, os afetos e o perigo, 
na rapidez com que mostra, em apenas uns segundos, o protagonista angustiado por seu 
amigo, depois mexendo na bolsa de Débora para ver o que pode roubar, para em seguida 
evocar a fuga do Rio de Janeiro através do ruído e da imagem de um trem noturno e, 
imediatamente revelar os “sobreviventes” Pixote, Lilica e Dito jogando em uma máquina 
de flipper com aparente despreocupação.

É então que Sueli (Marília Pêra) aparece em nossas vidas, quando uma rápida 
transação transforma os meninos em improvisados aprendizes de proxeneta. Durante sua 
última meia hora, o filme se distancia cada vez mais da infância. A presença da consumida 
mulher, de cujo ponto de vista nos aproximamos, serve como ponte até o já não muito 
distante sofrimento adulto. No final das contas, a experiência a fez mais cínica, como 
deixa ver agressivamente na conversa sobre o aborto, do qual o ingênuo Pixote não havia 
se dado conta. Mas na verdade ela não está tão distante dos meninos, nos quais encontra 
uma triste cumplicidade. Todos são vulneráveis e estão dispostos a transformarem-se em 
feras amorais e atacar antes de serem atacados. E todos sabem aproveitar sem remorsos 
sensação de triunfo quando o roubo à mão armada aos clientes de Sueli os deixa com 
dinheiro para comer o que querem, ou inclusive com o carro que lhes permite instalar-se 
em um parque e tomar banho e dançar com a música a todo volume, como um grupo 
qualquer de jovens (exceto que eles têm o dono raptado na mala). 

Neste período em que os afetos e desejos erram e se entrecruzam, enquanto Lilica vê 
com ressentimento como Dito parte para um jogo de sedução com Sueli, Pixote se deixar 
levar também por um desejo que não compreende totalmente. A mulher representa ao 
mesmo tempo para o menino, em uma grande confusão de papeis e emoções, a prostituta 
que protege e explora segundo os códigos mafiosos que herda; o objeto de um desejo em Pixote, a lei do mais fraco (1981), Dir. Héctor Babenco 
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que se mescla o despertar sexual da puberdade com a imitação das condutas que observou 
por toda sua vida e a promessa da ternura materna da qual ele careceu na infância.

Seu apartamento se transforma para Pixote em um tipo de âncora que detém a 
deriva, no mais próximo que já conheceu de um lar desde que o encontramos no refor-
matório. A cama, na qual podem acabar fazendo sexo Sueli e Dito a poucos centímetros 
de onde Lilica e Pixote veem a televisão, por momentos parece um bote que mantém na 
superfície a um grupo de náufragos.

Mas é Pixote mesmo que fratura esse germe de lugar com um novo crime; quem 
leva a âncora quando o ataque a um cliente sai mal e no caos acaba disparando em Dito, 
e depois, não uma mas três vezes, ao homem enganado.

No tumultuado final, com um nó no estômago, vejo a Pixote renunciar à esperança 
de um colo que o aconchegue como ao menino que nunca pode ser, para aceitar seu único 
destino possível e voltar a andar pela linha do trem em uma fuga permanente. Também 
eu quisera fugir de tanta sordidez.

EXPLORAÇÃO INTERIOR EM GÜEROS 
(ALONSO RUIZPALACIOS, 2014)

Quando as pessoas querem encontrar-se consigo mesmas, refletir serenamente, geralmente 
vão caminhar no meio da natureza. Mas quando fogem de si, vão errar pela cidade. E 
quanto maior e mais caótica, melhor.

Hoje é um desses dias em que me invade uma mistura de melancolia e ansiedade. 
Regresso a um tipo de adolescência tardia, a uma juventude desorientada. A metrópole 
me atrai, onde posso confundir-me entre a multidão. E para isso, nada supera a Cidade 
do México, esse D.F. com seus milhões e milhões de almas, tão frequentemente perdidas. 

Mas às vezes fico pasmada em meio ao turbilhão, e a angustia pode paralisar-me 
e deixar-me trancado na escuridão. É o que acontece com meu amigo Fede nos dias em 
que a UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), onde estuda, está tomada. 
É pela época, segundo se pode deduzir, quando o século xx se transforma em xxi. 

Ao deixar Vera Cruz para ir ao D.F. estudar, Fede encontrou-se diante de uma 
liberdade total. Um sonho transformado em realidade para tantos adolescentes: longe 
do controle materno, do bairro, de qualquer um que estivesse lhe dizendo o que fazer, e 
com a grande cidade e suas infinitas oportunidades acolhendo-o com os braços abertos.

Mas “o Sombra”, como lhe chamam seus novos amigos, a pouco começou a ter crises 
de pânico e a refugiar-se na escuridão —Mas como não? Se tem a luz cortada, porque 
vai saber onde se paga a luz nessa selva?!— do apartamento que divide com seu amigo 
Santos, que mesmo que o ignore, leva a errância em seu nome. Já não vai à Universidade 
nem se mete nas mobilizações, nem sequer para ver Ana, sua querida Ana. Nada o tira 

de sua caverna, de onde se supõe que ele está trabalhando em sua tese... Sim, claro... Sem 
a disciplina de uma rotina de estudos, está perdido no vazio.

Assim o encontra Tomás, seu bem intencionado mas inconsciente irmão mais 
novo que sempre anda se metendo em confusão, complicando a vida de sua pobre mãe 
viúva. Acabada, incapaz de mantê-lo fora dos conflitos com a vizinhança, foi ela que o 
mandou por um tempo para a capital, e aqui está, descobrindo a vulnerabilidade de seu 
idealizado irmão mais velho.

O trio que formam Tomás (Sebastián Aguirre), Santos (Leonardo Ortizgris) e o 
Sombra (Tenoch Huerta) não será muito heroico. Mas eles são os heróis inquestionáveis 
de Güeros, o notável longa-metragem de estreia do mexicano Alonso Ruizpalacios, que 
segue seus estranhos personagens em sua errância pelo D.F. e pela vida.

Güeros começou sua impressionante trajetória de prêmios quando ganhou o de 
melhor obra prima de toda a Berlinale 2014, continuou ganhando em festivais de todo o 
mundo, e arrasou em sua própria casa ao receber o Ariel de melhor filme, melhor obra-
prima, melhor direção, melhor fotografia e (ex-aequo) melhor som (ao que se somaram 
os Ariel que Ruizpalacios ganhou por seus curtas-metragens Café Paraíso em 2009 e El 
último canto del pájaro cú —O último canto do pássaro cú— em 2011).

Se o filme afeta, com tanta facilidade, a públicos de todos os horizontes e idades, é 
porque por trás de seu caráter profundamente idiossincrático e da forma concreta com a 
qual entram nas aventuras, apela a algo fundamental e universalmente humano: a errância 
afetiva e existencial, que apesar de ser mais endêmica na juventude, na verdade nunca se 
cura totalmente.

Güeros aterriza essa sensibilidade tão global em uma realidade muito específica, que 
vai mais além do território pelo qual dá voltas o carro de Santos (o jovem estudante, não 
o assassino profissional). Desde a eleição do título, o filme nos situa na complexidade de 
uma sociedade dividida social, racial e geograficamente. Mesmo que Fede seja moreno, o 
que lhe confere seu apelido de Sombra, isso não o impede de ser um “güero” (louro) mas, 
do privilégio que significa viver fora da pobreza, não ter que trabalhar para seu sustento e 
aceder a uma educação universitária (acesso que requer não só a possibilidade, se não ainda 
um desejo inicial, algo que por si marca uma divisão no México e em todo o mundo). 
E, por mais que Ana se sinta parte do povo em luta, além de qualquer juízo de valor ou 
político, o certo é que não o é. Ninguém elege o entorno em que nasce nem a cor de sua 
pele, e às vezes parece que o primeiro marca de maneira mais permanente que o último. 
É por isso que nossos países produzem tantos errantes desse outro tipo: os errantes sociais, 
esses sem classe por destino ou por opção, por desprezo às suas origens ou por esforço e 
aspiração, mas que rara, raríssima vez, poderão dissimular em que canto do mundo deram 
seu primeiro grito, e fazer parte completamente em outro grupo.

E mesmo que a melancolia pós-adolescente possa parecer um luxo de “güeros”, e 
seja através do olhar de jovens ociosos que vão surgindo as outras realidades, o filme situa 
desde seu começo o contexto de violência e desesperança que se desenvolve, pelo simples 



18   |   ESBOÇOS  |  NÚM. 006 ERRÂNCIAS   |   19

fato de se tratar do México. A “travessura” inicial de Tomás, que detona seu desterro para 
a capital, revela uma tragédia que em si poderia motivar um filme, mas aqui é somente 
mais um motor narrativo: a bomba de água que ele lança impede a fuga (e quiçá a sobre-
vivência) da mulher que vemos desde o início se preparando para escapar de casa com 
seu bebê, e, se entende, de um marido violento. 

O tom dessas imagens é urgente, ofegante, contrastando com a câmera controlada 
da maior parte do filme, que pode ser estática, como são os jovens no começo, e quando 
move-se com eles, se aproxima com firmeza do objeto de sua atenção, lentamente, flui-
damente, acompanhando e guiando a atenção do espectador. Sim, Güeros é uma obra 
estilizada, com sua fotografia elaborada em preto e branco, e também cheia de ternura e 
humor, mas também lembra a brutalidade da realidade sem tentar amenizá-la.

É assim a agressividade cotidiana, a violência como resposta imediata a um conflito, 
a que impulsiona o grupo a lançar-se ao mundo exterior (em outra paisagem de câmera 
agitada), quando os vizinhos se dão conta de que estão roubando sua eletricidade. Com 
suas emoções à flor da pele e seu medo do mundo exterior, Fede parece comunicar seus 
medos com mais facilidade e naturalmente à vizinha com síndrome de Down, com quem 
conversa através de um telefone de barbante, esse fabuloso brinquedo caseiro que aproxima 
a mágica adulta da inocência infantil. Mas também usa essa amizade para se aproveitar 
da eletricidade. Quando o pai da menina se dá conta, sua explosão de ira é tanta que o 
trio tem que sair correndo. E uma vez fora, como toda errância, uma coisa leva à outra, 
e à outra, e o D.F. se transforma em um inesgotável terreno de aventuras.

Não tenho ideia de até onde eles vão me levar. Nem eles. Até que, na ausência total 
de perspectivas, já que não há obrigação nem motivação, aparece um objetivo mais ou 
menos claro. Tomás fica sabendo que o velho roqueiro Epigmenio Cruz está hospitalizado. 
A lenda da música pode ter sido esquecida por quase todos, mas não por ele, que ainda 
guarda e escuta constantemente o cassete que seu pai lhe deixou com seu walkman (que 
só revela sua música a quem desliza sua cabeça entre os fones, coisa que não consegui 
fazer por mais que eu tentei).

A procura de Cruz é ao mesmo tempo uma peregrinação para mostrar seu respeito a 
um ancião que, eles imaginam, deve estar bem sozinho, e também é dizer ao pai já falecido 
que seu legado vive em seus filhos, mesmo que seja através das canções desse homem que, 
conta o mito, fez Bob Dylan chorar.

A deambulação também os leva à UNAM invadida, onde ao mesmo tempo está em 
jogo o futuro da educação no México e o futuro afetivo de Fede, algo que a essa idade (e na 
verdade em qualquer idade) pode pesar o mesmo na balança da urgência e da gravidade. 
Eles não têm nem a vontade nem a força para entrar na luta. Em Güeros, a apatia desses 
universitários “pre-aposentados”, e essa desídia que esconde o terror de Fede diante do 
tigre que se aproxima (metáfora recorrente em suas crises), se expressa também justamente 
por sua falta de expressão congruente, em uma errância ideológica.

Contra um pano de fundo de idealismo e compromisso, o desprezo de Sombra e 
Santos por fazer parte nas mobilizações, sem por isso ter uma proposta alternativa, reflete 
a falta de meta e de rumo de tantos cidadãos na construção da sociedade na qual vivem, 
sentindo, pelo motivo que seja, que não têm nenhum papel a desempenhar. Muitos, como 
em todo o mundo, por preguiça e conformismo; outros, como em tantas partes de nossa 

Güeros (2014), Dir. Alonso Ruizpalacios 
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região e mais além, por amarga resignação e a sensação de não possuir as ferramentas para 
enfrentar um sistema putrefato; e muitíssimo, especialmente no país de nossos pseudo 
heróis, por terror a um perigo bem real.

Mais próximos à primeira categoria, a errância política dos garotos está ligada a sua 
errância vital. Ainda estão lutando por (ou esperando) afirmar-se como indivíduos, antes 
de membros da sociedade. Para Ana (Ilse Salas), ao contrário, forjar ela mesma o lugar que 
ocupa na comunidade é parte de sua afirmação pessoal, de sua tentativa de definir-se através 
da ação e desafiar assim as definições congênitas. Com convicção, apresenta um programa 
da rádio universitária e é militante ativa do Colégio de Estudos Latino -americanos da 
UNAM, que na segregação e desconfiança permanentes, alguns veem coimo um depar-
tamento burguês e demasiadamente conservador em suas posturas moderadas.

Depois da caótica assembleia geral na qual os garotos aparecem quase como turistas, 
às vezes como desertores, Ana se une ao trio. Em três, ou em quatro, o grupo percorre em 
carro o D.F., por lugares familiares ou totalmente desconhecidos, com confiança em alguns 
momentos e frequentemente com receio e estranhamento. É possível apropriar-se de um 
território tão imenso? Ou ao contrário sentir que foi pertencido, apropriado pela cidade?

Entre estradas complicadas, unidades habitacionais, monumentos icônicos, bairros 
perigosos, universidade invadida, festa burguesa, hospital, zoológico, edifício em constru-
ção... Ruizpalacios nos leva para passear por espaços bem diferenciados, para reforçar a 
fragmentação da experiência urbana e social, e a sensação de errância ao navegar às cegas.

Termino esta aventura um pouco cansado, é verdade, com a cabeça bastante con-
fusa para lembrar exatamente tudo o que passou desde ontem, mas uma coisa é certa: há 
tempos não me sentia tão em paz.

INFÂNCIA SEM PORTO SEGURO EM VALPARAÍSO, MI AMOR 
(ALDO FRANCIA, 1969)

É estranho. Tenho sido testemunho e espelho de tantas dores e de tantos horrores, que 
quando vejo Pixote, ou me lembro de Polín, nada me parece surpreendente. Mas ainda 
(e quase acrescentaria “felizmente”) me parece indignante.

O mundo é assim. Ou melhor, a vida em nosso continente é assim. Eu sei, mas 
nem por isso deixo de afligir-me. É o mesmo que sucede com um querido “portenho” 
do lado oeste dos Andes: Valparaíso, no Chile. Os anos sessenta estão chegando ao fim, e 
nas montanhas que dominam o porto, a limitação e o desamparo dominam a vida. Meu 
hóspede sabe muito bem. Não só porque ele cresceu nessas ruas poeirentas. Não, ele nas-
ceu privilegiado, e usou esse privilégio para eleger. Elegeu ser médico pediatra, e elegeu 
não só curar os pacientes mais favorecidos de Valparaíso e Viña del Mar (a acomodada 
cidade residencial adjacente), mas também aos meninos dos morros. E pode também se 

dar ao luxo de eleger e decidir que o cinema, que tanto adora, ocuparia um lugar central 
em sua vida.

Assim foi como o Dr. Aldo Francia se transformou em curta-metragista, fundou 
o cineclube de Viña del Mar e esteve por trás dos diferentes encontros e festivais que 
levaram em 1967 ao agora mítico Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de Viña del 
Mar. Falta pouco para a segunda edição do evento bianual, em outubro de 1969, que será 
inaugurada com Valparaíso, mi amor (Valparaíso, meu amor), o primeiro longa-metragem 
do entusiasta e idealista —mas às vezes resignadamente realista— pediatra dos morros.

Pergunto como concilia esse olhar frontal, sem filtros adoçantes, com seu idealismo. 
A resposta está na sua maneira de definir-se categoricamente como “cristão-marxista”. Em 
alguns anos, seu segundo longa-metragem, Ya no basta con rezar, abordará diretamente 
a questão da fé e da atitude da igreja católica chilena diante da desigualdade social. Essa 
será, aliás, sua última realização, já que até a sua morte, em 1995, nunca retomará ao 
cinema depois que o golpe militar frustrara (entre muitas outras vidas e projetos) La 
guerra de los viejos pascuales, o terceiro longa-metragem que preparava com seu cúmplice 
e co-roteirista José Román.

Como médico, Aldo Francia atua concretamente, dia a dia. Como cineasta, quer 
explorar a fatalidade dos que nasceram como ele. A fatalidade, por exemplo, da família 
de Mario González (Hugo Cárcamo), esse pai viúvo, há muito desempregado, e que 
participa no roubo e esquartejamento de uma vaca. Quando é pronunciada sua sentença, 
enquanto se dirige ao furgão que o levará à prisão, no impressionante plano sequência 
do diretor de fotografia argentino Diego Bonacina, o filme anuncia a pergunta e evoca a 
resposta inevitável: O que vai acontecer agora com a sua família? Se perderá sem dúvida 
na delinquência, na vadiagem e na prostituição.

Segundo me conta Francia, e tal como narrou em seu livro Nuevo Cine Latino-
americano en Viña del Mar (Cesoc, Chile, 1990), a história central e as dos distintos 
personagens se baseiam todas em casos dos quais ele soube direta ou indiretamente, mas 
que depois “desdramatizou” no roteiro (escrito com Román) para que não parecesse que 
estava exagerando ou manipulando a realidade.

Valparaíso, mi amor relata a errância dos filhos menores do ladrão: os adolescentes 
Antonia (Liliana Cabrera), Ricardo (Rigoberto Rojo, do Lar de Menores de Carabineros, 
como todos os meninos do filme) e Chirigua (Pedro Manuel Álvarez), além do pequeno 
Marcelo. Os quatro erram mais pela vida do que pela cidade. Conhecem o território. O 
que têm que descobrir é a maneira de sobreviver nele, pois sabem que terão que fazê-lo 
sozinhos. Têm a sorte de possuírem uma casa e uma família: um pai que os ama, apesar 
de estar preso, e María (Sara Astica), a “comadre” que passou a viver com eles depois da 
morte da mãe, e procura protegê-los o melhor que pode. Mas ela está grávida (daquela 
vez que o “compadre” voltou um pouco bêbado, supõe sem rancor), e mal dá conta da 
casa e de seu trabalho de lavadeira. No começo tenta controlá-los. Quando tentam descer 
ao “plano” (o centro plano da cidade, perto do mar), tenta impedi-los, pois acha que é 
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arriscado e digno de repressão para meninos de boa criação como a qual ela quisera dar a 
eles. Mas essas pretensões não têm cabimento entre as frágeis paredes de uma casa onde 
falta tudo. Os irmãos, de sua parte, sentem quase como uma obrigação: “temos que descer 
para o plano”. O que mais estariam fazendo, não fosse isso? O colégio de todos modos 
nunca parece uma opção. No centro, ali onde terminam as escadas empinadas que sepa-
ram a precariedade da modernidade, eles se sentem livres e, sobretudo, buscam a vida.

Nesses momentos os observo através de planos abertos, do alto, o que às vezes lhes 
dá mais espaço. Às vezes esses planos mostram como desaparecem, invisíveis e insigni-
ficantes entre a multidão. Ali embaixo ninguém não importam a ninguém mas que a si 
mesmos. María tem razão quando suspeita que “andam pedindo esmola”. Antonia não 
tem problema em levar Marcelo para cantar nos micros (ou coletivo, bus, ônibus, camión, 
segundo o país) que atravessam a cidade, ou no meio da multidão que vai comprar no 
mercado. Sua música favorita é La joya del Pacífico (de Víctor Acosta), de cujos versos saiu 
o título do filme. Mais para o final, na cena no Yako bar, quem aparece cantando-a é o 
próprio “rouxinol das montanhas de Valparaíso”, Jorge Farías, o mesmo que transformou 
a ode ao povo no verdadeiro hino da cidade.

Enquanto Antonia e Marcelo cantam, seus irmãos tentam conseguir umas moedas 
ajudando às donas de casa a carregar suas compras, mas para isso têm que disputar o 
território com outros meninos que não titubeiam em defender sua fonte de ingresso com 

violência, igual aos que depois lhe dará uma surra em Chirigua por ir limpar túmulos no 
cemitério em troca de uma gorjeta.

¡Pobre Chirigua! De certa forma, de todos os irmãos, é provavelmente o que tem 
uma existência mais errante; o único que parece querer se opor a sua fatalidade, ter uma 
ilusão de eleição moral, hesitando diante da ocasião de roubar. Sua errância por esses dias 
também é social e geográfica, e lhe permite gozar por alguns dias do conforto burguês, 
quando uma senhora de classe alta fica com pena dele depois da surra no cemitério e o 
leva a sua casa. Tomar um banho de verdade, dormir em uma cama cômoda só para ele, 
comer até a saciedade, vestir roupas limpas... Antes de voltar a sua realidade de privação. 
Por isso queria ganhar a vida trabalhando, mas não está em posição de deixar passar outras 
oportunidades que lhe ofereçam, como vigiar durante um roubo ou entregar-se a um ta-
xista conhecido. E apesar de María se desesperar ao compreender a perdição de Antonia, 
pouco a pouco se resigna e em sua desesperada limitação acaba aceitando a contribuição 
dos meninos sem questionar a origem do dinheiro que permite comprar algo para comer 
ou levar a Marcelo, que está no hospital gravemente doente.

Os momentos mais dramáticos, nos quais fica selada a sorte de cada um, estão mar-
cados com o respectivo nome sobre a imagem, às vezes congelada para reforçar o efeito: 
quando Chirigua furta umas bananas na feira, anunciando que apesar de sua resistência, 
acabará roubando; o estupro de Antonia, presságio de sua prostituição; Ricardo sendo 
levado pelo pescoço por um polícia, apontando sua queda definitiva na delinquência; e 
quando vemos que Marcelo, que nem sequer pode ficar de pé, é enviado de volta à casa 
porque no hospital não há mais cama disponível, antecipamos sua morte breve.

Aldo Francia consegue um sutil equilíbrio entre denúncia e demonstração, como 
se contasse uma verdade eterna e inelutável. Apesar de dedicar o filme a “Valparaíso y 
sus niños” (Valparaíso e seus meninos), seu paternal amor pela cidade e seus habitantes 
se traduz não em uma defesa apaixonada, mas em uma aparente indiferença. Seu olhar 
adota uma curiosa distância, contemplando, sem jugar nem interferir.

Assim é o porto, para bem e para mal. O melhor é seguir adiante e tentar sobreviver. 
Ou desaparecer, como Antonia, que se distancia alegremente no banco traseiro do carro 
da quadrilha de delinquentes, despedindo-se de seu irmão mais velho que não se inquieta 
em nada, na última imagem que se vê dos meninos.

O cineasta conta que “foram filmados três finais. Nenhum funcionou. Optou-se 
por ‘volatilizar’ os meninos, como se eles tivessem sido tragados pela cidade. Só se escu-
tam as vozes de Mario e María, agora sozinhos durante a última visita à prisão”. Nessa 
conversa, simulam, fingem sem convicção, ter esperanças no filho que está por nascer, 
ainda que “tudo seja um auto engano, pois também essa criança cairá na delinquência 
ou na morte, junto aos demais”.

Francia faz notar que assim que se mostram essas últimas imagens, apenas se vê de 
perto o mar, pois não teria cabimento no filme: “O mar é para as pessoas livres, para os 
ricos; não para uma família que se afunda pouco a pouco, mesmo que seja no meio de 

Valparaíso, mi amor (1969), Dir. Aldo Francia
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risos e auto enganos. E esse afundamento, desde as tomadas iniciais dos morros por cima 
de Valparaíso até o subterrâneo do Yako, é um afundamento real. O filme cai cada vez 
mais fundo, à medida que seus personagens vão caindo. Perde-se a poesia das montanhas 
e se afunda na sordidez de uma boate de marinheiros, mafiosos e prostitutas.”

A BUSCA DO TESOURO PERDIDO EM COCHOCHI 
(LAURA AMELIA GUZMÁN E ISRAEL CÁRDENAS, 2007)

Entre tanta violência, tanta desesperança, sinto a necessidade de reencontrar-me com uma 
infância despreocupada e inocente, que ainda possa dar-se ao luxo de viver a meninice. 
A norte, bem ao norte, em um pequeno colégio que de luxo não tem nada, sinto soprar 
um vento fresco, um ar leve.

Aí vejo Tony admirando os cavalos do outro lado da grade. Que lindos, tão livres 
e fortes! Tony sonha em ter um o mais rápido possível. Ou um burro, mesmo que seja 
como seu amigo Nacho, que ao invés de perder seu tempo na escola já trabalha no campo. 
Como ficar preso no internato ao invés de jogar bola, quando aí fora os espera a enorme 
serra Tarahumara? Pouco importa que tenha excelentes notas e, mesmo que ainda não 
saiba, vá ganhar uma bolsa para continuar o ensino fundamental. Rebelde, a sua manei-
ra, me convence de que escapemos para evitar a cerimônia de amanhã de graduação do 
ensino básico.

Quem diria que é irmão de Evaristo, esse aluno exemplar, tão obediente e dedica-
do! Ele sim aproveita o colégio, e seria feliz se pudesse continuar seus estudos agora que 
acabou o ensino básico. Mais que ciúmes, seu ar contrariado revela incompreensão ante 
ao desinteresse de Luis Antonio, como Tony se chama oficialmente. Como pode ser que 
prefira trabalhar? Ele, por sua vez, nem sequer sabe como se trabalha. Por enquanto estão 
de férias, mas logo terá que decidir.

E como estão de férias, podem fazer um favor ao avô, que recebe um pedido de 
seu irmão através do “mensageiro da serra”, esse serviço comunitário essencial da emis-
sora local, que serve de vínculo cotidiano na imensidade daquela região onde raros são 
os telefones, mas na qual a rádio é onipresente. Necessita que levem uns remédios lá no 
cânon, além dos vales dos paus eretos. Tony encontra a desculpa perfeita para cavalgar, 
mas o avô não deixa que eles levem seu cavalo, pois o necessita para trabalhar. Tony não se 
importa com as proibições, e não está disposto a ir tão longe a pé e autostop, como se faz 
na serra para ir de uma cidade a outra. Evaristo, que se nota que tem um forte sentido de 
autoridade, tenta dissuadi-lo, não quer se cúmplice, mas finalmente... Que felizes se veem 
os que estão acima do famoso animal a galope! Que alegria pura na cara desses meninos 
gozando da liberdade e da natureza majestosa!

Até o momento, sua viagem tem um sentido e um destino claro. O problema 
começa quando já não estão seguros do caminho, e deixam o cavalo amarrado enquanto 

vão perguntar. Ao regressar já não o encontram. Alguém o roubou ou ele escapou? Com 
certeza foi esse Luis que andava por aí, e que segundo dizem lhe roubou a ovelha a um 
amigo... Mas também é verdade que no colégio não os ensinaram como amarrar bem um 
cavalo... Em qualquer caso há que encontrá-lo já. Não muito longe ouve-se uns ruídos 
equinos. Ansiosos, os dois saem para procurá-lo no meio da densa neblina, cada um por 
um lado, e logo também se perdem um do outro.

A partir daqui, Evaristo e Tony seguem aventuras paralelas. Mesmo que perten-
çam a essa serra, e a serra lhes pertença, de repente se encontram sozinhos, distante de 
tudo que lhes é familiar, com vários problemas por resolver: cumprir a missão inicial de 
entregar os remédios, recuperar o cavalo que levaram sem permissão e do qual depende a 
família, e reunir-se com o irmão perdido. Ainda mais importante, recém acabado o ensino 
básico, a errância solitária de cada um será a oportunidade de se conhecer, descobrir-se 
e resolver o que desejam fazer com suas vidas dali por diante. E, claro, enfrentar-se com 
suas responsabilidades.

Os irmãos Evaristo e Luis Antonio Lerma Torres dão vida aos protagonistas homôni-
mos de Cochochi. O primeiro longa-metragem de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, 
que estrearam em Veneza em 2007, é um filme de aprendizagem, de passagem da infância 
para a adolescência, que aborda as mesmas problemáticas fundamentais (incluindo o 
interesse pelas meninas, mas se ruborizam se lhes falo disso) de tantas outras realizadas em 
todo o mundo. No essencial, são tão distintas as dúvidas e as emoções dos meninos que 
vivem no muito distante daí, um pouco mais ao norte, nos Estados Unidos? A principal 
particularidade é que neste caso, os garotos falam em rarámuri (o tarahumara), vivem 
com bem menos comodidade e em um contato bem maior com a natureza, e a distância 
dos centros urbanos (e sobretudo dos brancos, com seus maus hábitos que querer tudo 
para si) lhes permite uma maior autonomia e despreocupação.

Me dou conta do estranho e refrescante que é para mim ver a uma comunidade 
indígena representada de maneira tão natural, respeitosa, sem exotismo nem condescen-
dência miserável. A música, a qual sempre se busca uma fonte diegética (um companheiro 
da escola, o tio avô tocando seu violino...), dá ritmo às sequências de montagem e de 
deslocamento com melodias tradicionais. E a fotografia, dirigida pelos mesmos realiza-
dores, consegue que a prodigiosa beleza da paisagem participe sempre da história como 
um traço determinante, e nunca como simples pano de fundo decorativo.

A precisão do olhar me faz lembrar de Iara, que outro dia partiu tão ingenuamente 
com seu vovozinho Atilio em uma lancha até Buenos Aires a procura de sua mãe em 
Guaraní (Luis Zorraquín, 2015) outro filme de destaque de aprendizagem e do caminho 
imprevisível ao andar com protagonistas indígenas, mesmo ali, o tema da identidade 
cultural tinha um papel centra. Mas os exemplos são raros.

Em todo caso, neste momento para os garotos essas reflexões não têm a menor 
importância. O urgente é recuperar o cavalo. Durante o segundo terço do filme, vou 
me encontrando alternadamente com Tony e Evaristo errando ao ritmo dos encontros, 
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abrindo-se a novas pessoas e desviando-se por novas cidades. Evaristo segue Marcial 
Bernar dino, que também vai até o cânon. Mas na serra isso pode significar ver-se preso em 
plena chuva, deslizar a mala em um ônibus para se proteger e poder escutar o rádio, subir 
timidamente em um ônibus cheio de gente e acabar em um bar ajudando ao seu novo e 
fugaz amigo a enviar uma mensagem pelo rádio. Finalmente consegue quem o deixe às 
margens do bosque que tem que atravessar para alcançar seu destino, mas o crepúsculo 
o encontra sozinho, à intempérie, Uma noite só no meio da natureza, sem ferramentas 
nem abrigo, depois da errância diurna. É muito mais do que se esperava quando aceitou 
feliz levar os remédios para ter a oportunidade de passear.

A noite de Tony é bastante agitada. Quando a extrovertida María Rosa o descobre 
em cima de uma árvore, refugiando-se da chuva, leio um certo receio no olhar do garoto. 
Não acho que ele esteja muito acostumado a que garotas mais velhas que ele, que nunca 
viu na vida, o abordem com tanta confiança. Hoje é dia do seu santo, ela explica, e anda 
convidando todo mundo do setor para uma festa em sua casa, onde além de tudo haverá 
tejuino1. Como estão preparando as apostas para a corrida de amanhã, todo mundo vai 
estar por aí. Tony pode ir e assim perguntar pelo seu cavalo. Ainda um pouco arisco, o 
vejo duvidar, mas ao final segue María Rosa, que se vê franca e confiável. Além disso, 

1  Bebida refrescante típica dos Tarahumaras, à base de milho e cana de açúcar e de baixoteor alcólico.

parece que ela não tem muita vontade de ir sozinha com o tipo que passa e lhes oferece 
uma carona na caminhonete, assim que é melhor que a acompanhe. É dessa impensada 
maneira que Tony termina em uma casa alheia, no meio de uma festa com gente que não 
conhece, onde inclusive alguns adultos se burlam dele pela história do cavalo. Mas é sem 
má intenção. E de repente, no meio de tanto estranho, uma cara conhecida que o enche 
de raiva. Aí está Luis, ele que roubou o cavalo! Por sorte os homens acalmam a disputa. 
Se Tony não viu Luis roubar o animal, e Luis assegura que não fez nada, então isto tem 
que ser esclarecido entre homens: conversando... E tomando.

Apesar de que no início ele se faz de tímido, acaba gostando muito do tejuino. 
Tony não diz, mas sei que ele está vivendo a maior aprendizagem desta aventura: tornar-se 
responsável por suas perdas e enfrentar ao que está acusando â base de rumores. E quem 
diria? Acaba ganhando um amigo.

Me dá pena ver Evaristo, acordando doente no meio do nada, obstinado em cumprir 
sua missão. Perseverante como só ele, encontra o tio avô e entrega a preciosa encomenda. 
Apesar de que não estaria nada mal ficar ali e descansar, deixar que o cuidem e o curem, 
tem que sair correndo, literalmente. Ontem aproveitou para enviar uma mensagem pelo 
rádio, e se Tony o ouviu, o estará esperando na escola de uma cidadezinha próxima.

Nem ele se deu conta de como sua errância de menino perdido com remorsos por 
haver desobedecido se transforma em um itinerário desenhado por ele mesmo, com uma 
estratégia para dar as indicações. Eu acho que ele está pensando nisso aí na parte de trás de 
uma caminhonete, com um sorriso satisfeito apesar que ainda se veja um pouco doente, 
desfrutando o vento na casa, sabendo-se menos menino que ontem.

E efetivamente encontra Tony, que foi ao encontro ao ouvir a mensagem. Mas o 
milagre que mais ansiava Evaristo não se produziu: por nenhum lado se vê o cavalo. De 
repente voltam a ser dois meninos assustados porque sabem que desobedeceram. Não é 
um possível castigo que os inquieta, se não a consciência do problema que estão causando 
para a família. Não se atrevem a voltar sem o animal, e, inclusive, por um momento, 
passa-lhes pela cabeça roubar um outro para compensar. a perda. Depois da errância da 
ideia, é hora de empreender o regresso, com um tesouro extraviado mas com uma riqueza 
ganha. Enquanto arrastam os pés dirigindo-se de volta ao seu vale, vão ensaiando uma 
possível mentira, mas finalmente se preparam para enfrentar a verdade. A chuva torren-
cial que os impede de seguir talvez seja um presente do céu, porque ainda não se sentem 
prontos para voltar à casa. E que coincidência que o lugar mais próximo onde podem 
pernoitar seja a escola onde acabam de se graduar no ensino básico, agora fechada pelas 
férias. Passaram apenas uns dias desde que deixaram essa etapa para trás, mas agora voltam 
quase como pequenos adultos visitando sua infância.

Cochochi está estruturado com precisão para chegar a esse desfecho, que havia se 
desordenado para voltar a seu lugar; em que tudo parece se reconciliar. As tensões se 
aplacam, os erros se remendam e as decisões se assumem, para cada um fazer o que deseja 
de sua vida.

Cochochi (2007), Dirs. Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas
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À DERIVA EM LIMITE (MÁRIO PEIXOTO, 1931)

Com uma tranquila alegria, deixo a Serra para trás. Me dou conta, sem ter decidido, que 
me dirijo de volta ao Brasil, ainda que desta vez seja para errar por outros tempos e outros 
mares. Mas primeiro me desvio para o outro lado do Atlântico, onde um jovem burguês 
brasileiro caminha até a Gare du Nord de Paris, no verão de 1929. Seu olhar se fixa em 
um quiosque, Mário Peixoto acaba de ter uma revelação.

Na capa da revista francesa Vu de 14 de agosto, uma fotografia do húngaro André 
Kertész deixa-o chocado, seduzido, e muda a sua vida nos seus escassos vinte e um anos. 
O rosto de mulher, com o pescoço rodeado pelos braços de um homem com as mãos 
algemadas será, como ele mesmo contará depois, o gérmen do único filme acabado do 
cineasta que se transformou em lenda.

De volta ao seu hotel, nessa mesma noite ele começa a anotar imagens, visões que 
assaltam sua mente febril. Pouco depois, atravessamos juntos o oceano de volta ao seu país 
e ao criativo círculo de amigos e artistas que o apoiam na concretização de seus sonhos.

Essa errância mental a partir de uma fotografia vista por casualidade finalmente 
toma a forma de Limite, um dos últimos filmes mudos no Brasil, rodado por um grupo de 
apaixonados que acompanharam Peixoto diante e por trás da câmera. E é graças a outros 
apaixonados, os jovens do Chaplin Club, que o filme chega à tela do cinema Capitólio da 
cidade do Rio de Janeiro em 17 de maio de 1931. Sem estreia comercial, o filme será visto 
poucas vezes em seu país, adquirindo, com os anos e com as décadas, uma aura mítica. 
Mas isso está distante, no futuro, em meio a homenagens e restaurações hoje inimaginá-
veis. Hoje isso não existe, enquanto o rapaz de vinte anos vive intensamente o presente.

Limite é uma errância narrativa, formal e existencial, entre geografias e geometrias, 
entre terra e água, entre clausura e liberdade, entre vida e morte. Cada personagem foge 
de sua própria vida: uma mulher foge da prisão; outra, de um casamento infeliz; um ho-
mem foge de uma relação com uma mulher casada e, como fica sabendo depois, leprosa.

É uma errância temporal, com constantes saltos narrativos para ir armando um 
quebra cabeças dramático, que é antes de tudo uma desculpa para o quebra cabeças vi-
sual e suas minúsculas peças que se unem para revelar o quadro global. É também uma 
errância espacial, com a câmera saltando constantemente o eixo, alternando perspectivas 
e planos, associando imagens livremente, fragmentando nossa percepção sempre limitada, 
mas, às vezes, pela multiplicidade de ângulos e detalhes, nunca restrita a somente um 
ponto de vista.

O encadeamento de ideias e motivos pelos quais Limite nos conduz está ritmado 
pela magnífica música selecionada por Brutus Pedreira, com fragmentos de Erik Satie, 
Claude Debussy, Serguéi Prokofiev, Aleksandr Borodin, Maurice Ravel, Ígor F. Stravinsky 
e César Franck.

As aves de rapina sobre uma colina indeterminada, que abrem o filme, livres contra 
o céu infinito, logo se fundem com o mais oposto a sua liberdade: a recriação da fotografia 

de Kertész. O plano fechado, os braços em volta do pescoço, as algemas que atam as mãos 
do homem e que ameaçam enforcar a mulher... O único livre na claustrofóbica imagem é 
o olhar sugestivo de Olga Breno, livre apesar das amarras. Livre, ou quiçá, à deriva, como 
o barco que a transporta, ou ao menos evita que se afunde, junto com Raul Schnoor e 
uma lânguida Taciana Rei, encarnando personagens sem outra identidade além de sua 
presença de “mulher” ou “homem”.

Enquanto o trio sobrevive no meio da água no presente incerto, o filme vai e vem 
como as ondas, indo ao passado para contar, de maneira igualmente fragmentada, as 
circunstâncias que levaram os fugitivos até ali, fusionando os planos e às vezes enlaçando 
os motivos visuais.

A estrutura dramática é, no fundo, simples: do barco à história da primeira mulher; 
de volta ao barco, onde a segunda mulher relata sua desventura, para regressar ao barco 
e acompanhar a narração do homem. No fim, esse único refúgio salvador acaba ruindo 
também, e do naufrágio voltamos às imagens iniciais, em um movimento circular.

A estrutura visual, ao contrário, é menos direta, baseando-se principalmente em 
uma montagem associativa a cargo do próprio Mário Peixoto. Assim, por exemplo, obser-
vamos a primeira mulher em sua fuga da prisão, insinuada por uma sucessão de detalhes, 
antes de segui-la como vigias, enquanto se distancia por um caminho rural empoeirado, 
debaixo de um sol abrasador. Uma roda de trem marca o movimento vertiginoso; em 
seguida uma roda de máquina de costurar em movimento estático, uma carretel de linha e 
um botão indicam, de um círculo a outro, a monótona vida que emerge da concatenação 
de imagens. Até que a roda do trem nos coloca novamente no caminho a nenhum lado.

Ainda assim, de um detalhe a outro, da porta fechada em uma rua do campo, 
escutamos em imagens a decisão da segunda mulher de deixar seu lar e seu marido bêba-
do, e de sua tentação de deixar a vida lançando-se ao mar. No alto de um barranco, suas 
emoções voam até as lembranças do pianista hoje em desgraça, enquanto a câmera voa e 
gira traduzindo a confusão.

Em último lugar é o homem quem confessa aos seus acompanhantes o romance 
que viveu com uma mulher cujo rosto nunca vemos, no episódio com mais interpretações 
possíveis entre Eros e morte, entre as ruínas no meio dessa natureza frondosa que enquadra 
e determina todo o filme; um filme em que o humano se enfrenta constantemente aos 
elementos na intempérie, e os interiores são quase sempre invisíveis por trás das eloquentes 
portas e janelas fechadas, negando a possibilidade de uma serenidade doméstica.

Depois de deixar a mulher na porta de sua casa, o homem se dirige ao cemitério, 
possivelmente para visitar o túmulo de seu antigo amor. Ali, outro homem (Peixoto mes-
mo) lhe anuncia que a amante é sua esposa, e, como vingando-se, revela que é leprosa, 
“morphética”. A errância do infeliz começa ali, seguindo em vão ao marido, e continua 
em um trem, para acabar no barco junto a seus dois companheiros de desespero.

A tormenta se aproxima, no mar e no destino dos três personagens. O homem já 
não resiste e decide se entregar às ondas. O barco começa a ficar inundado, e a montagem 
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Limite (1931), Dir. Mário Peixoto
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sugere que as pedras terminam de destroçá-lo, deixando uma última esperança a quem já 
se notava uma vontade maior de viver: a primeira mulher boia agarrada a uma tábua de 
madeira, em uma visão que, segundo Peixoto, foi uma das primeiras que lhe veio a mente 
quando começou a conceber o filme em seu delírio parisiense. Para acabar de fechar o cír-
culo, a associação de imagens nos leva de volta à recriação da famosa fotografia de Kertész, 
e, finalmente, às aves selvagens que deixam seu ninho para levantar voo, sem limite.

ERRÂNCIA DA CONSCIÊNCIA EM COLOR PERRO QUE HUYE 
(ANDRÉS DUQUE, 2011)

Às vezes a errância não envolve movimentos, às vezes a impossibilidade de andar pode 
provocar um movimento ainda maior. As mentes errantes são as que mais viajam, as que 
mais aventuras vivem e nos convidam a viver.

Não sei se em sua vida Andrés Duque tenha errado mais que naqueles meses de 
imobilidade devido a um tornozelo fraturado. Ai, Andrés, olha pra você aí jogado espe-
rando por socorro! Parecia que você estava atuando no último roteiro do cinema errante: 
de que outra forma você podia acabar caindo, câmera na mão, tentando saltar de uma 
passarela sobre um trem em movimento...

Por sorte, essa câmera sempre esteve na mão, acumulando horas e dias e provavel-
mente anos de imagens que Duque agora por fim pode voltar a ver. E a sentir, e a pensar. 
E a fazê-las dialogar junto a tantas outras imagens que povoam sua memória e sua fantasia. 
São muitas as emoções que podem emergir ao se abordar o passado, as ideias, as visões, e 
enfrentar a perda transitória da autonomia. A sensação não é clara. É na verdade indefi-
nível, nebulosa, escorregadia como essa expressão que Andrés tanto gosta, de sua região 
de adoção. “Color de gos com fuig” (cor indefinida, como a da asa da mosca), dizem na 
Catalunha, onde o venezuelano vive desde o começo do milênio. Color perro que huye é 
o título do filme, igualmente indefinido e escorregadio, que nasce dessa viagem estática.

Uma viagem que obviamente começa com um trem, esse aliado perfeito do cinema 
desde seus inícios. Um trem, vários trens: o que passa diariamente, pontualmente, pelos 
arredores de Barcelona, mas que finalmente não podemos pegar; o que leva o herói de My 
Childhood de Bill Douglas para longe de sua miséria, na cena final que não conseguimos 
imitar; a do mundo em miniatura, com suas estradas, aviões e, claro, mais e mais trens, 
que podemos sobrevoar com a perspectiva dos pássaros ou dos deuses.

Montando fragmentos de um material infinito, Duque nos aceita como com-
panheiros de sua divagação entre suas próprias imagens e imagens alheias. Mesmo que 
na verdade todas sejam suas, pois se apropriou de todas. Melhor dizendo, então, entre 
imagens registradas por outros e por ele mesmo, armazenadas durante anos em discos 
duros, sem um destino claro.

O texto escrito em primeira pessoa, impresso no espaço dos subtítulos, nos torna 
cúmplices. Não tanto como quem abre o diário de vida de um amigo, se não mais como 
quem recebe os cartões postais escritos enquanto convalesce, encerrado. Logo o fluxo da 
consciência nos leva também à errância do olhar e da atenção, brincando com o realiza-
dor em seus longos vagabundeos pela “internet, como é lógico” e os fragmentos soltos de 
chats, webcams, pessoas entrando em cena para seduzir ao que está do outro lado da tela 
e provavelmente ao mundo... 

Quiçá em Caracas, essa cidade na qual Andrés Duque nasceu mas com a qual 
sempre quis romper, arrancando suas raízes da terra. No entanto, aqui está de volta, deste 
lado do Atlântico, depois de praticamente uma década, escutando a vida em amarelo e 
vermelho. Erramos pela metrópole, observando sua sociedade errante ou quiçá errática, 
sobrevoando seus tetos ao som do zapping da rádio de Caracas 2 o 3 cosas (Caracas 2 ou 3 
coisas) de Ugo Ulive (1969). Não fosse pelo sotaque e pela “advertência” da tela da TV, o 
salto da trilha sonora poderia passar desapercebido: agora é a voz de Sergio Corrieri em 
Memorias del subdesarrollo (Memórias do subdesenvolvimento - 1968) de Tomás Gutiérrez 
Alea que acaba comentando o estado atual de Caracas. “Eu mudei ou a cidade mudou?” O 
reencontro de um desterrado voluntário com o que se supõe que é seu berço nunca é fácil.

De volta à Espanha, depois de passar um tempo com a família de Duque e usar seu 
sobrinho de assistente de direção, erramos pela “terra do nunca”, percorremos o jardim 
das delícias, e voamos sem rumo com Bob Esponja. E nesse voo nos encontramos com 
algumas das figuras que marcaram o cinéfilo. Visitamos o colombiano Andrés Caicedo 
e Angelita, que nos conta sobre Miguel Ángel; e fazemos uma visita a Will More, esse 
ícone do cineasta Iván Zulueta e da badalação espanhola, eternamente jovem sob o olhar 
protetor de Peter Pan.

Color perro que huye (2011), Dir. Andrés Duque
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Mesmo que Andrés Duque às vezes apareça na tela com sua cara de adolescente 
(por falar em Peter Pan...), o que sua câmera geralmente procura e contempla é outro. 
Como apreendê-lo? Certamente não através da representação colonialista e etnocentrista 
do álbum de figurinhas que More recolhe em Arrebato (Arrebatamento, Zulueta, 1979), e 
menos o que o mesmo tem agora em frente. Qual outra solução, então, se não comer as 
figurinhas e mais figurinhas, para realmente comungar com o outro? Gesto provocador? 
De protesto? Exasperado? Ou a verdadeira experimentação de um cineasta o qual sempre 
se descreve como “experimental”? Em qualquer um dos casos, desconhecemos o resultado.

Finalmente, em nosso passeio por distintos tempos, encontramos o fugitivo: o 
CACHORRO. Assim, com maiúsculas, pois em suas múltiplas encarnações o que emerge 
é a noção de cachorro. Um cachorro tendo pesadelos, um cachorro acompanhando um 
homem em cadeira de rodas, um cachorro descendo a escada, saltando, agarrando uma 
bola... me dou conta de que esse já não é qualquer cachorro, se não Román, que um dia 
se suicidou, “saltou e voou pela janela”. Román, o cachorro que fugiu, que deixou uma 
imagem esquiva, uma mancha, uma cor.

Color perro que huye é um convite também para nós saltarmos e voarmos. É um 
escape por essa janela com a “vista infeliz” do quarto da convalescência e da ameaça de 
dois meses de imobilidade. Mas à imaginação não se fratura nem se prende tão facilmente. 
A bordo do cinema, esse trem em perpétuo movimento que não necessita trilhos, nunca 
deixará de errar.

Às vezes a errância se extravia. Às vezes abre caminhos insuspeitáveis. Outras vezes ofe-
recer um desvio necessário para regressar ao lar, mesmo que esse não seja mais que uma 
sensação ou uma ilusão.

Nos cento e poucos anos que levo dando voltas no continente de norte a sul, leste a 
oeste, por planaltos, montanhas e selvas, por campos, povoados e cidades, em todos lados 
me deparo com a vã esperança de que saiba responder a mesma pergunta enunciada de 
mil maneiras, disfarçada de mil figuras, urdida em mil tramas: Quem sou?

Admito que em algum momento de arrogância, influenciado pelas más companhias, 
eu mesmo pensei ter a resposta. E então, sobretudo quando trato de dizer ao resto do mundo, 
mostrei o pior de mim. Se algo aprendi de minhas errâncias, e tento entender, é que não 
sou eu que posso responder quem é América Latina. Mas sempre estarei aí para perguntar.


