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RESUMO 

 

 

 Em meio aos atuais processos de globalização, que tem como pano de fundo o aumento de 

fluxos migratórios e a expansão do mercado e do consumo de mídias digitais, torna-se necessário 

repensar a questão das fronteiras. Em consequência disso, novas formas de articulação entre 

subjetividade e espaço vêm sendo imaginadas por uma extensa produção de narrativas que, a partir 

do conceito de fronteira, delineia novos mapas culturais para a América Latina. Entendendo que a 

fronteira é um conceito em aberto, de limites porosos, para além de uma linha que separa territórios, 

mas que gera outros espaços culturalmente híbridos, este trabalho pretende investigar as imagens 

fronteiriças no interior das produções cinematográficas e literárias contemporâneas, permeadas 

pelas experiências de deslocamentos, viagens, desenraizamento e ambivalência, prioritariamente, 

aquelas realizadas no espaço entre territórios que dividem o Brasil dos outros países do continente. 

Nesse sentido, selecionamos para análise os filmes Os matadores (1997) de Beto Brant e Cabeça a 

prêmio (2010) de Marco Rica, e os textos literários, nos quais os filmes foram respectivamente 

baseados: o conto "Matadores" (1994) e o romance Cabeça a prêmio (2003), ambos do escritor, 

roteirista e jornalista Marçal Aquino. Pretendemos ainda analisar os diálogos que essas narrativas de 

fronteira estabelecem com matrizes genéricas e a proposta de construção de temporalidades, que 

rompem com o conceito moderno de tempo. Essas narrativas de fronteira concretizam, portanto, 

uma estética híbrida, transgenérica e multitemporal. 
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RÉSUMÉ 

 

Les processus de globalisation actuels, ayant en toile de fond l'augmentation des flux migratoires, le 

développement du marché des médias numériques et de leurs consommations, nous obligent à 

repenser la question des frontières. De nouvelles formes d'articulation entre subjectivité et espace 

sont imaginées par une ample production de récits qui, se basant sur le concept de frontière, tracent 

de nouvelles cartes de l'Amérique latine. Partant du principe que la frontière est un concept ouvert, 

poreux, qui va au delà d'une simple ligne qui sépare des territoires, et qui produit des espaces 

culturellement hybrides, ce travail prétend rechercher, dans la production cinématographique et 

littéraire contemporaine, les images frontalières imprégnées par les expériences de déplacement, 

voyage, déracinement et ambivalence, prioritairement celles produites dans les espaces territoriaux 

qui séparent le Brésil des autres pays du continent. Cette analyse se base sur l'étude des oeuvres 

suivantes: les films Os matadores (1997) de Beto Brant et Cabeça a prêmio (2010) de Marco Ricca 

et les ouvrages à partir desquels les films sont tirés, soit le conte "Matadores" (1994) et le roman 

Cabeça a prêmio (2003) de l'écrivain, scénariste et journaliste Marçal Aquino. Seront également 

analysés les dialogues que ces récits de frontières entretiennent avec la question des genres, ainsi 

que les nouvelles temporalités produites, en rupture avec le concept moderne de temps. Cette 

analyse tentera enfin de définir en quoi ces récits de frontières concrétisent une esthétique hybride, 

transgenre et multi-temporelle.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 Em um mundo regido pelos complexos e paradoxais processos da globalização, em que 

migrações em massa e conflitos étnicos explodem a todo instante, é imprescindível pensar acerca 

das fronteiras, dos processos culturais e das alteridades. Processo de difícil definição e consenso, 

devido ao seu caráter fragmentário, a globalização torna-se mais compreensível a partir das 

questões culturais. Refletir os atuais processos globalizadores a partir do imaginário, permite 

analisar tanto questões territoriais, sociais e políticas, sobretudo, possibilitando identificar utopias, 

contradições, e segregações decorrentes desse processo (CANCLINI, 2003).    

Uma extensa produção literária e cinematografia latino-americana contemporânea entra 

definitivamente na disputa do imaginário das fronteiras, em um esforço de resistência aos traçados 

oficiais, desviando-se da esquemática eurocêntrica, da hierarquia centro/periferia, organizando-se 

em redes, proliferando-se e reinvindicando seus lugares, como culturas híbridas e manifestações 

fronteiriças.  

 Entendemos que as imagens fronteiriças da América Latina apresentadas pelas narrartivas de 

fronteira encenam novas territorialidades, de onde emergem novos personagens e novas etnicidades, 

constituindo mapas móveis, compostos por múltiplos imaginários, reconfigurando, portanto, o mapa 

da América Latina. Pois entendemos ainda que, para além e aquém de representar um estado de 

coisas, o cinema é o próprio acontecimento no qual formas de espaço-tempo constituem novas 

modalidades de mundo. (FRANÇA, 2003: 113).  

As novas cartografias propostas pelas narrativas, “reatualizam” as fronteiras, mudam os 

paradigmas e desarticulam a dicotomia centro/periferia, o que “desvelou a frágil estabilidade destes 

mapas, indicando novos itinerários culturais disseminadores de outras cartografias de poder” 

(BRAGANÇA, 2011:5). Como também sintetiza Martín Barbeiro: 

 

A cartografia se movimenta re-desenhando o mapa da América Latina, tanto 
o de suas fronteiras e suas identidades – espacialmente pelo movimento 
crescente das migrações e porque o sentido das fronteiras se apaga ou se 
agudiza contraditoriamente com o que produzem as redes do mercado e as 
tecnologias satelitais, e as identidades se solapam perdendo sua antiga 
nitidez (2004:14).  
 

 Em face da multiplicidade de narrativas que encenam as fronteiras latino-americanas, 

selecionamos para análise empírica os filmes Os matadores (1997) de Beto Brant e Cabeça a 

prêmio (2010) de Marco Rica, e os textos literários, nos quais os filmes foram respectivamente 

baseados: o conto “Matadores” (1994) e o romance Cabeça a prêmio (2003), ambos do escritor, 
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roteirista e jornalista Marçal Aquino.  

Interessa-nos compreender como essas narrativas de fronteira inventam novos imaginários e 

territorialidades para as fronteiras latino-americanas, mais especificamente, para a tríplice fronteira 

Brasil, Paraguai e Bolívia, espaço que elas têm em comum, revelando imagens de um Brasil 

profundo. A investigação se debruçará, portanto, nos procedimentos e estratégias estéticas que 

criam, a partir das imagens e dos sons, as experiências de deslocamento, dezenraizamento e trânsito, 

empreendidas pelas personagens que transitam pelas fronteiras e habitam seus lugares de passagem.    

A tríplice fronteira, esse espaço híbrido e multitemporal é também um território dominado 

por relações criminosas de poder e pela quase total ausência do Estado. Desse universo emerge um 

outro imaginário da fronteira, também presente nessas narrativas a partir do diálogo com as 

matrizes de diversos genêros, sobretudo com o policial, porém, propondo novas leituras para o 

gênero. Há ainda diálogos com elementos constituintes do western e do melodrama, agregando a 

essas narrativas caraterísticas transgenéricas. 
 Para entender essas fronteiras, pretendemos transitar também por fronteiras teóricas de 

diversas áreas do conhecimento, uma vez que o pensamento sobre a fronteira não se localiza num 

campo específico (transita entre várias disciplinas das ciências humana). Pensando as imagens 

fronteiriças à luz de alguns teóricos e conceitos bastante úteis para pensar as narrativas de fronteira. 

Sintetizando bastante, pode-se dizer que as questões ligadas ao estudo da fronteira e do 

deslocamento são pensadas, sobretudo por duas linhas: uma que se aproxima dos estudos de 

sociologia e antropologia, como a escola dos estudos culturais, que tem como principais 

representantes latino-americanos, os nomes de Canclini e Martín-Barbero. E uma outra linha, que se 

baseia nos estudos da filosofia francesa, proposta por Deleuze e Guattari.  

Os estudos culturais vêm pensando as questões do deslocamento e das fronteiras em termos 

mundiais, explorando as possibilidades de novas formas de poder, que quebrem dicotomias como 

centro/periferia, primeiro/terceiro mundo, passando a propor uma lógica policêntrica e polifônica.  

A abordagem de Deleuze e Guattari pensa o território como um conceito dinâmico, que pode 

ser entendido, tanto como um espaço vivido, quanto um espaço imaginado. Nesse sentido, o 

território está em constante movimento, desterritorializações e reterritorializações acontecem a todo 

instante, na medida em que encontros, conexões com espaços sociais e culturais se dão e novas 

subjetividades são inventadas. Desterritorialização, conceito primeiramente aplicado às mecânicas 

do desejo em L'Anti-Œdipe (1972) teve sua utilização ampliada para o campo da filosofia, 

sobretudo em obras como Mille Plateaux (1980) e Qu’est que la philosophie? (1991):  

 

(...) construímos um conceito de que gosto muito, o de desterritorialização. 
(…) precisamos às vezes inventar uma palavra bárbara para dar conta de 
uma noção com pretensão nova. A noção com pretensão nova é que não há 
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território sem um vetor de saída do território, e não há saída do território, ou 
seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se 
reterritorializar em outra parte” (Gilles Deleuze, em entrevista em vídeo). 
 

Para pensar a crítica à modernidade e à sua temporalidade,  contamos ainda com as reflexões 

de Bruno Latour (2009) e Hans Ulrich Gumbrecht (2010). Este último propõe uma metodologia que 

considere a “presença” e a materialidade” dos objetos artísticos, para além de apreensões que se 

limitem ao sentido.  

Conceitos fecundos como paisagem transcultural – que congrega outros conceitos 

fundamentais como entre-lugar (SANTIAGO, 1978), hibridismo (CANCLINI, 2006)  e paisagem 

(APPADURAI, 1998) – e heterogeneidade multitemporal (CANCLINI, 2006:19), contribuem 

sistematicamente para pensar essas imagens fronteiriças. 

Para investigar a temporalidade das imagens, recorremos às reflexões de Deleuze em 

Imagem-movimento (1985) e Imagem-tempo (1990). A partir dessas obras é possível identificar que 

as imagens fronteiriças suscitam conceitos como imagem-lembrança,  numa proposta que 

redimensiona a percepção do tempo. 

A proposta deste trabalho, portanto, é pensar como as diversas dimensões do imaginário da 

fronteira se constituem nas obras cinematográficas e literárias citadas acima, pois é possível 

perceber que, para além da noção espacial, cultural, territorial e geográfica, a noção de fronteira se 

estende aos elementos estéticos que compõem as narrativas. Ocorrem deslocamentos físicos, 

espaciais, porém ocorrem também deslocamentos temporais, subjetivos e estéticos. Observa-se a 

consolidação de uma proposta de temporalidade que transborda as fronteiras impostas pela noção 

moderna de tempo. Notamos, ainda, a apropriação fronteiriça de gêneros narrativos na construção 

das personagens e da linguagem. Como observa Figueiredo, 

 

o deslocamento que não precisa ser geográfico, que pode se traduzir no 
deslizamento da instância enunciativa no esforço para captar outras vozes, 
deixadas à margem pelo discurso fechado do poder ou da mídia. Trata-se, 
portanto, de um tipo de viagem que se realiza no espaço circunscrito pela 
própria ficção (FIGUEIREDO, 2010:224). 
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Com a intensificação nas duas últimas décadas, dos fluxos migratórios e da expansão das 

mídias digitais (APPADURAI, 2006), noções como estado-nação, global/local, identidades 

nacionais, centro/periferia e fronteiras são colocadas em xeque. Os processos de desterritorialização 

são deflagrados alterando definitivamente a produção das subjetividades. As fronteiras rígidas que 

definiam nações se tornaram permeáveis e as identidades cambiantes.  

Como consequência dessas transformações, outras formas de territorialidades e de 

subjetividades vêm sendo imaginadas e experimentadas nas imagens literárias e cinematográficas: 

uma extensa produção cuja temática contempla, a partir do conceito de fronteira, as experiências do 

deslocamento, das viagens, do desenraizamento. Para Andréa França (2003) essas novas 

cartografias reconfiguram os mapas de pertencimento, propondo, portanto, o realinhamento das 

fronteiras e desencadeando novos processos de identificação imaginária, bem distintas das 

identidades nacionais dadas.  

 Em tempos de globalização, em que tudo se move, se desloca e flui, os limites são 

substituídos pelos processos desterritorializantes, pelos fluxos de imagens, informações e narrativas 

que, hoje, constituem nossas subjetividades. Segundo Appadurai, a autoridade do estado-nação é 

substituída pela soberania dos mass media e das massas de audiência migrantes, entretanto, “é a 

imaginação que terá que nos levar para além da nação” (1997:33). O que é evidenciado pela intensa 

proliferação de narrativas que têm reivindicado o domínio capaz de criar nações múltiplas, 

possibilitando a emergência de vozes dissidentes, de novos rostos e outras formas de visibilidades, 

mais complexas e paradoxais, para personagens estereotipados, marginalizados (FRANÇA, 

2003:19). Trata-se da invenção de novas etnicidades, e o imaginário assume um lugar central na 

criação de mundos, territorialidades e fronteiras, como afirma Franco Berardi: 

 

O imaginário não é a irrealidade, mas a câmera de produção da realidade 
que vem. Compreenderam? Todo imaginário está destinado a criar seu 
mundo. Cuidar do imaginário não é uma tarefa separada da política, é uma 
atividade extremamente concreta. É o foco da ação contemporânea 
(BERARDI APUD PELBART, 2003: 12). 

 
 O cinema, por sua vez, é a mídia que trabalha mais intensamente com o imaginário do 

espaço, do território e da terra, “a possibilidade de colocar em operação a máquina do imaginário, e 

interpelá-la como sujeito, caminhou junto com a promessa de conhecer terras distantes” (FRANÇA, 

2003:24). 

 Cinema transnacional, multicultural, mestiço, pós-colonial, imperfeito, híbrido; são muitos 

os termos utilizados para denominar essa produção audiovisual, que concebe o quadro fílmico como 

um espaço de várias línguas, vozes, músicas e sotaques diferentes no cotejo de culturas distintas e a 

preferência pelos temas do deslocamento, do exílio, da diáspora, da viagem. Há uma série de 
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estudos dedicados ao debate em torno do termo mais apropriado para denominar esses filmes, 

principalmente no campo dos Estudos Culturais (SHOAT & STAM, 2006; NAFICY, 2001; 

BHABHA, 1998; MARKS, 2000). 

 Fronteira, palavra polissêmica, conceito em aberto, de limites porosos, é a noção que 

perpassa todos os elementos estéticos e políticos dessas produções. Entendemos que a fronteira, 

para além de uma linha que separa territórios, gera outros espaços, múltiplos, culturalmente 

híbridos, lugar de fluxos e misturas entre manifestações tradicionais e modernas, étnicas, 

linguísticas e artísticas (FRANÇA, 2003). 

 Tendência forte da cinematografia e literatura mundial pós anos 90, essas narrativas estão 

centradas no caráter itinerante das personagens que estão em deslocamento, seja em uma viagem, 

ou quando abrem mão do lugar onde moram ou nasceram e saem em busca de outro lugar, por 

alguma contingência, por melhores condições de vida ou de trabalho e, por vezes, acompanhados 

pela solidão. Essas personagens estão à deriva, em trânsito por lugares de passagem, normalmente a 

bordo de algum veículo. 

 

Na década de 90, na literatura brasileira surge a figura de um Juan errante, 
que perdeu os referenciais de origem e destino, e cujo relato se contamina da 
falta de direção da trajetória do narrador. No imenso espaço conhecido do 
mundo, o errante se desloca, mas não viaja, no sentido moderno da palavra. 
A temporalidade em que se move não aponta senão para o presente, onde o 
diferente não é surpresa nem promessa, é exótico. Espaço e tempo, 
categorias indissociáveis, ficam vazios quando o próprio caminho da história 
perde o sentido e o sagrado já não aponta para um além, estimulador do 
imaginário, voltando-se para a vida imediata. O errante vaga o mundo que 
perdeu todo e qualquer mistério, que se quer mais e mais transparente e 
programável, no qual o encantamento da narrativa de viagem tende a se 
quebrar: há pouco ou quase nada para contar e ninguém para ouvir. O lugar 
de onde se fala é qualquer um, por isso não se opõe a outro lugar. (…) Não 
existe a tensão entre uma cartografia real e uma cartografia imaginária, 
porque, simplesmente, o errante dispensa qualquer mapa (FIGUEIREDO, 
2010:218). 

 
 
 Não que isso seja algo inédito, que essas formas de narrativas, permeadas pela experiência 

do deslocamento e da viagem, não tenham sido realizadas anteriormente. O que chama a atenção 

como algo novo é quantidade de produções recentes sobre a temática, que se movem e se 

dispersam, em um esforço de desterritorialização e reterritorialização. 

 Para Lull (1997: 211), a reterritorialização é um processo de seleção e de síntese cultural 

ativa que se alimenta do familiar e do novo, sendo que a construção criativa de novos territórios 

culturais também implica novas formas de interpretar os ícones culturais em processos de 

apropriação. O ambiente cultural em seu conjunto e até as instituições consagradas se transformam 
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em recursos simbólicos que podem ser utilizados de maneira que diferem radicalmente de seus 

sentidos e suas funções originais. Hoje, afirma Lull (Idem:214), os ambientes culturais se constroem 

com elementos mediados e não mediados; com o culto e o popular, com o público e o privado; com 

o de aqui e com o de lá; com o familiar e o estranho; com o de ontem, o de hoje e o de amanhã. 

 Em meio a uma diversidade de imagens fronteiriças que povoam as telas cinematográficas e 

as páginas dos livros mundo afora, interessa-nos situar e pensar a noção de fronteira no interior da 

produção cinematográfica e literária latino-americana, considerando suas especificidades. 

Interessam-nos, sobretudo, as imagens dos espaços fronteiriços, pois entendemos que é neste lugar, 

onde os fluxos e as misturas culturais e as hibridações se dão de forma mais intensa.  

 

Destaco as fronteiras entre países e as grandes cidades como contextos que 
condicionam os formatos, os estilos e as contradições específicos da 
hibridação. As fronteiras rígidas estabelecidas pelos Estados modernos se 
tornaram porosas. Poucas culturas podem ser agora descritas como unidades 
estáveis, com limites precisos baseados na ocupação de um território 
delimitado (CANCLINI, 2006: XXIX). 

 
A partir de um mapeamento inicial, foi possível identificar um gênero em proliferação: uma 

variada produção latino-americana realizada nas duas últimas décadas, de diversos formatos e 

gêneros que se ocupam de imaginar as fronteiras de um continente em devir. São longas, médias e 

curtas-metragens, de ficção e documentário, pensados para a televisão e para o cinema. Alguns são 

resultados de produções transnacionais e de co-produções, com atores, equipe técnica e produtores 

de diversas nacionalidades, outros constituem séries temáticas. São propostas audiovisuais das quais 

emerge a experiência de habitar, estar e transitar pelas fronteiras. 

Nesse sentido, empreendemos uma primeira listagem de produções audiovisuais a fim de 

evidenciar a recorrência da temática na produção contemporânea. É possível perceber que um 

número considerável de filmes aborda a problemática da fronteira do México com Estados Unidos, 

entre eles: Aqui y allá (2012) de Antônio Mendez Esparza; América (2011), de Sonia Fritz; Maria in 

no man’s land (2010), de Marcela Zamora; Uma fronteira, todas as fronteiras (2010), de David 

Pablos Shánchez; (Des)norteados (2009), de Rigoberto Perezcano; Olhos Azuis (2009), de José 

Joffily; Crossing (2009), de Michael Ray Escamilla & Mando Alvarado; Sob a mesma lua (2007), 

de Patrícia Riggen; e A fronteira (2003), de Roberto Carminati.  

Entre os longas-metragens e médias que se passam nas fronteiras dos países latino-

americanos, destacamos Paralelos 10 (2011), de Silvio Da-Rin; Estradeiros (2011), de Sérgio 

Oliveira e Renata Pinheiro; Las Acácias (2010), de Pablo Giorgelli; A fronteira (2010), de Salomón 

Senepo Gonzalez; Além a estrada (2010), de Charly Braun; Cabeça a prêmio (2010), de Marco 

Ricca; O menino peixe (2009), de Lúcia Puenzo; As viagens do vento (2009), de Ciro Guerra; 
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Terras (2009), de Maya Da Rin; Pachamama (2008), de Eryk Rocha; Terra Vermelha (2008), de 

Marcos Bechi; O banheiro do Papa (2007), de Enrique Fernadez e César Charlone; Diário de 

Motocicleta (2004), de Walter Salles; Do outro lado do rio (2003), de Lucas Bambozzi; e Os 

matadores (1997) de Beto Brant.  

Identificamos ainda uma produção local realizada por cineastas que habitam a fronteira, 

entre os quais destacamos os médias-metragens Entremundos – A bioceânica do Brasil Central 

(2005), de Conrado Roel, Ângela Kempfer e Rodolfo Ikeda; e Frontera (2011) de David Cardoso. 

Dentre as produções que constituem séries, localizamos pelo menos três projetos que têm em 

comum a proposta de reunir cineastas com o desafio de realizar curtas-metragens sobre a temática 

da fronteira.  

Viagens na Fronteira foi realizado pelo Itaú Cultural em 1998. São cinco curtas (7 a 11 

min.) de diretores brasileiros convidados a percorrem diferentes pontos das fronteiras brasileiras: 

São Gabriel da Cachoeira – San Felipe, de Carlos Nader, que registra uma viagem com o poeta 

Waly Salomão pela região onde o Brasil faz fronteira com a Colômbia. Brasil/Paraguai – Foz do 

Iguaçu/Ponta Porã/Pedro Juan Caballero, de Marcello Dantas, visa a produzir imagens dos marcos 

da divisa Brasil-Paraguai. Lucas Bambozzi realiza seu vídeo Oiapoque/l’Oyapock no extremo norte 

do Brasil, nas cidades de Oiapoque e Saint Georges L´oyapoque. Sandra Kogut explora as imagens 

do extremo sul do Brasil no vídeo Lecy e Humberto nos Campos Neutrais, gravado nas pequenas 

cidades de Santa Vitória e Chuí, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Roberto Moreira 

dirige Bonfim/Lethen, que transmitem os marcos e o isolamento da região fronteiriça entre o Brasil 

e a Guiana. Os vídeos Viagens na Fronteira fazem parte de um projeto mais amplo intitulado 

Fronteiras1, realizado no contexto das comemorações dos 500 anos do Brasil. O projeto visava a 

refletir sobre os limites da nação. 

O projeto Parcerías Entre Fronteras é composto por quatro curtas (24 min.) realizados em 

2010 em coprodução entre Argentina, Brasil e Paraguai, por diretores dos três países. Riberas, do 

paraguaio Arturo Fabian, se passa na fronteira do Paraguai com a Argentina, onde um músico 

pretende resgatar as origens de sua cultura através da valorização da tradição musical. Frontera, do 

argentino Lucho Bernal, traz a estranheza de dois povos vivendo dividido (e juntos) na mesma rua: 

a fronteira seca entre Bernardo de Irigoyen, na Argentina, e Cerqueira Dionísio, no Brasil. Jesarekó, 

                                                 
1 O projeto Fronteiras, do Instituto Cultural Itaú, envolveu três momentos de produção. Em 1998, o 
Instituto “convidou vídeoartistas e artistas plásticos para percorrerem de Norte a Sul os limites do 
país, registrando e construindo narrativas, e interpretando fatos e experiências”; teve como resultado 
a série videográfica Viagens na Fronteira. Em 1999 e 2001, foram instaladas obras de arte 
contemporânea em alguns pontos dos limites geográficos, entre o Brasil e os países integrantes do 
MERCOSUL, com atenção especial para a cidade de Laguna, em Santa Catarina, lugar por onde 
passava a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, de 1494. Em 2006, foi publicado o livro 
Fronteiras. 
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dirigido pelo paraguaio Gerando Jara, registra a vida de um paraguaio e um argentino que vivem na 

zona portuária e cruzam a fronteira diariamente. Causos e contos de Fronteira, da brasileira 

Francieli Rebelatto, é uma abordagem quase antropológica da prática da oralidade, em uma região 

rural solitária para onde convergem os territórios brasileiro, argentino e uruguaio. série Parcerias 

entre Fronteiras também faz parte de um projeto mais amplo, o Foro Entrefronteras, uma 

organização que reúne cineastas do litoral da Argentina, do Paraguai e do sul do Brasil que visa a 

promover políticas para o desenvolvimento do audiovisual na região.2 

O mais recente, Fronteiras, produzido em 2011 pelo canal de televisão TNT, mobilizou dez 

diretores de diferentes países do continente, convidados a representar os encontros e as diferenças 

que a ideia de fronteira sugere, em oito curtas de 24 min.: O guarda-sol, do colombiano Simon 

Brand, que consiste em um western  que trata do conceito de fronteira como uma metáfora de um 

futuro corrupto. A comédia Toro o nada, que foi dirigida pelo argentino Ariel Guntern e conta a 

história de três chilenos que cruzam as fronteiras da verdade, da língua e da ficção. Os brasileiros 

Jorge Furtado e Flávia Moraes, por sua vez, realizaram, respectivamente, Até a vista, que traz a 

trajetória de um diretor de cinema, que atravessa a fronteira da Argentina em busca de uma história 

para seu filme, e A teu lado, leve, um roadmovie de encontros e desencontros de um casal pelas 

fronteiras do sul do Brasil. Os mexicanos, Ruben Albarrán e Angel Flores Torres dirigiram Entre o 

profano e o divino, que narra o confronto entre índios e mineradores em torno da posse de terras, 

em um deserto ao norte do México. O também mexicano, Jorge Michel Grau, realizou o triller  5.72, 

filme sobre as travessias na fronteira do México com os Estados Unidos. Loroxo é o curta da 

peruana Claudia Llosa, que propõe outra abordagem da temática, para pensar as minorias sexuais. 

Completando a série, A última fronteira, dos argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn, que traz as 

perspectivas da fronteira que dividem as casas das personagens.  

Diante da constelação de filmes latino-americanos que compartilham a temática da fronteira, 

propomos um recorte mais específico, a fim de aprofundar algumas questões pertinentes. Trata-se 

de pensar, prioritariamente, as narrativas de fronteira no cinema e na literatura, ou seja, as histórias 

que têm a fronteira como tema e o espaço entre os territórios, que dividem o Brasil dos outros 

países do continente sul-americano, como cenário.  

 Nesse sentido, selecionamos os filmes Os matadores, de Beto Brant, e Cabeça a prêmio, de 

Marco Ricca, e os textos literários nos quais os filmes foram respectivamente baseados no conto 

"Matadores" (1994) e no romance Cabeça a prêmio (2003), ambos do escritor, roteirista e jornalista 

                                                 
2  A organização Foro Entrefronteras desde de 2007 desenvolve estratégias de caráter itinerante, para reduzir as 
diferenças entre os centros produtores dos países envolvidos, promovendo a integração, a partir de redes de formação de 
equipes técnicas, que reúnem alunos e professores dos três países, abrangendo mais de 30 cidades, além de  uma rede de 
exibição. Em 2009, lança um concurso para realização de filmes com equipes compostas com cineastas dos três países, 
sob o lema: "Entre Fronteiras. Histórias de integração de nossos povos".  
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Marçal Aquino. As narrativas se passam na mesma zona fronteiriça – Brasil, Paraguai e Bolívia. 

 Segundo Brant, a proposta do filme Os matadores é voltar o olhar para dentro do continente 

e estabelecer um diálogo entre os países, simbolizado na amizade entre os dois pistoleiros, um 

paraguaio (Múcio) e um brasileiro (Alfredão). “O Mercosul acontece apenas economicamente, não 

conhecemos a música, a literatura de outros países latino-americanos”3 

 

O cinema na fronteira da literatura 

 

 É inevitável deixar de estabelecer comparações entre os filmes Os matadores e Cabeça a 

prêmio. Para além de se valerem da mesma temática, beberem na mesma fonte literária (textos de 

Marçal Aquino) e estabelecerem processos criativos similares, ambos acumulam uma pluralidade de 

linguagens: conjugam elementos do cinema de gênero com elementos do cinema moderno –  como 

temporalidades múltiplas que produzem outro regime de imagens – e ainda estabelecem relações 

limiares com o mesmo espaço fronteiriço. 

São inúmeros os pontos em comum entre as duas obras. São primeiros filmes: Os matadores 

é o primeiro longa de Beto Brant, e Cabeça a prêmio é a estreia de Marco Ricca na direção. Os dois 

diretores são parceiros de trabalho de longa data: Ricca, que é mais conhecido pelo seu trabalho 

como ator de cinema, televisão e teatro, coproduziu e protagonizou dois filmes de Brant: Invasor 

(2001) e Crime Delicado (2005). Marçal Aquino é outro constante colaborador de Brant, 

fornecendo o texto-fonte para os primeiros filmes do diretor, além de roteirizá-los.  

As narrativas se passam na mesma zona fronteiriça – Brasil, Paraguai e Bolívia. As 

personagens também são atravessadas pela fronteira, estão passando de uma região a outra, da 

legalidade ao crime, do sol à sombra; o que foi uma escolha consciente do diretor de Os matadores:  

 

Sempre achei que a fronteira fosse agregar algum significado, alguma 
imagem poética à fronteira ética dos personagens, depois da qual o sujeito 
passa de homem normal a criminoso. Quando você viaja e vai ver o lugar, o 
real é muito mais violento do que você pode imaginar. E o lugar sugere 
coisas que você não tinha como prever. 4 

 

Não é por acaso que as duas narrativas se aproximam tanto. Segundo Aquino, o romance 

Cabeça a prêmio (2003) é o desenvolvimento do universo ficcional, do conto "Matadores" (1994): 

 
Eu não tinha esgotado esse meu contato com o universo dos matadores no 
conto "Matadores". Agora, com Cabeça a prêmio, fui até o fim. Mas todo 

                                                 
3 BRANT, Beto. Entrevista ao jornal  A tarde . Bahia, em 9/04/1998. 
4 BRANT, Beto. Entrevista a revista Cinema, no. 8, agosto/setembro de 1997.  
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escritor tem suas obsessões. Revendo os contos comecei a encontrar as 
coisas que me inquietam. E elas não se esgotam. Há sempre uma maneira de 
manejar esses elementos e ir noutra direção. Não vejo como problema. É só 
uma característica dentro de um universo narrativo. 5 

 

É possível identificar dois eixos narrativos em Cabeça a prêmio: a linha que conta a história 

dos matadores Brito e Albano, e a linha que narra o envolvimento do piloto Dênis com Elaine, filha 

de um rico fazendeiro e traficante de drogas na fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. Em 

Os matadores, temos um diálogo entre um experiente pistoleiro, Alfredão e seu parceiro iniciante, 

Toninho, enquanto os dois esperam suas vítimas em uma boate de beira de estrada, do outro lado da 

fronteira. Paralelamente, é contada a trajetória do antigo parceiro de Alfredão, Múcio, um matador 

famoso por sua habilidade e frieza. Nesse sentido, a fronteira não é apenas física, as personagens 

estão em situações-limite, homens provisórios que fazem do assassinato seu sustento. A sinopse 

apresentado no catálogo da mostra Cinema brasileiro: Anos 90 – 9 questões não se restringe a 

simples descrição da história ou ação do filme, também coloca em evidência a ideia da fronteira 

como uma divisa moral, ética e afetiva, para além da noção física.  

 

Em um bar na divisa Brasil-Paraguai, um homem está para ser eliminado. 
Enquanto esperam o defunto encomendado, dois matadores, Toninho e 
Alfredão, revelam uma história em que é difícil encontrar culpados e 
inocentes. Presente e passado se misturam em torno da morte de Múcio, o 
pistoleiro mais competente da região, mostrando que matar ou morrer é uma 
fronteira fácil de atravessar. Um chefe, uma bela mulher, um serviço a ser 
feito. O filme testa os limites da amizade, do medo e da traição. Quem traiu? 
6 
 

Nessas narrativas, as personagens estão à deriva, sempre em trânsito, por diversos lugares de 

passagem e estão em constante deslocamento pelo Brasil e por suas fronteiras: bares, motéis, 

estradas empoeiradas são os cenários onde as ações se desenvolvem. É difícil identificar onde as 

personagens estão: Assunção? Rio Branco? Ponta Porã? As cidades se misturam indistintamente, 

impossibilitando qualquer identificação do lugar. Isso caracteriza, portanto, um não-pertencimento, 

e a precariedade dos processos de representação da identidade das personagens e dos espaços.  

A presença do elemento estrangeiro também é recorrente nesse cinema como uma das 

formas de enunciação de identidade e alteridade. No cinema brasileiro recente, Terra estrangeira 

(1995) e A grande arte (1991), ambos de Walter Salles; Como nascem os anjos (1996), de Murilo 

                                                 
5 AQUINO, Marçal. Entrevista concedida a Folha de São Paulo on line em 16 de agosto de 2003. Consulta realizada 

em 15 de agosto de 2011. 

6  Cinema brasileiro – Anos 90: 9 questões. Catálogo da mostra realizada no Centro Cultural Branco do Brasil, 
no Rio de Janeiro, em março de 2001. P. 47.  
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Sales; O que é isso companheiro (1997), de Bruno Barreto, Cinema, aspirinas e urubus (2004), de 

Marcelo Gomes; Um céu de estrelas (1997), de Tata Amaral; tal como em Os Matadores e Cabeça 

a prêmio, o elemento estrangeiro se manifesta seja como um personagem, um lugar, uma língua ou 

uma cultura. Assim como Múcio, o paraguaio, em Os matadores; temos a presença do alemão, em 

Cinema, aspirinas e urubus; o americano, em A grande arte; e Dênis, o piloto boliviano, em 

Cabeça a prêmio; para citar alguns. Esse elemento sempre implica uma viagem, um deslocamento. 

É interessante destacar, ainda, que a presença desse elemento estrangeiro, em muitos desses filmes, 

vem sempre acompanhada de um veículo – o caminhão do alemão em Cinema, Aspirinas e Urubus, 

o barco em Terra estrangeira, o avião em Cabeça a prêmio – esses veículos funcionam como parte 

da mise-en-scène, criando uma imagem de transitoriedade, de deslocamento espacial (informação 

verbal). 7 

Contudo, o caso dos filmes que analisamos neste trabalho se diferencia dos demais, no 

sentido de que os estrangeiros presentes nessas obras estabelecem relações de alteridade menos 

marcadas, ou seja, a relação com o “outro”, o estrangeiro, se dá de forma mais próxima, habitual, 

sem grandes tensões, característica desse espaço fronteiriço, híbrido, onde conceitos como 

nacionalidade e origem são diluídos, o que demonstra como as identidades nacionais neste lugar 

fronteiriço são cambiantes, deslizantes, evocando a noção de zona de indiscernibilidade. 

 
Os tempos de globalização contribuíram para suavizar a demanda de uma identidade 
latino-americana ou mesmo sul-americana, dissolvendo-a na voragem tecnológica e 
cultural da transfronteira absoluta (MATTOS, 2012:21). 
 

É importante chamar atenção para as escolhas na construção das personagens nos filmes, 

que se diferenciam dos textos-fonte, demarcando, portanto, as opções deste cinema transnacional, 

híbrido: a personagem do piloto Dênis, na obra cinematográfica é de origem estrangeira, um 

boliviano, interpretado pelo ator Daniel Hendler, que é uruguaio. Entretanto, no romance, é 

identificado como natural de Vilhena, Rondônia. No conto "Matadores", Múcio não tem uma 

nacionalidade definida, é indicado apenas que ele é da cidade de Santa Rita. No filme, ele é um 

paraguaio, o que inclusive é reafirmado por ele repetidas vezes durante a narrativa, quando outras 

personagens insistem em chamá-lo de “boliviano”. Múcio é vivido pelo ator Chico Diaz, que 

inclusive é um híbrido, fruto de um encontro fronteiriço de uma brasileira com um paraguaio e com 

uma história de itinerâncias: nasceu no México e passou a infância em países como a Costa Rica e o 

Peru. Nesse filme, teve a chance de voltar à sua primeira língua, o espanhol. 

 

                                                 
7  FRANÇA, Andréa. Em debate “Deslocamentos, para onde e por quê?”, no evento Cinema Brasileiro, anos 
2000, 10 questões em 04/05/2011. 
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Gêneros fronteiriços 

 

 Pensar fronteiras geográficas é pensar, historicamente, em zonas de conflitos.  Assim como 

ocorre em outras fronteiras latino-americanas, a zona fronteiriça entre Brasil, Paraguai e Bolívia, 

onde as narrativas se passam, também é um espaço em que os paradigmas modernos de Estado não 

se concretizaram. Trata-se de uma zona nebulosa e violenta, onde vigoram outras relações de poder, 

como o tráfico de drogas e de pessoas, a exploração e o abuso sexual, o trabalho infantil, os crimes 

sob encomenda e a disputa de terra, como é o caso dos brasiguaios.8  

 São 15 municípios brasileiros que fazem fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Entre eles 

está Coronel Sapucaia, a terceira cidade mais violenta do país9. Essa fronteira é apontada como a 

principal entrada de armas e drogas (cerca de 90%) no país e a principal porta de saída de carros 

roubados. Os países vizinhos organizados em torno dos narcoestados10 são acusados de serem 

responsáveis pelo aumento do consumo de drogas no Brasil, devido à proximidade e 

permeabilidade das fronteiras brasileiras. 

  Brant gostaria de ter filmado Os matadores em Ponta Porã, cidade que constitui uma área 

conurbada internacional com a cidade paraguaia Pedro Juan Caballero. Porém, foi aconselhado a 

desistir da ideia por conta do risco que a produção estaria exposta e acabou filmando em Bela Vista, 

que também se localiza na fronteira com Paraguai. Ponta Porã, cidade onde Marçal Aquino se 

                                                 
8 Em decorrência da intensa  mecanização da agricultura  no país, da repartição destas por herança, da perda de muitos 
posseiros de suas propriedades e da crescente valorização nos preços dos domínios rurais, muitos brasileiros optaram 
por transpor as fronteiras em busca de melhores condições de vida. E um dos destinos mais comuns desta forma 
específica de migração – vinculada à busca pela terra – foi o leste do Paraguai, região que oferecia um solo de alta 
qualidade para o plantio, terras a baixo custo e de fácil acesso. Devido a esta conjuntura, o país guarani, menos 
desenvolvido, passou a atrair grandes contingentes populacionais oriundos do Brasil em busca de condições mais 
vantajosas de compra fundiária. Neste quadro, a parte oriental do Paraguai se tornou palco de um intenso fluxo 
migratório brasileiro nas décadas de 1960 e 1970, a ponto de se estabelecer na região um verdadeiro espaço brasileiro. 
Neste processo, um número expressivo de migrantes brasileiros tornou proprietários de largas extensões de terras no 
Paraguai. E levando capitais juntamente com as técnicas de cultivo desenvolvidas no Brasil para o outro lado da 
fronteira, estes migrantes converteram-se nos principais responsáveis pela crescente produção agrícola da porção 
oriental do Paraguai. Entretanto, esta situação tem gerado inúmeros focos de tensão com a população camponesa local, 
que tem se mobilizado para protestar contra a concentração de terras e a presença de estrangeiros em solo paraguaio. 
Neste cenário, será a partir da questão da terra que se desenvolverá o problema dos imigrantes que ficaram conhecidos 
como “brasiguaios” (COSTA, 2009: 60). 
9 Segundo dados do Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros, publicado pela OIE (Organização dos Estados 
Ibero-Americanos) e elaborado com base nos dados do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), do Ministério 
da Saúde, Coronel Sapucaia foi considerado o 3º município mais violento do País, com mais de 116 mortes para cada 
100 mil habitantes. Índice maior do que o a cidade de São Paulo, onde a taxa é de 48 mortes para cada 100 mil 
habitantes. O dado começa a quebrar a reputação das capitais metropolitanas como sendo as mais violentas do Brasil. O 
município possui 12.810 habitantes, crianças e adolescentes de zero a 17 anos de idade representam cerca de seis mil, 
quase a metade da população. Dados apontam que 41,5% de adolescentes estão fora da escola. E o índice de 
mortalidade infantil chega a representar 25%. Para a Conselheira Tutelar de Coronel Sapucaia, Cristiane Benites da 
Silva, a evasão escolar está ligada ao alto índice de trabalho infantil na região. 

10 Narcoestado é o nome que se atribui a um país em que a cúpula governamental dá proteção às atividades dos 
traficantes ou mantém alguma participação direta no negócio clandestino. 
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inspirou para escrever suas histórias de matadores, tem a origem do nome ligado às três culturas 

presentes na região: guarani, espanhola e portuguesa. Na região, os moradores adotaram a 

terminologia da língua “portunhol”, pois se comunicam em português e espanhol. Há também o 

termo “guaraportunhol” para os que falam guarani, português e espanhol.  

 Tais informações revelam que estas obras falam de uma realidade das fronteiras. É desse 

universo repleto de mitos, personagens, estéticas e valores que emergem essas narrativas, ganhando 

dimensão simbólica através das imagens cinematográficas e literárias.  

 Em zonas limítrofes como a emblemática fronteira do México com os Estados Unidos, 

observa-se a presença de uma produção midiática (literatura, jornalismo, música e cinema), em 

torno de temas pertinentes às narcocidades, como subdesenvolvimento, pobreza, migrações e 

violência. 

 

As mídias se apresentam como um campo de disputa no qual os vários 
agentes sociais envolvidos nesse processo negociam suas imagens a partir de 
políticas de representação que se erguem para além da dicotomia 
legalidade/ilegalidade, dando contornos a uma fronteira que coloca em xeque 
um Estado polícia forjado por paradigmas modernos. […] Esse repertório de 
mitos, personagens, valores, estéticas, pulsões e regras se organiza através das 
mídias, que se apresentam como um espaço no qual o narcoimaginário ganha 
dimensão simbólica coletiva e popular e através do qual o narcotráfico 
estabelece um canal de comunicação com toda a sociedade, distanciando-se 
do horizonte jurídico-moral a que foi submetido, historicamente, pelo Estado 
moderno (BRAGANÇA:2012:96/97). 
 

 A produção desse narcoimaginário latino-americano compreende um repertório de filmes 

chamado narcocine,  que se caracteriza como um subgênero de ação, que tem a violência como 

matriz narrativa e a fronteira como temática e espaço de produção. Dessa produção audiovisual de 

baixo orçamento emerge uma série de estereótipos e elementos iconográficos em torno do espaço 

fronteiriço. Elementos como traficantes, policiais, políticos, funcionários públicos corruptos, carros, 

prostitutas e muitas toneladas de drogas compõem essa narcopaisagem. Tudo isso ao som da música 

nortenha mexicana e das várias bandas de narcocorrido, de enorme apelo popular, o que contribui 

definitivamente para o sucesso desses filmes junto ao público (BRAGANÇA, 2012: 103/104). 

 Nesse sentido, as obras literárias e cinematográficas que analisamos neste trabalho 

apresentam uma estrutura narrativa e conceitual muito próxima dos produtos da narcocultura, como 

o mesmo universo fronteiriço latino-americano e seus temas, seus personagens, mitos e valores. No 

caso das obras em questão, é possível destacar alguns elementos que se repetem: a dupla de 

matadores que estão a serviço de um patrão que, no caso, é sempre a figura do coronel pecuarista, 

típica dessa região do país, que concilia a criação de gado com o tráfico de drogas na fronteira. 

Destacamos também a presença da femme fatale, da prostituta, do jagunço/matador – que cuida de 
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executar a lei do chefe, tirando do caminho seus desafetos que, normalmente, são pessoas que 

entram na disputa pelo poder  –, além da figura do policial corrupto, entre outros elementos, que 

identificamos como constituintes deste universo fronteiriço. Na verdade, alguns dos elementos 

estruturais, que essas produções têm em comum são característicos da própria estrutura das 

narrativas de crime, que sempre fizeram sucesso no cinema e na literatura.  

 Os filmes criminais estiveram presentes nos diversos momentos da cinematografia brasileira 

e foram responsáveis por grandes bilheterias. Alguns filmes buscavam inspiração em crimes 

famosos. E tem sido assim desde os primórdios, com filmes como Roca, Carleto e Pegato na casa 

de detenção, dos irmãos Segretto, de 1906. Os anos de 1908 a 1911 ficaram conhecidos como a 

“bela época do cinema brasileiro” (MOURA, 1987), momento em que esse tipo de narrativa 

desfrutou de enorme popularidade. Foram produzidos sucessos de público como Os 

estranguladores (1908) de Antônio Leal e Francisco Marzullo, as várias versões para o famoso 

crime da mala. As décadas 1960 e 1970 também são apontadas como grandes momentos dos filmes 

sobre crime, o que é evidenciado por filmes como Assalto ao trem pagador (1962) de Roberto 

Faria, O bandido da luz vermelha (1968) de Rogerio Sganzerla, e Lúcio Flávio, o passageiro da 

agonia (1978) de Hector Babenco. A produção contemporânea apresenta exemplares como O 

invasor (2002) de Beto Brant, Cidade de Deus (2002) de Fernando Meirelles, Tropa de Elite (2007) 

e Tropa de Elite 2 (2010), ambos de José Padilha,  esse último é o maior sucesso de bilheteria de 

todos os tempos do cinema brasileiro, além, obviamente, dos filmes selecionados neste trabalho.   

 Identificamos que filmes centrados na figura do matador de aluguel, como é o caso de Os 

matadores e Cabeça a prêmio, constituem um gênero próprio e tipicamente brasileiro: os filmes de 

cangaço. O universo dos coronéis e seus jagunços, os conflitos de terras, a vegetação inóspita e, 

claro, a figura do cangaceiro são alguns dos elementos que compõem a narrativa de cangaço.  

 O cangaço foi uma forma de banditismo social ocorrido no Nordeste do Brasil, entre os anos 

1870 e 1940, retratado no cinema brasileiro em diferentes períodos e de distintas formas. Os 

primeiros filmes que abordavam esta temática foram realizados a partir das décadas de 1920, entre 

eles, Filho sem mãe (1925) de Tancredo Seabra, Sangue de irmão (1926) de Jota Soares e Lampião, 

fera do Nordeste (1930) de José Nelli,  consolidando-se como gênero em 1950, com O cangaceiro 

(1953) de Lima Barreto, filme em que já estão presentes as estruturas centrais que se repetiriam 

mais adiante, em outros filmes do gênero. É no início da década de 1960, que a produção de filmes 

de cangaço ou Nordestern, – que como o próprio nome indica, tinham como referência o western – 

surge com vigor, mantendo-se regular até o início da década de 1970. Sob esse rótulo, foram 

produzidos quase 50 filmes em 70 anos. Os emblemáticos, Deus e o diabo na terra do sol (1964) e 

O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969), dirigidos por Glauber Rocha, que, embora 

tenha se apropriado pouco da estrutura do gênero, sofreu o fascínio de sua temática e de seu 
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imaginário (RAMOS, 1987: 341). 

 As imagens de um Brasil arcaico, profundo, conflagrado, continuam fascinando, e também 

estão presente no imaginário das narrativas de fronteira. As obras escolhidas são ficções que 

poderiam ser classificadas como pertencentes ao gênero policial. Cabeça a prêmio, o filme, poderia 

ser classificado como pertencente ao gênero melodramático, devido à identificação de elementos 

atribuídos a essa estética. Nota-se também a presença de personagens ambíguas, à deriva, para além 

dos clichês que constituem a estrutura do gênero policial corriqueiro e dos estereótipos latino-

americanos. A apropriação do gênero pela narrativa contemporânea envolve algumas questões 

relacionadas à constituição de uma estética que se coloca no limiar, na quebra de distinções e 

hierarquias entre polarizações como alta cultura e cultura de massa, entre arte e indústria, a fim de 

estabelecer um diálogo com um público mais amplo, porém, sem abrir mão de uma dimensão crítica 

e reflexiva.  

 

O gênero funciona, no caso, como dispositivo de sedução, porque facilita o 
reconhecimento, oferecendo-se como uma chave de leitura – ainda que ao 
cabo e ao fim, a porta aberta por essa chave possa não conduzir a nenhum 
lugar, a nenhuma certeza tranquilizadora (FIGUEIREDO, 2010: 59). 

 

Escolha consciente, conforme declara um dos roteiristas de Os matadores, Fernando 

Bonassi, que afirma que o filme agrega todos os elementos necessários para agradar às plateias mais 

ecléticas: “Temos perseguições, sexo e mortes, junto a reflexões sobre limites culturais, geográficos 

e psicológicos do assassino”.11 

Com efeito, o cinema seria considerado a arte capaz de diluir as fronteiras entre cultura de 

massa e cultura erudita, ao passo que articula o binômio arte-indústria. Entretanto, a distinção entre 

cinema de arte e cinema industrial se perpetua, tendo os gêneros como elemento principal nesta 

separação. 

 

A literatura de fronteira 

 

A literatura de Marçal Aquino também pode ser considerada uma literatura de fronteira entre 

o literário e o cinematográfico, o romance e o roteiro, o mostrar e o dizer, o melodramático – com 

personagens que vivem intensamente suas paixões e dramas familiares – e o policial, – com 

elementos característicos do triller , como formas narrativas heterogêneas.  

Na epígrafe de Cabeça a prêmio, Aquino cita uma frase do cineasta norte-americano Sam 

                                                 
11 BONASSI, Fernando. Entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo em 22/05/1997. 
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Peckinpah: “I wanna be able to make westerns like Kurosawa did”12. O diretor japonês buscou 

inspiração nos bangue-bangues americanos para produzir filmes como Os Sete Samurais (1954). O 

escritor evidencia, portanto, sua filiação cinematográfica e, neste caso, ao cinema de gênero, 

inclusive transnacional. Aquino, assim como toda uma geração de escritores contemporâneos, busca 

suas referências na cultura audiovisual: 

 

(…) a literatura canônica, base da formação de diretores e críticos de cinema 
até meados do século passado, cada vez mais divide espaço e importância 
com referências oriundas de uma cultura audiovisual consolidada: 
referências que fazem parte da formação dos próprios escritores 
(FIGUEIREDO, 2010: 19/20). 

 
Ângela Dias (2002), em seu texto “Fronteiras da literatura Brasileira: tendências e sintomas 

da passagem do século”, traça um panorama na tentativa de mapear a produção destes autores pós 

anos 90, destacando algumas características: 

 

Ressaltam um extremo visualismo e uma percepção intensamente plástica 
dos panoramas e dos personagens, distante das abordagens psicologizantes e 
da promiscuidade de um enfoque narrativo onisciente. Há, sobretudo, nas 
criações deste núcleo, um intenso respeito pelos personagens, por seu 
mundo, por seus sonhos e suas dores. Longe de um enfoque populista ou 
idealizante, o modo de produção mesclado da forma impede tanto o 
distanciamento realista-onisciente-convencional, quanto todo o tipo de 
identificação fácil e empática entre narrador e personagem (DIAS, 2002:49). 

 
Quando questionado sobre a visualidade de sua narrativa, Aquino assume: “Falam do visual, 

mas eu não consigo ter distanciamento para olhar isso. O cinema é mais antigo que a literatura para 

mim, ele me levou a escrever.”13 Aquino atua na literatura14, no cinema15 e no jornalismo, se 

                                                 
12 A tradução é da autora desta dissertação: “Quero ser capaz de fazer westerns como os de Kurosawa.” 

13  Fonte: Entrevista concedida a Folha de São Paulo on-line em  16/08/2003, consulta realizada em 28/08/2011 no 
site: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u35909.shtml 

14 Marçal Aquino publicou em prosa, As fomes de setembro (1991);  Miss Danúbio (1994); O amor e outros objetos 
pontiagudos (1999); Faroestes (2001); O invasor (2002); Cabeça a prêmio (2003); Famílias terrivelmente felizes 
(2003); Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2005); em poesia, A depilação da noiva no dia do 
casamento (1984); Por bares nunca antes naufragados (1985); Abismos – modo de usar (1990); e os juvenis,  A turma 
da rua Quinze (1989); O jogo do camaleão (1992); O mistério da cidade-fantasma (1994); O primeiro amor e outros 
perigos (1996). 
15 O escritor assina o roteiro de Os Matadores (1997), adaptado a partir de um conto seu, inaugurando a sua parceria 
com o diretor Beto Brant. Depois vieram Ação entre amigos (1998), O Invasor (2001),  Eu receberia as piores notícias 
dos seus lindos lábios (2011), ainda a partir de sua obra, o primeiro um conto, o segundo, uma novela (que inclusive, foi 
escrita simultaneamente ao roteiro e a produção do filme) e o terceiro, um romance. Colaborou no roteiro de Crime 
Delicado (2005), baseado no romance homônimo de Sérgio Santana, e de Cão Sem Dono (2007), inspirado no romance 
Até o Dia em que o Cão Morreu de Daniel Galera. Aquino também estabeleceu parceria com Heitor Dhalia, na 
realização dos roteiros de Nina (2004) e O Cheiro do Ralo (2006), baseados na obra de Lourenço Mutareli. Em Cabeça 
a Prêmio, Marçal Aquino também colabora no roteiro, além de fornecer o texto-fonte, como já assinalamos, se 
associando ao estreante diretor Marco Ricca, ator de longa data, com quem já havia trabalhado em Invasor. Roterizou 
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autointitulando, um escritor multimídia (FIGUEIREDO, 2010:35). Para tanto, desenvolve uma 

linguagem híbrida, econômica, fluente, que evita padrões canônicos, ao mesmo tempo em que os 

reformula, uma escrita fragmentária, sem fronteiras. E é neste limiar que reside a força da literatura 

de Aquino. 

 

A prosa de Marçal Aquino combina uma maneira extremamente direta e 
despojada de descrever ambientes e personagens com uma estrutura 
narrativa complexa […] É possível detectar nessa combinação a influência 
dos tough writers norte-americanos – Dashiell Hammett, James M. Cain e 
Raymond Chandler no registro policial, mas também Hemingway e sua 
lição de concisão -, além, obviamente, do influxo do cinema, que o autor 
tem exercido assiduamente como roteirista nos últimos anos. É uma escrita 
robusta, objetiva e contundente, de diálogos ágeis e vivazes, de humor 
áspero, livre de qualquer floreio ornamental ou pretensão beletrista. 16 

 

Em entrevista concedida ao jornalista Carlos Eduardo Moura em 200417, Aquino revela que 

a realidade é matriz de sua literatura, contudo, afirma que não transcreve fatos, porque aí estaria 

fazendo jornalismo, mas parte da realidade, para depois usar a imaginação. Aquino acredita também 

que a literatura é uma boa forma de discutir e propor reflexões sobre essa mesma realidade. Tendo 

sido jornalista policial e assumidamente influenciado por tal experiência, Aquino encontra certa 

dificuldade em se classificar como “escritor policial”, porém não se incomoda com o rótulo, mesmo 

acreditando que literatura policial é a clássica, como a de Raymond Chandler. Cabeça a prêmio, por 

exemplo, era para ele uma história de amor entre um pistoleiro e uma cafetina e que acaba trazendo 

um mundo mais cinzento para as páginas do livro:  

 

Tanto que a trama policial ali é tênue, o que interessa é discutir os destinos 
humanos. Essa questão, vetusta, de dizer que literatura policial não é 
literatura, nem me incomoda. Eu leio grandes escritores, o Chandler é 
apenas um deles. No Brasil, o Rubem Fonseca é uma coisa fabulosa. Eu me 
vejo como escritor, um cara que quer contar as suas histórias, que às vezes 
são criminais e às vezes não. Costumo brincar que nos meus livros ninguém 
voa, se voar, eu explico o porquê. 18 

 

Construindo e desconstruindo o conceito de frontera 

 

Na área da comunicação, uma série de estudos vem se dedicando às questões da fronteira e 

                                                                                                                                                                  
ainda a série policial televisiva Força Tarefa (2009), de José Alvarenga Júnior. 
16 Considerações do crítico José Geraldo Couto na orelha do romance Cabeça a prêmio. 

17 Fonte: http://carlosemoura.wordpress.com/portfolio/entrevistas/marcal-aquino/ , consulta realizada em 07/07/2013. 
18 Idem. 
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da emergência do imaginário global através do cinema e da literatura. Enquanto o cenário 

contemporâneo internacional tem tematizado de forma ampla as questões da dinâmica da 

globalização e do cinema, com diversas publicações sobre o tema, no Brasil, perpetua uma 

insuficiência bibliográfica neste campo. Nesse sentido, nossa pesquisa pretende contribuir para o 

preenchimento desta lacuna, que é ainda maior se pensarmos em relação à cinematografia latino-

americana sobre o tema. Nossa proposta se aproxima do que tem sido produzido sobre o assunto no 

Brasil, por Andréa França (2003/2012), Maurício Bragança (2011/2012) e Denilson Lopes (2012), 

com a intenção, portanto, de entrar nesse debate, propondo mais perguntas e respostas. 

 Alinhamo-nos à ideia de fronteira proposta por França, que a concebe como uma zona de 

indiscernibilidade, como um espaço entre territórios que, para além de uma linha que separa 

territórios, gera outro espaço: “linha imaginária demarcadora do idêntico, que limita, torna estável e 

mesmo enclausura um certo conjunto de valores e crenças, mas também lugar instável, de passagem 

e transição para o outro, o diferente” (FRANÇA, 2003: 21). A noção de reidentificação imaginária 

proposta por França nos parece bastante útil para substituir o conceito de identidade, como algo 

fixo, pela ideia de algo pertencente à esfera dos processos culturais.  

 Para pensarmos as imagens fronteiriças, ocupar-nos-emos de alguns conceitos-chave, 

problematizando-os a fim de mapear recodificações e ampliações de seus campos de aplicação e as 

apropriações de alguns autores. O hibridismo é um desses conceitos múltiplos e fecundos que, 

apesar de sempre ter caracterizado a arte e o discurso no contexto latino-americano, vem sendo 

retomado e reformulado como sintomático das novas configurações do mundo contemporâneo.  

 

Estes termos – mestiçagem, sincretismo, crioulização – continuam a ser 
utilizados em boa parte da bibliografia antropológica e etno-histórica para 
especificar formas particulares de hibridação mais ou menos clássicas. Mas, 
como designar as fusões entre culturas de bairro e midiáticas, entre estilos 
de consumo de gerações diferentes, entre músicas locais e transnacionais, 
que ocorrem nas fronteiras e nas grandes cidades (não somente ali)? A 
palavra hibridação aparece mais dúctil para nomear não só as combinações 
de elementos étnicos ou religiosos, mas também a de produtos das 
tecnologias avançadas e processos sociais modernos ou pós-modernos. 
(CANCLINI, 2006: XXIX). 

 
 Encontramos no conceito de paisagem transcultural, desenvolvido por Denílson Lopes, um 

diálogo importante com o conceito de hibridismo proposto por Canclini e conceitos de outros 

autores, como o entre-lugar de Silviano Santiago, e a categoria paisagem de Appadurai. Talvez o 

conceito de paisagem transcultural seja mais proveitoso ao agregar noções que melhor dão conta 

desse universo fronteiriço no qual vamos imergir.  

 Segundo Lopes, foi a partir do conceito de entre-lugar que começou a desenvolver o estudo 

das paisagens transculturais, pois atribui a ele a capacidade de “propor uma leitura estética quanto 



 26 

cultural de obras artísticas, produtos culturais e processos sociais” (2012:21). É também a partir do 

entre-lugar que se torna possível compreender que “a exclusão do índio e do negro, no plano 

nacional, se traduz também em um eurocêntrico voltar as costas para África a América Hispânica. O 

entre-lugar desterritorializa o nacional” (idem:24). “Estas paisagens transculturais que estamos 

procurando delinear são entre-lugares. Seu mapeamento radicaliza as propostas sobre o hibridismo 

– processos socioculturais de intersecção e transação constituidores de interculturalidade” (Idem: 

34/35). 

 Sobre a apropriação do conceito de paisagem de Appadurai, interessa a Lopes somar à 

perspectiva culturalista inerente a tradição da história da arte “para conceber a paisagem não só 

como espaço de relações sociais, mas como imagem […] procurar tornar mais rentável sua proposta 

não só para etnografias, mas também para análise de produtos culturais e obras artísticas” (LOPES, 

2012:34). 

Pode-se pensar que o universo da fronteira escapa à lógica da modernidade. Partimos de 

uma certa desconfiança em relação à modernidade, segundo a qual é necessário abandonar 

oposições abruptas entre o tradicional e o moderno, entre o culto, o popular e massivo, entre nações 

e etnias e demolir essa concepção em camadas do mundo, principalmente, quando se trata de pensar 

a produção cultural na América Latina, onde se identifica a coexistência de várias temporalidades, 

com uma heterogeneidade multitemporal (CANCLINI, 2006) própria, com a permanência de 

práticas culturais consideradas pré-modernas – como é o caso do espaço fronteiriço representado 

nas obras selecionadas, em que o poder é exercido pelos “foras da lei” –, lado a lado aos símbolos 

da pós-modernidade. 

 Com efeito, são obras que suscitam novas teorias que contemplem novos procedimentos 

metodológicos. Seria inadequado analisá-las a partir de conceitos totalizantes, pois reúnem 

características pertencentes a categorizações contraditórias. O dualismo próprio das teorias que 

criam polarizações, como sujeito/objeto, espírito/matéria, cultura erudita/popular, cinema 

clássico/moderno, cinema de autor/comercial, vanguarda/gênero, documentário/ficção, movimentos 

literários e cinematográficos. Esses dualismos não dão mais conta das atuais propostas estéticas da 

criação artística.  

Em síntese, estaria em curso no mundo contemporâneo a crise do pensamento iluminista-

humanista, responsável por estruturar o pensamento ocidental desde o início da chamada 

modernidade e que cada vez menos consegue responder às inúmeras e urgentes questões que nos 

são colocadas cotidianamente. Esse pensamento colocou o homem ocidental, europeu e branco no 

centro e o separou do mundo. Contudo, assistimos hoje à dissolução das fronteiras tradicionais 

criadas pelo racionalismo iluminista, as quais garantiam a estabilidade deste mundo idealizado, 

operado por reducionismo e totalizações. 
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No intuito de compreender o paradigma moderno, é fundamental, portanto, problematizar as 

teorias da modernidade a partir da revisão do pensamento de alguns autores que se relacionam ao 

nosso projeto. Sabemos que existem inúmeras definições para a palavra modernidade e que cada 

pensador tem a sua. Mas o interesse aqui é pensar para além destas divisões, modernos/pré-

modernos/pós-modernos, e compreender a crise desses conceitos. Para Bruno Latour, "jamais fomos 

modernos" (2009). Segundo essa afirmativa, se jamais fomos modernos, não poderíamos ser pós-

modernos ou pré-modernos. No seu Ensaio de Antropologia Simétrica, que traz no título esta 

afirmativa radical, Latour investiga o que ele chama de “constituição moderna” e desenvolve a 

seguinte hipótese:  

 
É que a palavra “moderno” designa dois conjuntos de práticas totalmente 
diferentes que, para permanecerem eficazes, devem permanecer distintas, 
mas que recentemente deixaram de sê-lo. O primeiro conjunto de práticas 
cria por “tradução”, misturas entre gêneros de seres completamente novos 
híbridos de natureza e cultura. O segundo cria, por “purificação”, duas zonas 
ontológicas inteiramente distintas, a dos humanos, de um lado e a dos não 
humanos, de outro. O primeiro conjunto corresponde àquilo que chamei de 
redes, o segundo ao que chamei de crítica. […] Enquanto considerarmos 
separadamente estas práticas, seremos realmente modernos, ou seja, 
estaremos aderindo sinceramente ao projeto da purificação crítica, ainda que 
este se desenvolva somente através da proliferação dos híbridos (LATOUR, 
2009: 16). 

 

 Para o autor a “constituição moderna” é acusada de separar natureza, política e discurso; o 

mundo natural do mundo social; o homem do mundo; o sujeito dos objetos; os humanos dos não-

humanos. Mas, com a proliferação dos “híbridos de natureza e cultura” no mundo contemporâneo, 

pós-queda do muro de Berlim, a "constituição moderna" entrou em profunda crise, pois não 

consegue mais atender aos atuais questionamentos e as novas configurações do mundo. Latour 

defende, portanto, a reconstituição destas separações, a conciliação do mundo natural com mudo 

social, através das redes. A rede é o fio condutor que levaria ao “Império do Centro”: 

 
Reais como a natureza, narrados como o discurso, coletivos como a 
sociedade, existências como o Ser, tais são os quase-objetos que os modernos 
fizeram proliferar, e é assim que nos convém segui-los, tornando-os 
simplesmente aquilo que jamais deixamos de ser, ou seja, não modernos 
(LATOUR, 2009: 89). 

 

As narrativas contemporâneas constituem-se na rede, na imbricação de todas as 

categorizações. Não procuram romper com estéticas de ciclos anteriores, a fim de se legitimarem 

como originais. Ao contrário, se apropriam de diversos elementos contidos, misturam épocas e 

gêneros, reprogramando-os, desestabilizando dicotomias, “projeto parasita fique ainda e sempre 
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sujeito ao campo magnético aberto pela estrela principal e cujo movimento de expansão esmigalha a 

originalidade do outro projeto e lhe empresta a priori um significado paralelo e inferior” 

(SANTIAGO, 1978:18).  

Na verdade, esses limites entre estéticas, sobretudo na América Latina, nunca foram tão 

nítidos quanto o pensamento moderno quis acreditar. E o mercado de bens culturais vem 

cooperando de forma a empreender outros parâmetros transversais às classificações modernas 

(FIGUEIREDO, 2010:52). 

Elementos estilísticos como múltiplas temporalidades e reflexividade, que distinguiam o 

cinema de poesia, a literatura de vanguarda, há muito deixaram de ser soluções apenas destas 

estéticas. Por sua vez, as narrativas clássicas, com seus esquemas de linearidade, transparência, 

desfecho e consenso, têm sido atravessadas por outras formas de expressão, assumindo a presença 

de situações ambíguas, fragmentadas.  

 

Ocorre que muitos dos procedimentos técnicos do “cinema de poesia” 
voltaram à tona no cinema contemporâneo, e não apenas em filmes 
experimentais, ou de vanguarda. Pode-se encontrar esses procedimentos em 
filmes produzidos para o grande público, e até mesmo em programas 
televisivos ou em filmes publicitários, o que contribui para tornar ainda mais 
difícil uma separação muito rígida entre o cinema dito “de arte” e o cinema 
dito “industrial”. Fala-se hoje de produtos híbridos, nos quais as fronteiras 
entre o poético e o massivo tende a diminuir sensivelmente, pelo menos do 
ponto de vista dos procedimentos (das estratégias) (MULLER, 2006: 2). 

 

Para Denílson Lopes, a arte contemporânea estaria “sob a égide do Império dentro de uma 

rede multidirecional [...] que destrói, no caso do cinema, categorias como primeiro/ terceiro cinema 

ou dicotomias como mainstream/independente” (2012:75). Daí a proposta para pensarmos em uma 

arte global, um cinema global, que seria, portanto, “mais uma estrutura rizomática, se quisermos 

seguir uma abordagem deleuziana, aliás, fundamental para a noção de império como rede, em 

contraponto a estruturas axiais que configurariam os cinemas nacionais, como seus próprios 

específicos passados, presentes e futuros” (Idem). 

 Hans Ulrich Gumbrecht é outro autor que se dedica a refletir sobre a crise da modernidade. 

Ele também acusa o pensamento moderno de separar o sujeito dos objetos, o que para ele, custou 

aos seres humanos a perda do mundo. Gumbrecht concentra suas críticas à hermenêutica, linha de 

pensamento ainda predominante nas Humanidades, sobretudo sob o influxo do pensamento do 

idealismo alemão, que nasce junto com a modernidade e se baseia na prática da interpretação, 

entendida como identificação ou atribuição de sentido. O autor deflagra a crise da representação, 

questionando a tese da universalidade da interpretação, a qual considera apenas uma parte dos 

processos de criação e recepção das obras: “pela redução do âmbito conceitual e discursivo [...] para 



 29 

análise dos fenômenos relacionados, apenas com o sentido” (GUMBRECHT, 2010: 33). 

  O autor alemão propõe uma abordagem não hermenêutica, calcada em conceitos como 

“materialidade” e “presença”. Investiga sobre novas possibilidades de apreensão do mundo para 

além dos sentidos, num esforço de propor novas metodologias para a análise dos objetos artísticos. 

Sugere que concebamos a experiência estética como experiência vivida e como uma oscilação (às 

vezes, uma interferência) entre “efeitos de presença” e “efeitos de sentido” (GUMBRECHT, 2010 

136). E é na arte que ele identifica a possibilidade de existência da simultaneidade de efeitos de 

sentido e presença. 

Nesse sentido, as imagens fronteiriças suscitam novas teorias e novos procedimentos 

metodológicos, que as considerem nos seus vários aspectos, a partir de conceitos como 

“materialidade” e “presença”. A proposta aqui é estabelecer uma análise no âmbito das concepções 

que Gumbrecht (2010) chama de não hermenêuticas – campos de conhecimento onde o sentido não 

é mais uma instância absolutamente determinável e nem sequer a preocupação fundamental. O que 

não significa posicionar-se contra a Hermenêutica e propor sua substituição por um novo paradigma 

onde o sentido desaparece de todo, o que representaria simplesmente trocar um sistema totalizante 

por outro. Existe aqui uma preocupação em pensar o cinema e a literatura na sua materialidade, o 

livro e o filme como o próprio acontecimento e sua rede de conexões com o mundo, e não como 

linguagens específicas ou como um enunciado de reconhecimento sobre algo que lhe antecede, ou 

seja, para além da noção de representação. A proposta é aproximar a análise das duas perspectivas, 

contemplando a instância do sentido – mas não somente – sem abrir mão das materialidades 

expressas. A ideia é de tensão e oscilação, considerando, além do sentido, as materialidades 

midiáticas e o corpo, nas práticas de recepção literária e cinematográfica.  

A experiência da análise deve contemplar o regime das sensações, dos afetos, que implique 

o corpo, instalando esse regime em um devir. Trata-se de uma apreensão “tátil”, que considere as 

matérias sensíveis, no caso do cinema – a luz, os enquadramentos, os movimentos de câmera, a 

duração dos planos, os elementos de cena –, e no caso da literatura – o ritmo, a prosódia, a 

tipografia. 
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II. Imaginação fronteiriça - deslocamentos espaciais 
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Vejo as coisas em meu pensamento com clareza 
até a linha do horizonte. Mas aplico a descrever 
somente as coisas que estão do outro lado. 

Marcel Proust 
 

Raramente se compreende que nunca é por 
desespero que um homem abandona o que 
constituía sua vida. Desespero e cabeçadas 
levam o outras vidas e só apontam um fremente 
apego às lições da terra. Mas a um certo grau 
de lucidez, pode acontecer que um homem sinta 
seu coração fechado e, sem revolta nem 
reinvidicação, volte as costas ao que até então 
havia tomado por sua própria vida, ou seja, a 
própria agitação. Se Rimbaud acaba na 
Abissínia sem ter escrito uma única linha, não é 
por gosto de aventura nem por renúncia de 
escritor. É “porque é assim”, e em certas 
extremidades da consciência acabamos 
admitindo o que todos nos esforçamos para não 
compreender, conforme a nossa vocação. 
Sentimos que agora é questão de empreender a 
geografia de um certo deserto. Mas esse deserto 
singular é sensível apenas aos que são capazes 
de nele viver sem nunca enganar a própria 
sede. Então, e só então, ele se povoa das águas 
vivas da felicidade. 

Albert Camus 
 
 

  

 

 

Transitar pelas fronteiras 

 

 O mundo de Cabeça a prêmio é seco, empoeirado e de horizontes turvos. O primeiro plano 

traz uma imagem desfocada pelo efeito do vapor que sobe do solo, devido ao calor causticante. São 

os vestígios secos de uma vegetação e no fundo do plano, uma faixa azul, um horizonte sem foco, 

sugerindo um universo inóspito, perdido, no man's land. O espaço entre territórios, entre um e 

outro, se cria muitas vezes uma terra de ninguém para onde os territórios são arrastados.(FRANÇA, 
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2012:56)  

 

 

Figura 1 - Sequência 1 – Cabeça a prêmio 

 

  

A primeira sequência do filme já afirma seu caráter transnacional: um avião que desce em 

direção a uma pista clandestina e, à espera dele crianças, algumas com traços indígenas. Parecem 

instaladas em um trailer no meio do nada. Elas correm em direção ao avião, que em plano geral, 

aterrissa levantando poeira, encobrindo-as. Em solo, um homem vai ao encontro do piloto, um 

diálogo em espanhol é iniciado, são paraguaios? Bolivianos? O fato é que o filme inicia do outro 

lado da fronteira e falado em espanhol. 

 As narrativas de Cabeça a prêmio se abrem apresentando uma paisagem transcultural, 

marcada pela ausência do conceito moderno de Estado. Personagens pertencentes a etnias distintas, 

corpos que gaguejam outra língua (espanhol), homens e crianças trabalhando para o tráfico de 

drogas internacional, ocupam esse território sem lei. O piloto, Dênis (Daniel Hendler), e o outro 

homem que vai ao seu encontro, Porfírio (Cesar Troncoso) , se cumprimentam calorosamente e 

iniciam uma conversa trivial, falam sobre o calor do lugar, sobre a falta de água, (a primeira coisa 

que Dênis faz ao descer do avião é se lavar em uma pia instalada de forma improvisada junto à pista 

clandestina, sendo interpelado para que não gastasse toda a água), e sobre a vida conjugal de 

Porfírio. Conversam sentados em frente ao trailer, tomando uma cerveja. Demonstram uma certa 

relação de afetividade, enquanto as crianças e outros homens carregam o avião com a mercadoria 

ilegal. O diálogo em espanhol é legendado em português. É possível perceber o sotaque, os traços 

do dialeto falado na região, como expressões, vocabulário e gírias, assim como elementos da 

cultura, como referências a valores da vida doméstica. Em um contraplano, enquanto os amigos que 

se unem em um abraço de despedida, na profundidade de campo, os homens terminam de carregar o 

avião e deixam o local em uma caminhonete. Dênis se afasta em direção ao avião e deixa Porfírio 

com o olhar temeroso, perdido no horizonte.  
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Figura 2 - Sequência 1 - Cabeça a prêmio 

 

Como de costume, o piloto sentou em sua cadeira de lona, na sombra do 
barracão de madeira, enquanto esperava que carregassem o avião. Agosto. A 
nuvem de fumaça das queimadas escondia o céu, um cheiro de ardido 
chegava até ele. Era um perigo voar naquela época do ano. Um daqueles 
montes, bonitos a distância, podia surgir na frente do avião, de repente. Não 
dava tempo de fazer nada. Vôos cegos. Os dois meninos transportavam os 
pacotes da caminhonete e entregavam ao homem, que os acondicionava no 
monomotor [...] O homem também terminou e se aproximou do barracão. A 
7.65 presa na cintura. Cuarenta y dos, disse. E ficou de cócoras ao lado do 
piloto, com as costas apoiadas na parede de madeira. Dênis olhou para o 
homem: era baixo e encorpado, como a maioria dos bolivianos que 
conhecia, e tinha olhos desconfiados (AQUINO, 2003:89/90). 

 
 A mesma paisagem transcultural no romance, traz ainda a questão da dinâmica das 

queimadas no cerrado, que acontecem nesta época do ano na região, devido a secura e a quase total 

ausência de umidade do ar, entre outros fatores. A presença da fumaça obstrui a visão. É o ciclo 

natural do cerrado, onde tudo queima, morre e depois renasce. É possível ver flores brotando de 

vestígios carbonizados de troncos de árvores. Impressiona a insistência que a vida tem em existir 

nesse lugar. Nada garante o pertencimento.  

 A sequência inicial do filme nos introduz a esse universo inóspito da fronteira. Apresenta-

nos de que matéria é feito este lugar. O sol estridente, o calor corrosivo, a vegetação áspera, a secura 

sufocante do ar, a poeira que cobre tudo, a água que se transforma em vapor rapidamente. 

Características de um lugar impróprio a existência humana. Lugar que não oferece hospitalidade, 

que não acolhe, e sim, maltrata, condicionando, dessa forma a instabilidade e a criação de laços 

frágeis. A textura das imagens turvas dos primeiros planos traz para a tela essa experiência. Como 

pode ser percebido nos planos em que a câmera acompanha a aterrissagem do avião e, em seguida, 
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quando o veículo já toca o solo e levanta a poeira, fazendo com que a tela fique vermelha pela 

primeira vez. A sensação criada pela imagem é próxima daquela vivida no deserto. 

 Elementos como veículos, nesse caso, o avião, presente no terceiro plano, vão funcionar 

como parte da mise-en-scène, exercendo um forte papel na dramaturgia do filme, imprimindo-lhe a 

sensação de desterritorialidade. Esses elementos sugerem a viagem, o deslocamento físico.  

 A segunda sequência é um longo plano aéreo sobre o Pantanal. O trajeto do avião 

sobrevoando a planície alagada, que compreende parte dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso 

do sul, norte do Paraguai e leste da Bolívia, demarca o atravessamento da fronteira, com uma longa 

sequência de planos de rara beleza, traduzindo a ideia de lugar da imensidão, do imponderável. As 

águas do Pantanal, espelhos de nuvens brancas e verdes, invadem os territórios, abarcam tudo, não 

respeitam limites nacionais, internacionais. Não acolhem divisas e ignoram a arbitrariedade das 

fronteiras geopolíticas. A natureza desconhece tais demarcações. 

 

 

Figura 3 - Sequência 2 - Cabeça a prêmio 

 

 

  A apresentação dessas imagens fronteiriças, pantaneiras, faz parte do gesto de incluir 

paisagens pouco mostradas, deslocando o olhar para além dos lugares comuns do cinema brasileiro, 

como a metrópole, a favela e o sertão. Para além de mostrar paisagens naturais e regionalistas, esse 

gesto pode contribuir como uma forma de propor uma reflexão sobre o metropolitano através do 

embate com o outro, neste caso, o pantanal (LOPES, 2012:11). As imagens aéreas criam uma 

sensação de distância, de uma natureza inabordável, permitindo que a imagem possa emergir como 

paisagem e constituir, “na sua alteridade absoluta”, a condição para o olhar exilado, sobretudo, o 

exílio da vida citadina (ISHAGUPOUR, 2004:91). A sequência termina quando a terra firme é 

avistada, à esquerda do quadro.  

 

Há em comum a tentativa de pensar as fronteiras geográficas e humanas do 
país como espaço do imponderável, do longínquo, possibilidade de 
experiências novas, limiar entre o conhecido e o que resta conhecer, marco 
entre o mundo cotidiano e aquele sonhado e, ainda, modo de explorar as 
próprias fronteiras, [...] como também uma experiência de contemplação dos 
limites (imensos) do país, limites de cuja beleza devém o “inteiramente 
outro” da natureza, intocável, inabordável, distantes (FRANÇA, 2012: 69). 
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 Para tornar presente essa “aparição do longínquo” o filme exibe de diversas formas, um 

acúmulo de horizontes a fim de perceber as inúmeras possibilidades da natureza, dotada de 

exuberância e beleza, expressar-se na imagem como paisagem. Esse é o primeiro plano de 

deslocamento espacial, de vários que pontuam a narrativa cinematográfica, que constroem uma 

certa experiência de transitoriedade e a noção de imagem-paisagem: “Se a natureza como paisagem 

não tem nada de “natural”, se a paisagem é uma função da cultura, se ela só tem realidade para o 

olhar daquele que a contempla, não é de estranhar que a imagem-paisagem seja tão recorrente” 

(FRANÇA, 2012:69) Além das primeiras sequências do longa, destacadas acima, encontramos 

diversas outras possibilidades de imagem-paisagem, como na sequência 36. 

 

   
 

Figura 4 - Sequência 36 – Cabeça a prêmio 

 

Carros, motos, ônibus, avião, são vários os veículos que conduzem as personagens em seus 

deslocamentos, fugas e itinerâncias. Paradoxalmente, o carro é também o lugar da espera, do 

aprisionamento, da imobilidade claustrofóbica, onde os matadores ficam de tocaia, observando suas 

vítimas ou esperando seus patrões. É também onde Elaine sempre está à espera de Dênis, para seus 

encontros secretos, quando ele volta de suas viagens do outro lado da fronteira. Como no fim da 

terceira sequência e no início da trigésima. O veículo motorizado “funciona como um disparador de 

situações, um dispositivo tecnológico onde os personagens são instalados e que produz uma 

narrativa específica, centrada no deslocamento como operador de passagem, na itinerância como 

condição de possibilidade” (FRANÇA, 2006:407). 

Um segundo plano aéreo nos conduz novamente ao outro lado da fronteira, na sequência 25. 

Aqui, os primeiro planos apresentam a imensidão dos pastos onde os rebanhos bovinos são os mais 

extensos do país. O avião sobrevoa as cabeças de gado, pontos brancos no imenso tapete verde. 

Mais uma vez, esse plano aéreo parece construir mais uma possibilidade de imagem-paisagem da 

fronteira, indicando novamente o seu atravessamento.  
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Figura 5 - Sequência 25 - Cabeça a prêmio 

 

 Na sequência seguinte estamos do lado boliviano da fronteira. Dênis aterrissa na já 

conhecida pista clandestina e, novamente, a tela fica vermelha, inundada pela poeira levantada pelo 

avião. A cor avermelhada desses primeiros planos se estende aos seguintes devido a luz crepuscular. 

Como de costume, Dênis procura um lugar à sombra, para tomar uma cerveja e conversar com 

Porfírio, enquanto espera o carregamento do avião. Nota que uma das crianças, que está trabalhando 

no carregamento da droga a bordo, está com uma cerveja na mão. Ele pergunta qual a idade do 

garoto e se indigna:  

 

SEQUÊNCIA 25 – EXT/DIA – PISTA CLANDESTINA: 
 

DÊNIS 
 

Estão dando cerveja para uma criança desta idade! Que merda serão esses moleques quando 
crescerem? 

 
PORFÍRIO  

Vão morrer ou virar um velho merda como eu.   
 
 O interessante é que Dênis se indigna somente com o fato da criança estar bebendo, ignora 

que algo ainda mais grave, como a exploração do trabalho infantil, vitimiza aquelas crianças. 

Imagens que revelam traços das formas de vida e das contradições sociais presentes neste espaço 

fronteiriço, onde o estado está completamente ausente, e preceitos modernos, como os direitos 

humanos ou os direitos da criança e do adolescente, quiçá são conhecidos e quem dirá respeitados. 

Em uma das passagens mais chocantes do romance é a que descreve a exploração da prostituição 

infantil: 
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Havia um perfume no ar, uma cama num dos cantos e uma menina deitada 
sobre ela. Usava um short cavado, um bustiê, ambos vermelhos, e lia gibi, 
que colocou de lado quando Brito entrou. Não devia ter mais de doze anos. 
A cartomante se aproximou da cama, ergueu o bustiê da menina. Os seios 
davam a impressão de ter brotado uma semana antes. Ela é muito carinhosa, 
disse. Você vai gostar, eu garanto. Ela é muito nova. E não é disso que vocês 
gostam? A mulher soltou o tecido do bustiê, deixando descoberto um dos 
seios. Isso pareceu não incomodar a menina. Ela é limpinha, não se 
preocupe. Brito deu um passo para a frente e seu peso provocou um rangido 
na estrutura metálica do trailer. Ele esticou o braço e tocou o mamilo da 
mulher. E você? Ela recuou, seu rosto ficou sério. Eu não posso. Por que 
não? Estava tão próximo que pôde sentir o cheiro da mulher se alterando. 
Ela moveu a cabeça, olhou por cima do ombro dele. Brito se voltou na hora. 
E só então percebeu o rapaz encostado no canto oposto do trailer 
(AQUINO, 2003:14). 

 

 Planos de atravessamento da fronteira, com avião decolando e aterrissando, se repetem 

diversas vezes ao longo do filme, sempre levantando poeira, preenchendo a tela de vermelho. Assim 

como ocorre na sequência 43, em que o avião decola e a poeira passa a ocupar toda a tela, por 

aproximadamente 1 minuto, até se fundir com a poeira do próximo plano. Em meio à imagem turva, 

surge um ônibus. Descobrimos mais adiante, na sequência 48, que dentro desse ônibus está Elaine, 

que foge de um mundo que desaba, sem saber que está indo diretamente ao encontro dele. Quase 

que como um recurso estilístico que demarca os pontos de virada da narrativa, a poeira que sobe, 

parece anunciar a gradativa tensão que toma conta da trama. Sobretudo, nessa sequência, que ela 

colore a tela por uma maior duração de tempo, o suficiente para permitir o tempo da reflexão, nos 

levando a entender que, a partir daqui, a narrativa muda seus rumos. A poeira que sobe é um 

prenúncio de tempos ruins, obrigando as personagens a fugirem, até que ela abaixe. A partir desta 

sequência, as personagens, cada uma a seu modo, chegam a situações limites de suas vidas, 

demarcando, portanto, o ponto de virada do filme, que anuncia: cabeças estão a prêmio.   

 

  

 

 

Figura 6 - Sequência 43 -- Cabeça a prêmio 
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Figura 7 - Sequência 48 - Cabeça a prêmio 

 

Os planos em que a poeira vermelha toma toda a tela, abarcando tudo, são constantes. A 

materialidade da mesma poeira vermelha descrita na página inicial do romance: 

 
De vez em quando uma cortina de pó avermelhado se erguia do chão, um pó 
fino, que grudava na pele, ressecava a garganta, ardia nos olhos. 
Avermelhava tudo. Dava para entender por que era difícil encontrar alguém 
usando roupa branca naquele lugar. Uma loira correria o risco de ficar ruiva 
de uma hora para outra (AQUINO, 2003: 9). 

 
E em várias outras passagens: “Os dois vieram quando o Opala passou, entrando na cidade à 

frente de uma nuvem de poeira vermelha” (AQUINO, 2003:101), “A terra vermelha do lugar se 

alojara nos limpadores do pára-brisa” (Idem:122), “O piloto estava algemado num quarto de hotel 

numa cidade empoeirada do Paraguai” (Idem:127), “Usava tênis branco – ou melhor, que tinham 

sido brancos antes que a terra vermelha se entranhasse neles” ( Idem:136). 

 A poeira torna o quadro turvo e produz uma incerteza do que tem por trás dela, confundindo 

as dimensões e sugerindo uma experiência de opacidade, de subtração, como se houvesse algo de 

obtuso e incerto no desejo de atravessar para o outro lado da fronteira (FRANÇA, 2012:67). A 

poeira se impõe como materialidade onipresente, impregnante, entra pelos poros, pelas vias 

respiratórias, provoca doenças, colore tudo de vermelho. As casas são tomadas por ela, que não 

poupa nada nem ninguém. Na sequência 15, vemos crianças com pés descalços, jogando bola em 

um campinho de “chão de terra batida”, como é chamado os terrenos de terra vermelha, cena típica 

nos povoados desse Brasil profundo. Na verdade, toda cidadezinha está sobre esta terra vermelha. É 

difícil ver asfalto por aquelas bandas. 

 

     
Figura 8 - Sequência 17 – Cabeça a prêmio 

  

 Na sequência 48, conforme destacamos a cima, Elaine está fugindo, indo de ônibus ao 

encontro de Dênis, para atravessarem a fronteira e sumirem no mundo. No romance temos essa ação 
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desenvolvida, que descreve a experiência da personagem, que deixa a casa e proteção do pai, para 

se aventurar pelas estradas de um país conflagrado, violento. 

 
Elaine saiu da rodoviária e atravessou a rua de terra batida. Rodoviária era 
modo de dizer: um guichê de passagens minúsculos no interior de um bar de 
paredes engorduradas. Meninos com caixa de engraxate e meninas com 
tabuleiros de balas e chocolates assediavam quem descia do ônibus. Os 
homens que faziam hora na porta do bar-rodoviária resmungaram 
comentários maliciosos na hora que ela passou. Elaine estava de óculos 
escuros e lenço na cabeça. […] Quase 24 horas antes, Elaine havia deixado 
o carro num estacionamento de longa permanência em Campo Grande. E 
precisara de dois ônibus para chegar até ali. Um pesadelo de viagem. Ela 
inda não se acalmara por completo. [...] Para percorrer o último trecho de 
sua viagem, fizera uma baldeação em Jardim, no começo da noite anterior. 
Ao seu lado no ônibus sentou-se um homem mal encarado, que fedia a suor 
azedo. De imediato, ele a olhou com cobiça. Elaine pressentiu problemas. O 
homem puxou conversa, fez muitas perguntas. Várias vezes, enquanto 
falava, tocou a perna de Elaine. Ela achou que ele estava armando o bote. 
Então, na primeira parada que o ônibus fez, desceu e entrou na lojinha de 
bugigangas do posto. Comprou um estilete de abrir correspondências. Um 
que tinha uma figa na ponta. Elaine considerou um bom sinal. Precisava de 
sorte. De volta ao ônibus, reclinou seu banco e avisou que iria dormir. O 
homem disse que era um ótima idéia e virou-se de lado. Elaine relaxou – e 
quase dormia quando sentiu a mão deslizar por seus seios. Foi golpe seco. 
De cima para baixo. O estilete penetrou bastante na coxa do homem, antes 
que ela puxasse de volta. O homem urrou (AQUINO, 2003:108). 

 
Em plano geral, vemos a rodoviária. Logo em seguida, o ônibus em que está Elaine 

estaciona e Dênis já está a sua espera. Imediatamente, ele a pega pelo braço e passa a conduzi-la 

pelas ruas. Chegam a um carro estacionado. O motorista pergunta em espanhol se ele é Dênis e 

pede para acertarem primeiro. Entram no carro. A decupagem da sequência contribui para a criação 

do clima de tensão.Dênis tira, em plano detalhe, uma arma da bolsa. Elaine questiona a necessidade 

daquilo. No plano seguinte, uma panorâmica acompanha o movimento do carro a caminho do posto 

da polícia da fronteira. Um agente pede para pararem e, em espanhol, pede os documentos pessoais 

do veículo. Pergunta se são brasileiros e o motorista responde, também espanhol, que são turistas 

brasileiros indo fazer compras. Um primeiro plano de Elaine e Dênis denuncia o estresse gerado 

pela situação. Finalmente são liberados. E, novamente, em primeiro plano, percebemos o alívio 

expresso pelo casal em atravessar a fronteira.  

 

    
 



 40 

    
 

Figura 9 - Sequência 48 – Cabeça a prêmio 

 

 

 

*** 

 

 

Em Os matadores, novamente, estamos diante do gesto de mostrar paisagens pouco vistas na 

cinematografia brasileira, conforme confessou o próprio diretor: “Queria lançar um olhar sobre o 

Brasil central, que não é a praia folclórica e turística, nem o sertão folclórico” 19. A intenção 

expressa nessa declaração propõe o deslocamento do olhar para outros espaços, diferentes dos 

lugares comuns do cinema brasileiro, na busca pela criação de outros imaginários para o país. O que 

não exclui a possibilidade de também colocar em confronto, por meio de uma relação de alteridade, 

o urbano, com imagens de um Brasil conflagrado, onde a América Latina não tem ilusões. Intenção 

essa, materializada, de modo evidente nas primeiras sequências do filme. 

Os primeiros planos diurnos, de imagens-clichês do Rio de Janeiro - Cristo Redentor, Baia 

de Guanabara, praia, prédios da zona sul, favela da Rocinha, túnel Rebouças – são colocados em 

contraste com imagens noturnas de um lugar de difícil identificação, o que nos leva a crer, tratar-se 

de um certo interior. É através da subjetiva20 de uma câmera em travelling, que posicionada à 

espreita, por trás de caminhões e ferragens abandonadas, que espionamos um suposto carregamento 

de madeira. Contudo, uma mudança de eixo da câmera, um plano em plongée, nos mostra a 

caçamba do caminhão, revelando que a madeira não passa de um disfarce para uma carga de drogas. 

 

    
 

                                                 
19 BRANT, Beto. Entrevista a revista Cinema, no. 8, agosto/setembro de 1997.  
20 Câmera subjetiva – quando o espectador ou personagem tem o ponto de vista da câmera. O espectador e o 
personagem vêem com os “olhos” da câmera ou a câmera assume o ponto de vista do personagem (VANOYE & 
GOLIOT-LÉTÉ, 1994). 
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Figura 10 - Sequência 1 – Os Matadores 

 

A transição entre os dois espaços é demarcada pela passagem do carro roubado pela 

personagem na zona sul através do túnel, que funciona como uma alegoria do portal. Um fade out 

sugere a passagem de tempo e o deslocamento no espaço. Temos aqui, os primeiros planos de 

deslocamento espacial de Os matadores. A bordo de um veículo, Toninho (Murilo Benício), jovem 

carioca ladrão de carro, atravessa o país rumo à fronteira, iniciando sua viagem em busca de 

melhores oportunidades de trabalho no mundo do crime. Ele almeja a carreira de matador de 

aluguel. 

 

Figura 11 - Sequência 2 – Os Matadores 

 

Na sequência seguinte, estamos na fronteira propriamente. O caminhão da sequência 

anterior passa pelo posto de “controle aduaneiro” e é parado pelos agentes da fronteira. O agente 

inicia o primeiro diálogo do filme em espanhol, pedindo a documentação pessoal e do veículo ao 

motorista, (exatamente como em Cabeça a prêmio), que por sua vez, responde, prontamente, em 

português. Ouvimos uma música sertaneja. O agente confere a documentação e faz uma breve 

vistoria na carga do caminhão. Em primeiro plano, o motorista demonstra tensão. Uma música 

contribui para a criação do clima de suspense. O agente volta ao motorista, devolve-lhe a 

documentação e autoriza sua passagem. A fronteira é atravessada, a droga segue sua rota. 
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Figura 12 - Sequência 3 – Os matadores 

 
 

Como vimos em Cabeça a prêmio, as primeiras sequências do filme nos localizam no 

universo fronteiriço, traduzido aqui como uma paisagem transcultural - mas neste caso partindo do 

urbano -, apresentando algumas das substâncias que o constitui: O lugar ao ermo, no man's land, a 

circulação de mercadorias, como cena do carregamento do veículo com drogas, a travessia da 

fronteira, o diálogo bilíngue, a ausência do Estado. Do mesmo modo, como no filme de Ricca, o 

caráter híbrido, multicultural está expresso nas primeiras imagens e sons da narrativa fílmica de Os 

matadores. Assim como descreve Brant: “É falado em português e espanhol, usa música brasileira e 

paraguaia e foi rodado nos dois países” 21  

Na sequência seguinte é apresentado o motivo aparente que aciona a bomba-relógio da 

narrativa. A situação que, a princípio, justifica e desencadeia a sequência na boate, espaço-eixo do 

longa. A música ouvida na sequência anterior se estende a esta, sugerindo que a tensão continua. 

Ouvimos também uma música sertaneja, que começa, assim que aparecem as primeiras imagens de 

um rebanho de gado. Vaqueiros conduzem a boiada. No plano de fundo, avistamos o caminhão das 

sequências anteriores, que segue pela estrada de terra, levantando poeira. O caminhão se aproxima 

da boiada, que obstrui seu caminho. Sob a perspectiva da subjetiva do motorista do caminhão, 

vemos que na sua linha de visão está um dos vaqueiros. O motorista abre a porta do caminhão, se 

projeta para fora e grita, pedindo que tirem o gado da frente. No plano seguinte, como resposta, o 

vaqueiro a sua frente se vira com uma arma e atira no seu peito. O adolescente que fazia companhia 

ao motorista, ao tentar fugir, também é atingindo, caindo morto na lama vermelha. Um dos 

vaqueiros disfarçados assume a direção do caminhão e foge com a carga. 

 

 

                                                 
21 BRANT, Beto. Entrevista concedida ao Estado de São Paulo em 28/01/1997. 
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Figura 13 - Sequência 4 – Os matadores 

 
Tal qual em Cabeça a prêmio, o primeiro assassinato do filme sucede a sequência do 

atravessamento da fronteira. As semelhanças entre os eventos, e a ordem em que eles aparecem nos 

dois filmes, continuam. Em ambos, os coronéis estão em uma festa, quando são surpreendidos por 

notícias desagradáveis. Carneiro (Adriano Stuart) é o coronel traficante de Os matadores, e está 

bebendo uísque e ouvindo uma dupla caipira, que executa uma música sertaneja (violeiro e 

sanfoneiro) com sua mulher Helena (Marília Padilha), quando recebe a visita de Alfredão (Wolney 

de Assis), um dos seus matadores de aluguel. Em um só enquadramento, apenas com a variação do 

foco, ou seja, a alternância das zonas de nitidez dentro do quadro, podemos acompanhar o diálogo 

do casal em primeiro plano, a dupla caipira em plano conjunto e, notar a presença do carro e a lua 

cheia, ao fundo. A mulher pede a Carneiro que saia, para conversar com Alfredão. Imagens externas 

da casa. No plano seguinte, voltamos ao espaço da festa, vemos em plano detalhe do braço do 

violão, porém, em uma rápida mudança de foco, surgem ao fundo Carneiro e Alfredão que 

conversam. Fica implícito que o matador informa ao patrão sobre o roubo do caminhão, pois não 

ouvimos o áudio da conversa.  A lei tácita do mundo do crime é violada. 

 

 

Figura 14 - Sequência 5 – Os matadores 
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Estar na fronteira 

 

A construção da experiência de transitoriedade, de estar na fronteira é marcada pela perda do 

sentido corrente da noção de lugar, como espaços de passagem, que não agregam uma memória 

coletiva local. São espaços abandonados e entregues à rotatividade de pessoas desterradas, de 

mercadorias,  o que cria um certa instabilidade na relação com o espaço. A sensação de não-

pertencimento é percebida através da errância das personagens por esses diversos lugares de 

passagem, em meio às paisagens desse interior brasileiro. São lugares impessoais, que inviabilizam 

a possibilidade da criação de vínculos, como hotéis, motéis, bares, estradas, boates, entre outros. 

Para Marc Augé, os lugares de passagem, que ele chama de não-lugares, são produtos da 

supermodernidade, do mundo globalizado: 

 

A superabundância espacial do presente resulta, concretamente, em 
consideráveis modificações físicas: concentrações urbanas, transferências de 
população e multiplicação daquilo a que chamaremos de “não-lugares”, por 
oposição à noção sociológica de lugar, associada por Mauss e por toda uma 
tradição etnológica àquela cultura localizada no tempo e no espaço. Os não-
lugares são tanto instalações necessárias à circulação acelerada de pessoas e 
bens (vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto os próprios 
meios de transporte ou os grandes centros comerciais, ou ainda os campos 
de trânsito prolongado onde são estacionados os refugiados do planeta 
(AUGÉ, 2005:36). 

 

  Na sequência 4, as personagens, Dênis e Elaine entram no motel Tudo bem, ponto de 

encontro às escondidas do casal. No mesmo plano em que o carro do casal entra na garagem do 

quarto, a câmera faz uma panorâmica, e nos apresenta outro casal que está no quarto ao lado. É 

Carlito Seixas, o radialista, acompanhado de uma menina. A personagem de Carlito é vivido por 

David Cardoso, ator recorrente nos filmes da pornochanchada, habitante da fronteira e como vimos 

anteriormente, também realizador de um filme sobre a temática.  A figura do radialista representa 

uma das forças que disputam o poder neste espaço: a mídia. Contudo, em uma terra onde o poder 

dos Menezes não pode ser contestado e onde conceitos como liberdade de imprensa são ignorados, 

Carlito Seixas é a primeira vítima de Brito.  

 A sequência que segue a essa do motel é exatamente este momento. Uma música árabe faz a 

ligação de uma sequência à outra e, em montagem paralela, duas ações se desenvolvem: Enquanto a 

família de Mirão, o irmão mais velho dos Menezes, coronel, pecuarista e traficante, se diverte em 

uma festa árabe, onde uma dançarina do ventre é o centro das atenções, Carlito Seixas está sendo 
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assassinado. Destaque para a presença dos elementos da cultura árabe, como expressão do caráter 

híbrido manifesto. O radialista estaciona o carro - aquele que vimos no motel - na porta da rádio, 

onde Brito e Albano já estão de tocaia. Carlito Seixas sobe as escadas e Brito sobe logo atrás. 

Acompanhamos tudo através das janelas, por entre grades e fios de alta tensão. Em planos mais 

próximos, que enquadram apenas uma janela, é possível ver mais detalhes e em planos mais 

abertos, observamos a movimentação das personagens nos dois ambientes da rádio. A música árabe 

faz o encadeamento entre as duas sequências, contribuindo com a criação de um ritmo para 

montagem paralela. Na festa ela é diegética,22 e nos planos na rádio, é extra-diegética23. A 

montagem em paralelo expõe a crueldade da cena, enquanto o coronel se diverte, seus capangas 

executam o trabalho sujo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15  – Sequência 4  – Cabeça a prêmio 
                                                 
22  Extra- diegética e diegética: adjetivos derivados do termo diegese, que aqui são empregados a propósito do som. O 

som é diegético, quando as sonoridades são objetivas, ou seja, quando todo o universo sonoro é perceptível pelos 
personagens em cena, tais como a paisagem sonora (o som dos carros numa cidade, o ruído de uma multidão, os 
pássaros no campo, a música num bar, etc), ou o diálogo entre personagens. Os sons diegéticos podem decorrer 
dentro do enquadramento visual da cena ou não (on screen / off screen). E o som é extra-diegético, quando as 
sonoridades são subjetivas, ou seja, quando todo som imposto à cena não é percebido pelos personagens, mas que 
tem um papel muito importante na interpretação da cena, ainda que, de uma forma quase subliminar para a 
audiência. Sons extra-diegéticos são tipicamente, voz de narração, música de fundo ou efeitos sonoros especiais 

23   Idem nota 22. 
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 É também entre as grades que se dá o diálogo entre os dois irmãos, na sequência seguinte. A 

presença das grades pode ser entendida como um prenúncio do que estar por vir. Discutem, pois 

Mirão repreende a atitude de Abílio, que manda matar o radialista, com receio que ele os 

denunciasse mais uma vez no ar. Nesta sequência é revelado um dos conflitos-chaves, determinante 

para o curso da ação no filme: O ressentimento de Abílio em relação ao irmão mais velho e a 

disputa que eles travam pelo poder. Agregando a essa história nuances de uma tragédia bíblica. 

 

 

Figura 16 - Sequência 5 – Cabeça a prêmio 

 

 Não podemos ignorar mais um elemento relevante deste cinema que tem preferência por 

lugares de passagem. No romance, Carlito se encontra com a menina, que se chama Flávia, em sua 

casa, enquanto que no filme, o encontro se dá em um motel. 

 Essa sequência, que traz a estreia de Brito como matador de aluguel encontra-se no segundo 

capítulo do livro. Questões relacionadas à constituição da temporalidade do romance, em que 

destacamos os capítulos iniciais como exemplares, serão desenvolvidas adiante. Por enquanto, 

trataremos de questões referentes à constituição da personagem, presentes nesta parte.  

 A descrição da cena do assassinato do radialista inclui, a partir de uma perspectiva 

onisciente do narrador em terceira pessoa, comentários sobre o que Brito sente diante dessa 

experiência. Descrições como estas contribuem para a percepção de que tais personagens, 

normalmente caracterizados a partir de uma dualidade maniqueísta, são seres comuns e encaram o 

assassinato “como um trabalho como outro qualquer.” 

 

Entrou no carro e dirigiu devagar pelas ruas estreitas e muito limpas. O 
trabalho fora feito sem problemas e isso o deixava satisfeito. Não sentira 
nada na hora. Nem medo, nem pena. Um trabalho como outro qualquer, 
conforme Mirão havia falado quando o contratou. Lembrava-se da frase: 
Você vai ver, Brito, dá até um certo prazer. Nisso, Mirão estava errado. Não 
sentira nenhum prazer (AQUINO, 2003:30). 

 
 O parágrafo anterior a esse destacado, se inicia com descrição do sentimento de 

dezenraizamento que toma a personagem: “Colocou a pasta no porta-malas do carro e olhou a praça 

deserta. Nascera numa cidade parecida com aquela. Não tinha saudades. E nunca a visitava, embora 
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seu pai ainda estivesse vivo, até onde sabia” (AQUINO, 2003:30). 

 Brito mora em um hotel durante parte da narrativa, no filme e no romance. Nesse último, o 

caráter itinerante da personagem está mais desenvolvido, visto que a narrativa se concentra na sua 

trajetória errante, ou seja, temos acesso a mais detalhes da sua vida marcada por deslocamentos 

contínuos, abandonos e dezenraizamento. “Pelo tipo de trabalho que fazia, era indiferente morar 

aqui ou ali, desde que tivesse um telefone à mão e estivesse a posto quando chamassem. E Brito 

sempre estava” (AQUINO, 2003:10).  

 Em um dos inúmeros deslocamentos bruscos que constituem a narrativa romanesca, a fim de 

trazer vestígios de memórias da personagem, nos é apresentada a história de Brito e Marlene. A 

“morena alta, ossuda, com olhos verdes meio puxados, um toque de safadeza num rosto” é o 

“calcanhar de Aquiles” do matador. Sua ligação com o mundo e com uma moral machista. Apesar 

de ser um nômade, configura a dificuldade de cruzar fronteiras de algumas posições 

preestabelecidas. Para ele, matar pessoas é apenas um trabalho como outro qualquer, mas se 

relacionar com uma ex-prostituta o deixa inseguro, faz com que ele perca o seu controle e abandone 

a aparente frieza.   

 Marlene é seu porto seguro, seu único momento de enraizamento, de ligação com um lugar, 

para onde queria sempre voltar: “Brito adorava retornar das viagens por saber que Marlene, assim 

como ele, sentia saudades” (AQUINO, 2003:11). Na sequência 12, Brito conhece Marlene  em um 

bar, o lugar preferido da dupla de matadores. Brito se interessa por ela que, inclusive é a dona do 

estabelecimento, que também funciona como uma “zona”, onde mulheres se prostituem. Enquanto 

Brito se envolve com Marlene, Albano se diverte com as moças do lugar. O bar também funciona 

como um dos lugares de passagem. Ele se aproxima do balcão, onde ela continua a atender seus 

clientes, demonstrando-lhe interesse. Depois vai a casa de Marlene e agarra-se ao corpo da fêmea 

como um animal que reconhece seu cheiro. Aliás, Brito se identifica muito com os animais, e muito 

pouco com os seres humanos, os quais ele chama de “assemelhados”. Na sequência 16, Marlene o 

chama para morar com ela, argumentando que pelo menos é uma casa, ou seja, oferece a ele a 

possibilidade de habitar um lugar pleno de sentido de permanência, diferente do hotel onde estava. 

 

Figura 17 - Sequência 12 – Cabeça a prêmio 
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Na sequência 20, Brito, que já está morando com Marlene, e começa a ter uma rotina nada 

comum na vida dessa personagem: arruma a casa, limpa, pinta o muro, varre, coloca as roupas no 

varal, ao som de um dos mais famosos tangos argentino, Por una cabeza, composição do uruguaio, 

Carlos Gardel, que começa extra-diegética e depois passa a ser diegética. No plano seguinte, temos 

a presença de um violeiro em cena, interpretando o tango, cuja letra comenta a ação do que estaria 

acontecendo, do ponto de vista de Brito. Aqui, mais uma vez, a paisagem transcultural configura-se 

no cotejo de culturas distintas, representadas na língua e na música, além do espaço fronteiço, que é 

o bar. Marlene tenta se esquivar de um homem que quer tirá-la para dançar. O plano se revela o 

ponto de vista de Brito, que se ressente ao ver aquele homem tão próximo de Marlene. Até que na 

sequência 31, quando Brito está esperando Marlene em um restaurante e a vê sendo abordada pelo 

mesmo homem, imediatamente se levanta da mesa e sai. Marlene acompanha sua movimentação à 

distância. Em seguida, o alcança e pede para que ele volte para casa com ela, ameaçando deixá-lo se 

ele não entrar no táxi. Marlene temia o que acontece na sequência seguinte, em que Brito, segue o 

homem até o banheiro. Enquanto o homem está usando o mictório, Brito se esconde dentro de uma 

das cabines, onde ficam as privadas. O som do acionamento da arma fora-de-quadro é ouvido. Brito 

se posiciona ao lado do homem na pia, que está lavando a mão. Entreolham-se. O homem pergunta 

a Brito se está tudo bem com ele, e, em seguida, sai, deixando Brito sem resposta. 

No romance, com o rompimento, Brito volta à sua condição de nômade: “Ficou pensando 

uma porção de coisas. Uma delas: agora, não havia motivo para ter pressa em voltar para casa. E 

isso ele achava muito triste” (AQUINO, 2003:17). Antes de romper com Marlene, na sequência, 

Albano questiona Brito sobre o que ele fará com a relação que estabeleceu com Marlene, quando 

tiverem que partir para Paraguai, relembrando o parceiro da sua condição. 

 A condição itinerante, nômade, móvel, determina o modo como as personagens parecem 

experimentar o mundo contemporâneo, modificando relações de proximidade, subjetividade, 

percepção, cognição e afetividade. “São sujeitos que vivem o agora separado do aqui, o tempo 

separado do espaço, como se estivessem simultaneamente em todo lado e em lado algum.” 

(FRANÇA, 2012:62). 

  Em um dos seus recuos memorialísticos do romance, em que relembra o seu diálogo com 

Marlene sobre a possibilidade de terem um filho, fica evidente que a mobilidade e a vulnerabilidade 

que a vida de matador expõe seu corpo, impede que Brito faça planos, que execute projetos que 

exijam que ele se fixe, se comprometa ou se apegue a algo ou alguém. O que faz dele um homem de 

passagem pela vida.  
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Às vezes achava que deveria ter explicado suas razões. Podia morrer a 
qualquer momento. Fazia parte, aconteciam todos os dias com gente que ele 
conhecia. Achava que vivia o tempo todo na condição de homem com os 
dias contados. Um homem provisório (AQUINO, 2003: 121). 

 
 No romance, Brito reencontra Albano em uma boate em Campo Grande, e lá conhece os 

irmãos Menezes. “Tinham trabalhado juntos na polícia, mas não se viam desde o tempo em que 

Brito fora expulso. Extorsão. Albano foi direto: Quero que você conheça os caras que estão na mesa 

comigo. Eram os Menezes” (AQUINO, 2003:37). 

 Na sequência 20, Dênis e Elaine voltam ao no motel. Dentro do quarto, enquanto Elaine 

fuma um baseado, Dênis, com seu portunhol cheio de sotaque e em tom de piada, profetiza o 

destino trágico do casal: “Se eu fugir com você, ele manda me matar”. O que começa leve, em tom 

de brincadeira, acaba tomando rumos imprevisíveis. No romance, essa cena é assim narrada: 

 

A gente podia tomar uma grana dele e ir embora. Dênis e Elaine estavam 
imersos na banheira da suíte de um motel na beira da rodoviária. Fazia tempo 
já. A pele dos pés dos dois começava a enrugar. O piloto considerou a frase 
por um tempo. Ele sabia que, embora vivesse às turras com a filha, Mirão era 
louco por ela. Então balançou a cabeça. Seu pai ia mandar alguém atrás de 
nós. Elaine ignorou o comentário. A gente usa o dinheiro para começar 
alguma coisa no Rio. Nem brinque com isso. Ela roçou o bico do seio nas 
costas do piloto. Falou perto do seu ouvido. Então ele vai ter que me matar 
também. Eu vou estar junto com você. Dênis riu. Ela não conhecia direito o 
pai. E não vai adiantar se esconder. Alguém acaba nos encontrando para ele. 
Elaine saiu da banheira e se enrolou numa toalha. Ele não teria coragem de 
mandar me matar. Claro que não (AQUINO, 2003:58/59). 
 

 

    
 

Figura 18 - Sequência 20 – Cabeça a prêmio 
 
 Entre os lugares de passagem que constituintes da narrativa cinematográfica, podemos 

destacar ainda, a estrada. É na estrada, com o pôr do sol na linha do horizonte, que Elaine conta a 

Dênis sobre sua gravidez. Neste momento, eles percebem que perderam o controle de suas vidas.  

Prenuncia-se, através do crepúsculo, o destino trágico de uma história de amor tipicamente 

shakespeariana.  

 A diversidade cultural presente neste espaço fronteiriço está expressa nos corpos, nos rostos, 

nos sotaques, na música, nos sons, construindo desta forma a paisagem transcultural. No romance, 

encontramos várias passagens que descrevem as características físicas das diversas etnias que 
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transitam pela fronteira:  

 

Mas não havia loiras ali. As mulheres eram pardas, mulatas ou negras. As 
brancas tinham a pele encardida (AQUINO, 2003:9). 
Ele e Abílio conversavam com o colombiano numa das mesas. O sujeito 
tinha pele escura, olhos puxados e cabelos escorridos. Era imberbe. Quase 
um índio. Parecia inofensivo, mas sua ficha na Interpol o classificava como 
um assassino cruel e como um nome em ascensão no Cartel de Cali 
(AQUINO, 2003:40). 
Os meninos eram ruivos (AQUINO, 2003:129). Brito se interessara pela 
babá: era uma mulher de pele escura, cabelos grossos e pretos e traços 
delicados. Havia sangue índio nela, achou (Idem,129). Brito notou que os 
fiéis, um bando de caboclos e mestiços de índios, a maioria desdentada, 
ficaram impressionados (Idem: 137). 
Mas não havia loiras ali. As mulheres eram pardas, mulatas ou negras. As 
brancas tinham a pele encardida. Feito a baixinha de vestido florido que 
conversava com Albano (AQUINO, 2003:10). 

 

 

*** 

 

 

Assim como em Cabeça a prêmio, a experiência de estar na fronteira em Os matadores 

também é marcada pela sensação de transitoriedade, através da predominância de lugares de 

passagem na construção da narrativa.  

A sequência 6, também é suscetível a comparação. Como ocorre em Cabeça a prêmio, 

quando a dupla de matadores vai ao bar da Marlene (que também funciona como prostíbulo), logo 

após darem a notícia do assassinato do radialista a Mirão, em Os matadores, as personagens 

Toninho e Alfredão vão a uma boate na fronteira. Chegam de carro. No lado esquerdo do quadro,  

podemos ver a placa, Serviço dos Fronteras. Vemos vários caminhões estacionados. É em torno das 

sequências que se passam na boate, que a narrativa irá se desenvolver. A boate da fronteira, onde a 

dupla de matadores evoca memórias e questiona a ética da profissão, é o principal lugar de 

passagem do filme, e para onde todas as outras ações se voltam, em uma construção narrativa 

centrípeta. Algumas dessas ações constituem sequências episódicas, como flashbacks, que podemos 

supor ser a própria memória de Alfredão, pois se desenvolvem em outros espaços-tempo e narram a 

história de Múcio. 

Quando entram na boate, uma loira de vermelho, em primeiro plano, preenche a tela. Ela 

canta Dama de Vermelho da dupla sertaneja, Milionário e José Rico. Trilha sonora onipresente no 

Brasil central. Posicionam-se no balcão do bar e, rapidamente, Toninho começa a flertar com uma 

das mulheres da casa. Alfredão o repreende, dizendo que é preciso concentração nessa profissão. E 
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assim, começa o diálogo entre o experiente e o aprendiz, que se estenderá ao longo do filme. No 

trecho:  

 

SEQUÊNCIA 6 – INT/NOITE – BOATE NA FRONTEIRA. 
 

TONINHO 
E se esse cara não aparecer 

 
ALFREDÃO 

O que é que tem? 
 

TONINHO 
Porra, caralho, o que é que tem que a gente vai ficar aqui a noite inteira? 

 
ALFREDÃO   

 A gente ganha para isso. Não é qualquer um que rouba a carga do patrão desse jeito. 
 

  Toninho começa, portanto, a demonstrar sua inabilidade para a profissão. O conto 

"Matadores" se inicia na boate, sob o subtítulo “O aprendiz”, que é narrado em primeira pessoa, a 

partir do ponto de vista de Toninho. O diálogo começa no segundo parágrafo do conto: 

 

Eu olhava a japonesa. Alfredão resmungou qualquer coisa e eu voltei minha 
atenção para ele. – Você é novo neste negócio, mas é bom aprender que o 
homem não gosta que a gente se distraia com coisas que podem atrapalhar um 
serviço. – Mas... – Mas coisa nenhuma! Você não consegue tirar os olhos 
daquela china ali. – Ela não é china, é uma japonesa – eu disse. Alfredão disse 
que era tudo a mesma merda e bebericou o uísque. Ele vestia uma jaqueta de 
couro preto, o que lhe dava um are suspeito. Aquele tipo de sujeito que basta 
uma olhada rápida para saber que está armado. – Esse cara não vai parecer – 
eu falei, apenas para não ficarmos em silêncio na mesa. – Vai sim. É questão 
de tempo, você vai ver. Alfredão disse que a paciência era uma grande virtude 
naquele negócio. E que, com o tempo, eu ia acabar compreendendo isso. Se 
não me fodesse antes (AQUINO, 1994:99/100). 

 

Enquanto Alfredão se esforça em colocar o bandido carioca “marrento” no seu lugar de 

iniciante, ensinando-lhe sobre a ética do mundo do crime e sobre os riscos da profissão de matador 

na fronteira, Toninho questiona sobre a morte de Múcio, um lendário matador da região, antigo 

parceiro de Alfredão. O assunto parece perturbar o experiente matador, que na tentativa de enaltecer 

os feitos do comparsa morto, resgata histórias e memórias.  

 

– Sabe que até agora não consegui entender como aquilo foi acontecer com o 
Múcio – eu disse. Pela maneira como Alfredão me olhou, eu me arrependi na 
hora de ter tocado no assunto. Aquilo o chateava: eu sabia que ele era 
apegado ao parceiro. E nem podia ser diferente, depois de tantos anos 
trabalhando juntos. – O Múcio vacilou. Eu sempre falava para ele que a gente 
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não pode bobear. Quando menos se espera, zás! Esses putos estão sempre 
esperando uma chance. – Mas a gente não pode negar que foi um serviço de 
profissional, você não acha? – Bom, um amador nunca teria pego Múcio 
desprevenido. Ele era puta velha nessa vida. – O que o pessoal do Blue Star 
contou? – Nada. O que você queria que eles dissessem? É aquela conversa de 
sempre: Ninguém ouviu nada nem viu nada. – É, mas no caso do Múcio é 
difícil ninguém ter ouvido nada... Foram três tiros. – Pois é. Eu só queria 
saber quem era a mulher que estava com ele na hora. Sou capaz de apostar 
que ela armou a cilada (AQUINO, 1994:102). 
 

Nesse momento a cena é interrompida por rápidos flashes enigmáticos, uma sucessão de 

sons e imagens, das quais conseguimos ver fragmentos de objetos, gestos, ruídos, vozes em 

espanhol e vestígios de músicas, em um loop desvairado. Instantes da ação que se organizam de 

forma descontínua: detalhes de um revólver, um corpo sagrando em queda, um espelho se 

quebrando, olhos, o gatilho de um revólver, uma medalhinha em um peito masculino e o ruído de 

um disparo, que se estende pelo eco. Essa mesma sequência em flashes se repete na sequência 14,  

parece ser fruto de uma mente obssessiva, ou culpada. Corte seco.  

 

Figura 19 - Sequência 9 – Os matadores 

 

Voltamos à boate com a imagem da loira de vermelho sorrindo, sentada no balcão do bar. No 

contracampo24, percebemos que a imagem da loira é o ponto de vista de Toninho. Ao comentar 

sobre ela com Alfredão, esse reage rindo e tem mais uma vez, a oportunidade de confirmar a sua 

tese, de que Toninho não está atento, portanto, pouco preparado para o serviço:  

 

– Você viu a loira do balcão, Alfredão? Ele sorriu e balançou a cabeça, 
satisfeito: - Ah, você só reparou nela agora? Está vendo como é que é este 
negócio que eu falo, de ficar atento? – Espera aí, Alfredão. Eu não vim aqui 

                                                 
24 Contracampo: O contracampo é uma figura de decupagem que supõe uma alternância com um primeiro plano então 

chamado de campo. O ponto de vista adotado no contracampo é inverso daquele adotado no plano precende, e a 
figura formada dos dois planos sucessivos é chamada de campo – contracampo (AUMONT & MARIE, 2006:61/62). 
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para ver as mulheres... – Pois é rapaz, mas até agora estava aí se babando por 
causa daquela china magrela. Eu movi a cabeça, procurando a japonesa, mas 
ela já não estava à vista. Devia ter saído com o baixinho. – Então aproveite 
para aprender com quem conhece até demais este negócio – disse Alfredão, 
com aquele seu estilo irritante de professor que corrige aluno. – Ô, Alfredão, 
também não precisa exagerar... – Escuta aqui, rapaz, pare de bancar o cara 
que sabe das coisas, porque você ainda não deixou de ser um aprendiz. Diante 
do meu silêncio, ele emendou: - Tem três dias que a gente está aqui e só hoje 
reparou nesta loirinha... – E o que tem isso? – Ora, o que tem... Você não 
aprende mesmo. Pois saiba que é por causa dela que a gente está aqui. 
(AQUINO, 1994:106/107). 
 

É em outra boate na fronteira, que Alfredão conhece Múcio. Episódio revisitado pelo velho 

matador na sequência 15. Múcio, que nesta época, como diz ALFREDÃO: “estava fora de mercado 

(..) vivendo às custas de mulheres”, está jogando sinuca com um brasileiro. Estabelecem um diálogo 

bilíngue. Inclusive, em um momento, o brasileiro faz referência à diferença de idiomas, reclamando 

à Múcio, BRASILEIRO:“Fala minha língua, Paraguai”. Uma mulher interrompe o momento de 

descontração e o informa, em espanhol, que não foi paga por um dos clientes. Múcio, prontamente, 

deixa a mesa de sinuca e sai em busca do mau pagador, pelos outros ambientes da boate. A mulher 

aponta o sujeito e Múcio o interroga em espanhol, sobre os motivos pelos quais ele não pagou pelo 

serviço prestado. O cliente, um brasileiro, responde em português, dizendo que não havia ficado 

satisfeito. Imediatamente, Múcio começa a agredi-lo, esbravejando: Acontece que o dinheiro é meu. 

Você está me roubando, entendeu? 

Apesar do homem estar armado, Múcio consegue imobilizá-lo, usando a arma do próprio 

cliente para ameaçá-lo, fazendo com que ele pagasse o que devia, e logo em seguida, expulsando-o 

do local. Em um plano detalhe, Múcio confere a arma que acaba de faturar. Roda o tambor para 

contabilizar o número de balas, empunha a arma, gira no dedo e guarda no coldre, (que neste caso é 

substituído pelo cós da calça), fazendo referência ao gesto clássico dos cowboys dos westerns 

americanos. Ainda no mesmo plano, o foco é alternado para o fundo do quadro, onde vemos 

Alfredão e Carneiro impressionados com o que acabaram de presenciar. Quando Múcio passa por 

eles, Carneiro empurra uma cadeira para obstruir a sua passagem. Imediatamente, Múcio reage 

colocando a mão na arma, num movimento ágil de defesa. Carneiro, por sua vez, faz um gesto com 

a mão, pedindo para que ele se acalme e pergunta, em espanhol, se o paraguaio quer vender o 38 

que acabou de se apoderar. Ele responde, desconfiado, que não. Contudo, quando Carneiro pergunta 

se ele quer alugá-la, Múcio entende a proposta e senta-se, colocando a arma sobre a mesa, num 

gesto mais amistoso.  
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Figura 20 -  Sequência  14 – Os matadores 

 
 
 
Poderia, quem sabe, até dar detalhes de como viera parar ali na fronteira, 
recordando o dia em que estava fazendo hora num boteco de estrada e 
conheceu Alfredão, isso mais de dez anos antes. Nunca havia trabalhado 
para um patrão fixo, preferindo as empreitadas. Mas na situação em que 
estava, vivendo a custa de mulheres, aquela não era uma má ideia. E ele 
aceitou o convite para trabalhar com o Turco. O que importava era que ali 
existia trabalho, exatamente do tipo que ele sabia fazer bem. Afinal de 
contas, como Alfredão dizia, havia duas coisas fáceis de fazer na região. 
Uma era cruzar a fronteira. A outra era arrumar inimigos (AQUINO, 
1994:112). 

 
“Múcio”, segundo subtítulo do conto de Marçal Aquino, como o próprio nome indica, conta 

a história dessa personagem. As ações descritas nesta parte do texto literário equivalem a algumas 

das sequências episódicas da narrativa fílmica, evocadas no diálogo de Alfredão e Toninho na boate. 

Diferente da primeira parte, “Múcio” é narrado em terceira pessoa e sugere um recuo 

temporal, visto que descreve a ação da personagem ainda em vida. É da janela do hotel Blue Star25, 

mais um lugar de passagem da narrativa, que Múcio vê a cidade fronteiriça: “Se tivesse que 

descrever a paisagem, ele diria que as árvores pareciam tristes na chuva e que a vegetação tinha a 

mesma cor dos cabelos da mulher [...]. De resto, vista da janela do hotel, a cidade era o casario 

branco amontoado, a igreja, a praça e três ou quatro carros enlameados” (AQUINO, 1994:109). A 

descrição que segue, relata a espera de Múcio e suas sensações, como se previsse o futuro “Múcio 

abriu um botão da camisa e tocou o peito molhado de suor. Ele estava preocupado e era capaz até de 

sentir o cheiro de seu medo. Em breve seria um homem morto” (Idem: 109/110). O narrador não 

deixa dúvidas do que irá acontecer.  
                                                 
25  Os nomes dos hotéis e motéis  nos dois textos literários são em inglês. No romance Cabeça a prêmio, o motel onde 

Dênis e Elaine se encontram chama-se Nigth fever. 
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Na sequência 31 do filme, Múcio está no hotel Central. Movimenta-se pelo quarto fumando 

um cigarro e bebendo uma cerveja, em um esforço de superar o tédio da espera. Limpa-se no 

banheiro, bebe uma cerveja, senta na cama, acende um cigarro, tenta ligar a TV, que não funciona. A 

câmera se coloca ao lado da cama e de lá acompanha os movimentos da personagem, que às vezes 

se aproxima em zoom in. Ele vai até a janela, e através da subjetiva da personagem, vemos a rua e a 

movimentação das pessoas. De volta à perspectiva anterior, continuamos a acompanhá-lo. Olha-se 

no espelho e faz gestos de latin lover. Tira sons dos lustres, em seguida, golpeia-os, como quem 

brinca de boxeur. Senta-se novamente na cama, dá mais um gole na cerveja e um último trago no 

cigarro. Veste uma camisa pendurada na cadeira e dá mais uma olhada pela janela. Agora, nota a 

presença do carro vermelho. Volta imediatamente para a cama, encosta na cabeceira e se prepara 

para recepcioná-la. Um lento zoom in nos aproxima de Múcio. Podemos ver, cada vez mais perto, 

um corpo que respira de forma ofegante. No contraplano, ela abre a porta e entra sorridente, toda de 

rosa e pelúcia. Essa sequência dura em torno de 4 minutos, o que contribui para criar a sensação de 

tempo morto, mistura de tédio e tensão, que consome a personagem. 

No segundo parágrafo, o narrador deixa a personagem no hotel, - em uma daquelas idas e 

vindas do texto, como inserts de imagens do passado -, e passa a nos revelar a sua história, descrita 

como parte do livro de memórias da própria personagem, se ela o tivesse feito. “Se estivesse 

escrevendo um livro de memórias, Múcio com certeza iria lembrar-se de infância miserável em 

Santa Rita” (AQUINO, 1994:110). Aqui, mais uma vez, fica clara a preocupação em construir uma 

estética realista, visto que a opção por um narrador póstumo foi descartada. Apesar das memórias de 

Múcio não serem contadas por ele, o narrador compromete-se em relatá-las como se fosse a própria 

personagem, o que transparece desse modo, um esforço retórico que preza pela “veracidade do 

fatos”. Ainda neste trecho, encontramos a referência do lugar onde Múcio passou a infância.  

A fim de investigar a possível nacionalidade da personagem literária e compará-la com a 

cinematográfica, seguindo ainda a pista que Aquino estabelece uma intensa relação com a realidade, 

atribuindo ao espaço, entre outros procedimentos, a função de contribuir para a construção do efeito 

real, encontramos dois lugares possíveis: Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, 

Paraíba, neste caso Múcio seria brasileiro. E, Santa Rita, cidade do Praguai, a 70 quilômetros da 

Tríplice Fronteira, onde a maioria da população (80%) é composta de brasiguaios, ou seja, de 

brasileiros que migraram para o Paraguai durante a expansão da fronteira agrícola.26 Neste caso, ele 

também teria chances de ser brasileiro, ou ainda, paraguaio, como no filme. Esta dúvida só nos leva 

a confirmar, mais uma vez, a precariedade em definir nacionalidade e origem dessas personagens. 

Isso confirma, portanto, a falta de interesse das narrativas em identificar territórios, nacionalidades, 

em um esforço em criar hibridismos, alianças, comunidades, ao invés de destacar diferenças. 

                                                 
26  Fonte: Site Wikipédia, consulta realizada em 30/08/2013. 
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Santa Rita é descrita como terra de pistoleiros respeitados, como Duão, João Paraíba, 

Honório e Zé Emídio. Esse último era conhecido por nunca recusar um trabalho e por ter como 

marca, o hábito de cortar o dedo mínimo de suas vítimas. Foi com ele que Múcio aprendeu os 

segredos do negócio, “coisas simples, mas indispensáveis na hora de matar um homem sem 

hesitação” (AQUINO, 1994:110). Ensinou-lhe a sentir ódio pela vítima, assim que visse a sua foto.  

Esse processo de aprendizagem é desenvolvido na narrativa fílmica, na sequência 11, que 

tem como cenário, mais um lugar de passagem, que aliás, é bastante presente na construção espacial 

em Os matadores: a estrada empoeirada. No primeiro plano da sequência, vemos a estrada vermelha 

e no fundo do plano, um carro verde, que deixa para trás um rastro de poeira. O veículo traz Múcio 

para sua iniciação. Param em frente a um ponto de ônibus. Em plano médio, Múcio, imediatamente, 

abre a porta para sair do carro, quando o outro homem que o acompanha, Duão, o segura pelo braço 

e pede para ter calma. Inicia, portanto, os ensinamentos descritos:  

 

SEQUÊNCIA 11 – EXT/DIA  – CARRO NA ESTRADA. 
 

DUÃO 
Calma, tem pressa não... tem tempo. Olha o cara, olha bem que é para ir pegando raiva... fica 

mais fácil assim. Usa esse aqui.  
 

Oferece-lhe um revólver.  
 

Primeiro serviço, não se preocupe em matar bonito não, tem é que matar, se for preciso 
descarrega toda a bala.  

 

Múcio demonstra nervosismo, sai do carro e quando Duão lhe chama para uma última 

instrução, proferida em portunhol: 

 

SEQUÊNCIA 11 – EXT/DIA  – CARRO NA ESTRADA. 
 

DUÃO 
Ô, boliviano, sabe chegar em Puente de La Sierra?  

 
MÚCIO 

Si, pero boliviano es tu madre, yo soy paraguayo. 
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Figura 21 - Sequência 11 – Os matadores 

 

Retomando a narrativa do provável livro de memórias de Múcio, descobrimos que aos 20 

anos, quando já era um pistoleiro conhecido, tem que deixar Santa Rita, por ter aceitado matar o 

filho de um promotor. Ele segue perpetuando a fama do seu mentor, em nunca recusar um trabalho. 

E vai mais longe, “num gesto romântico, até cortou o dedo mínimo esquerdo do rapaz, numa última 

homenagem ao mestre.” (AQUINO, 1994:111). Com a polícia no seu encalço, Múcio inicia a sua 

itinerância pelas fronteiras. Quando sai de Santa Rita, os lendários pistoleiros que fizeram fama no 

lugar, já estavam mortos, inclusive Zé Emídio. A morte do mestre de Múcio está recriada na 

sequencia 13. Múcio chega logo após da polícia, autora do assassinato, deixar o local. E ainda 

consegue presenciar a agonia terminal do seu mentor. 

Quando questionado sobre voltar para o seu lugar de origem, durante um almoço com a 

família de Alfredão, na sequência 18, Múcio revela que não tem vontade de voltar para o Paraguai. 

 

SEQUÊNCIA 18 – INT/DIA – CASA ALFREDÃO. 
 

MÚCIO  
 Não. Na verdade não posso voltar mais, eu já fiz a minha vida por aqui e é por aqui que 

quero ficar.  
 

MULHER DE ALFREDÃO 
Mas você deve ter saudade do povo de lá, da família.  

 
MÚCIO 

Meus irmãos, esses sim me fazem falta. Quando nasci, minha mãe estava correndo por uma 
estrada. Minha mãe corria, corria, corria. Eu já nasci em velocidade, sabia? Nasci acelerado... Eu 

não posso parar. Nunca mais vou parar.  
 

Justifica em espanhol, de forma bem humorada e romanceada sua sina de eterna itinerância 

pelas estradas da América Latina. Por ironia, é a família de Alfredão que cai na estrada, em fuga, 

sem rumo. Quando Alfredão descobre que a verdadeira vítima da tocaia da boate era ele, quando 
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Toninho ameaça matá-lo, porém não consegue, vai a sua casa, coloca a família no carro e deixa tudo 

para trás. 

 

Figura 22 - Sequência 38 – Os matadores 
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III. Deslocamentos estéticos e temporais 
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Definitivamente, não há nada além de livros de 
viagens ou histórias policiais. Narra-se uma viagem 
ou um crime. Que outra coisa se pode narrar? 

Ricardo Piglia 
 
 

 

Vimos, no capítulo anterior, que certos tipos de procedimentos estéticos constroem a 

experiência do deslocamento espacial, em Cabeça a prêmio e em Os matadores e nos respectivos 

textos literários, a partir do trânsito das personagens, conduzidas por veículos, por diversos lugares 

de passagens. E como suas subjetividades e afetos são modificados por essa experiência. Neste 

capítulo, nos debruçaremos sobre as estratégias formais que apontam para as possíveis 

reformulações dos gêneros, mais especificamente, o policial. Investigaremos ainda, o diálogo que as 

narrativas estabelecem com outras matrizes genéricas e o deslizamento das imagens entre as 

linguagens, cinematográfica e literária, redimensionando a noção de tempo. 

 

Formas transgenéricas 

 

Uma das primeiras questões que se destacam na tentativa de classificar uma narrativa 

pertencente a determinado gênero é exatamente: como se define um gênero, e no caso, o policial? 

Essa pergunta já rendeu muitas teorias, que remontam às décadas de 40 e 50, com estudos do que se 

pode chamar crítica genérica. Contudo, não é o objetivo dessa pesquisa aprofundar nessa questão, 

tendo em vista que a definição de critérios para submissão ou não de uma narrativa a determinado 

gênero, propõe distinções, estratificações. Interessa aqui pensar os deslocamentos, as interações e 

negociações, que criam as zonas de indiscernibilidades. Parece-nos mais apropriado pensar a partir 

do pressuposto que os gêneros mantêm-se ao longo do tempo, em constante mutação, com base no 

jogo de repetição e diferença, com fronteiras flexíveis e fluidas (ALMEIDA, 2007:2). A dificuldade 

em defini-los parece residir exatamente na sua característica híbrida e de constante mistura e 

apropriações. São várias as designações: triller , filme policial, film noir, filme de gângster, entre 

outros.  

 
O conceito thriller  deriva da palavra inglesa thrill  (calafrio, es- 
tremecimento) e se emprega, indistintamente, para referir-se ao cinema de 
gângsteres, o cinema negro, o cinema policial, o cinema criminal, o cinema 
de suspense, o cinema de ação ou qualquer outra manifestação paralela que 
se relacione, ainda que seja em termos figurados ou muito gerais, com o 
crime, a polícia, a intriga, o mistério, as perseguições...; em suma, distintas e 
heterogêneas formas de construção narrativa ou de agrupação temática 
contagiadas, de maneira mais ou menos explícita, pelo exercício da 
violência. [...] De qualquer forma, e antes de aprofundar na definição e 
delimitação destes conceitos, deve ficar claro que tanto o cinema de 
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gangsteres como o cinema negro não são outra coisa, cada um deles, que 
modelos frequentemente subsumidos no âmbito eclético do thriller , mas 
dotados de uma configuração e de uma codificação próprias (HEREDERO; 
SANTAMARINA, 1996: 23).  

 

No cinema brasileiro a dificuldade em conceituar gênero não é diferente.  Segundo o crítico 

Sérgio Augusto, em seu artigo “Apontamentos para uma historia do thriller tropical” um dos 

importantes trabalhos sobre o tema, já publicados no Brasil: 

 

Onde começa e termina o thriller? Eis um limite nem sempre fácil de traçar, 
na medida em que a estrutura e os processos narrativos do gênero tendem, 
como os seus bandidos e guardas, a invadir o espaço alheio. Assim como 
havia elementos do drama policial nas antigas comédias da Atlântida e 
Herbert Richers (vide: Carnaval no Fogo, Aí Vem o Barão, Carnaval em 
Caxias, Sherlock de Araque) e mesmo fora delas (vide: É Um Caso de 
Polícia, produzido pela Paulistânia), as pornochanchadas fizeram do thriller  
seu mais constante campo de experiência e manobra (com a Censura) 
(AUGUSTO, 1982: 60).  

 

Em síntese, é possível afirmar que irá predominar no filme policial brasileiro seu caráter 

híbrido, deslocado em relação às matrizes, agregando elementos próprios, como a música, as 

questões sociais, o carnaval, a migração, a vida urbana das grandes cidades brasileiras, as fronteiras 

transnacionais. E, às narrativas que analisamos neste trabalho, agregam-se ainda elementos de 

outros gêneros como o melodrama e o western, configurando uma condição transgenérica dessas 

imagens. Ortiz Ramos traça um diagnóstico sobre o filme policial dos anos 1970, mas que se 

mantém, quando aplicado aos filmes contemporâneos:  

 

Vemos que esses filmes policiais retrabalham o gênero no interior do 
processo cultural brasileiro. Há todo um desejo da sua utilização para 
conseguir cativar o espectador, o que leva tanto a matrizes do cinema 
americano, como a elementos presentes na memória popular e de massa 
nacional. Mas também tem agido ativamente o peso da tradição crítica do 
intelectual-jornalista, revivida no contexto dos anos 70, quando o aspecto de 
‘missão’ da profissão e o mercado se articularam de uma forma particular. 
‘Mocinhos’ e ‘bandidos’ não conseguem se realizar plenamente, a ficção não 
deslancha com desenvoltura segundo os moldes dos estereótipos ‘clássicos’, 
e vemos projetadas nas telas personagens e filmes que carregam inevitáveis 
hibridismos e ambigüidades (ORTIZ RAMOS, 1995:189). 

 

Tal perspectiva contempla, portanto, a atual produção cinematográfica, de difícil 

classificação, pois manifesta um caráter hibrido, o que a localiza nos limiares das diversas fronteiras 

que constituem a arte contemporânea. O que antes identificava o cinema de autor e o colocava na 

contramão do cinema industrial, hoje parece dissolvido em obras que agregam características das 
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duas estéticas. Sob esta perspectiva, e partindo da premissa que a análise de um filme deve 

estabelecer procedimentos que se desviem do essencialismo e de posturas totalizantes, 

identificamos em Cabeça a prêmio e Os matadores, elementos que se articulam com fatores 

externos a ele, ou seja, que não consideram somente a linguagem e o sentido, em separado do 

mundo, do contexto em que o filme foi produzido e com o qual estabelecem diálogos e trocas 

constantes.  

Entre as formas de definir o gênero de uma narrativa, está a que privilegia a recepção pela 

crítica, a partir de “consensos culturais comuns”, conforme apontou Andrew Tudor (2003:7). Esta 

seria uma das soluções para identificar quais filmes pertencem a um determinado gênero: “o gênero 

é o que nós coletivamente acreditamos que ele seja” (Idem). Ao consultar os arquivos da 

Cinemateca do MAM em março de 2012, buscamos identificar como a crítica classificou os filmes 

que compõe o corpus da pesquisa. Sobre o filme Os matadores, foi notório observar o entusiasmo 

da crítica jornalística com o lançamento do filme, listando as qualidades da produção, com exceção 

de um único texto. Manchetes como “Os matadores é um filme universal e grandioso”27 ou 

“Policiais sem chavões em Gramado”28, “ Os matadores,  a nova promessa”29 entre outras, 

comprovam a recepção calorosa dos críticos. Porém, podemos identificar alguns problemas de 

perspectiva analítica nos títulos das matérias, como a caracterização do filme como “universal”, e 

também, designações que apontam para o caráter de re-configuração do gênero como a intitulada 

“Policial sem chavões”.  

Especificamente o texto de Pedro Butcher, para o Jornal do Brasil, também composto de 

uma entrevista realizada com o diretor na ocasião do festival de Gramado, desenvolve a sua 

hipótese, destacando elementos do filme a fim de comprová-la. No primeiro parágrafo afirma que, 

apesar do filme tratar de um tema recorrente no cinema - a historia de assassinos profissionais-, 

foge da repetição, sem se utilizar dos recursos pirotécnicos e da ação, elementos considerados 

próprios do cinema de gênero policial. Enfatiza a preferência do diretor por situações banais e 

corriqueiras do cotidiano dos matadores profissionais.  

A crítica de Cleber Eduardo – a única exceção – traz no título “Os matadores peca pela 

frieza” sua posição contrária. Inicia seu texto ponderando sobre as qualidades do filme.  Afirma que 

mesmo com pontos altos e notáveis qualidades, o longa não resulta em um grande filme. Para 

Eduardo, falta tensão. Acusa o filme de se constituir em uma fórmula, uma estrutura, que apesar de 
                                                 
27  “Os matadores é um filme universal e grandioso”, por Marcelo Coelho em 17 de setembro de 1997, Folha de São 

Paulo – São Paulo. 

28  “Policial sem chavões em Gramado”, por Pedro Butcher, em 14 de agosto de 1997, Jornal do Brasil – Rio de 
Janeiro. 

29  “Os matadores, a nova promessa”, por Cristina Pimentel, publicado em 24 de agosto de 1997  O Fluminense –
Niterói. 
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ousada, se sobressai, negligenciando a emoção. O subtítulo “Beto Brant mostra que domina técnica, 

mas esquece emoção em seu filme de estréia” demonstra sua tese. 

Em relação a Cabeça a prêmio, não encontramos arquivos sobre o filme na Cinemateca do 

MAM, pois como a produção é recente (2010), ainda não foi possível que a instituição 

disponibilizasse material sobre o longa. Na internet, encontramos algumas críticas em sites de 

jornais, como A Folha de São Paulo30 e o Estadão31. Destacamos, portanto, as duas críticas 

apresentadas nestes veículos. 

A crítica de Luiz Zanin para o Estadão inicia-se aproximando o filme de Os matadores, 

lembrando que ambos têm a mesma origem literária (textos de Marçal Aquino), mesmos cenários e 

mesmo gênero. O texto se detém sobre a questão fronteiriça da obra e não desenvolve a questão do 

gênero. 

Jose Geraldo Couto, colunista da Folha, também inicia seu texto fazendo referência a Os 

matadores. Mais uma vez, a questão do gênero passa ao largo na crítica de Couto, concentrando-se 

nas personagens. Por um momento aponta que a ação não interessa ao diretor e sim o movimento 

interno das personagens. Isso nos demonstra que a crítica pouca antenção deu à questão do gênero 

policial. 

 

 
Border Thriller 

 

Marçal Aquino faz parte de uma geração de escritores que encontraram no gênero policial, 

mais especificamente nas narrativas sobre crime, uma encruzilhada de possibilidades, a partir de 

diferentes linguagens, como o jornalístico, o literário e o cinematográfico. Segundo Figueiredo, ao 

se apropriarem da estrutura do gênero policial, esses autores têm como objetivo alcançar uma 

comunicação com um público mais amplo, contudo, sem fazerem concessões de uma perspectiva 

crítica e reflexiva:  

 

Com o declínio da estética da provocação, os autores contemporâneos, 
visando alcançar o difícil equilíbrio entre agradar o público, obtendo 
sucesso comercial, e preservar a complexidade, a dimensão crítica da obra 
trabalham com uma mutiplicidade de códigos, que se entrecruzam no texto... 
(FIGUEIREDO, 2010:61). 

 

Quando se apropria do policial, Aquino promove uma reformulação do gênero, sobretudo, a 

                                                 
30 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/787385-em-cabeca-a-premio-marco-ricca-filma-tragedia-em-confins-

sem-lei-do-brasil.shtml, site consultado em 17/03/2012. 

31  Fonte: http://blogs.estadao.com.br/luiz-zanin/cabeca-a-premio/, site consultado em 17/03/2012. 
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partir da proposta temporal e da construção das personagens. Como já destacamos, as figuras dos 

matadores são seres ambíguos, complexos, que questionam a própria postura moral. A construção 

das personagens foge do esquema maniqueísta próprio do gênero. Podemos dizer que a fronteira 

ética também se coloca como uma das temáticas das narrativas. As personagens dos matadores 

estão sempre contestando a ética da própria profissão e assumem, portanto, um caráter fronteiriço. 

Interrogam-se sobre a fronteira ética em que vivem, pois passam do sol à sombra, da legalidade à 

ilegalidade, de policiais a matadores de aluguel, no caso de Albano e Brito. Tentam estabelecer os 

próprios parâmetros de conduta, dentro do universo de desencanto em que vivem, como no diálogo 

fílmico em Cabeça a prêmio:  

 

SEQUÊNCIA 18 – EXT/DIA – BAR CAMPINHO DE FUTEBOL. 
 

ALBANO 
As coisas para esse povo não tem meio termo não, e isso facilita as coisas, ou é bom ou é 

mal, ou está com Deus, ou está com o diabo. 
 

BRITO 
E a gente?  

 
ALBANO 
 A gente?  

 
BRITO 

A gente é o quê?  
 

ALBANO 
A gente é bom só que está do lado errado. Vou desistir, vou virar crente, é isso! Só não dá 

para aguentar pastor, né! Eles falam muito.  
 

Já no romance: 

 

Albano refletiu por um instante. Ele havia falado que existem duas espécies 
que não aceitava matar: padres e mulheres grávidas. Daí riu. […] Criança 
também é complicado, Brito disse. Me lembro de um caso assim, logo que 
comecei a trabalhar para os Menezes. Um menino, acho que ele tinha uns 
dez ou doze anos. Eu nem quis saber dos detalhes. Não topei e ponto final. 
Quem fez o serviço? Lucas Cerqueira. Albano estava falando de uma lenda 
da pistolagem. Lucas era um alagoano que trabalhava de forma 
independente, um especialista em casos difíceis. Nunca recusava 
encomendas - tinha no  currículo dois vereadores e pelo menos um prefeito e 
um juiz. Sempre agia sozinho e cobrava caro por seus serviços (AQUINO, 
2003: 95/97). 

 

 Beto Brant assume a intenção de brincar com a plateia ao criar personagens que fogem ao 

padrão do gênero: “Quis confundir o espectador, mostrando um matador inescrupuloso, que mata 
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sem-terra, mas tem três filhas maravilhosas”32 O esforço de Aquino é mostrar que os matadores são 

seres que encaram o trabalho de matar pessoas como outro qualquer, faz isso adotando, como ponto 

de vista narrativo, o olhar de quem vê a morte como algo trivial. Afasta-se, portanto, do estereótipo 

construído pelo gênero policial corriqueiro e também pelo discurso midiático do medo, que 

descrevem tais personagens sob uma perspectiva estritamente maniqueísta, transformando-os em 

demônios, pertencentes a outro extrato de seres, os quais devem ser aniquilados da sociedade. 

Justificam, dessa forma, no caso da mídia, qualquer desrespeito aos direitos humanos ao julgá-los 

impiedosamente. Atribuem a eles todas as culpas, e aos crimes, origens na maldade e na 

perversidade, sem problematizar a questão e sem considerar as infinitas contradições sociais de uma 

sociedade que oculta desta forma o que realmente condiciona a existência de tais personagens. 

Sociedade que os mantém atuantes, ao invés de reprimi-los, pois, afinal, cabe a eles execução do 

serviço sujo, que garante a manutenção e sustentação da estrutura desigual, feudal, que segue, 

atendendo somente aos mandos e desmando desses coronéis, que se perpetuam no comando dessas 

regiões do país.  

 Nas narrativas em questão, observamos a construção de lendas, folclores, em torno dos 

matadores, descrevendo seus métodos, estilos, marcas.  Inclusive, há relatos de que as 

características das personagens foram inspirados em matadores reais. “Todos conheciam a história 

de Dionélio Bezerra, o Lelé, um pistoleiro cujo celular tocou fora de hora numa tocaia. Lelé tomou 

dois tiros” (AQUINO, 2003:126). 

 A vontade de falar desse universo surgiu quando Aquino foi a Ponta Porã para fazer uma 

matéria jornalística sobre a fronteira e acabou bebendo com um matador, o que lhe rendeu um 

conto, e alguns anos depois, um romance. 

 

O conto partiu de um caso que aconteceu com Marçal na fronteira, quando 
ele estava pesquisando o assunto. Um dia, sentou-se para conversar com o 
matador e, no quarto conhaque, o matador lhe disse: “Marçal, gostei de 
você, você é um cara legal. Se tiver alguém lá em São Paulo que você tem 
diferença, eu resolvo pra você. Me arruma uma foto e não tem problema”. O 
conflito do filme partiu dessa observação do Marçal. Queríamos, portanto, 
criar essa ambivalência do personagem (BRANT APUD NAGIB, 
2002:122). 

 
 

Beto Brant conta ainda que chegaram a entrevistar autênticos pistoleiros de aluguel para 

compor o argumento. O filme contou com uma assessoria informal de um matador de aluguel. O 

pistoleiro ensinou-lhes o código de ética da profissão, contou sobre suas superstições, tal como a de 

                                                 
32 BRANT, Beto. Em entrevista concedida ao Estado de São Paulo, em 28/01/1997. 
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nunca deixar a vítima deitada de bruços, e mostrou como manusear a ferramenta de trabalho.33 Os 

atores Chico Dias e Wolney de Assis tiveram encontros com esse matadores, que ajudou na 

composição das personagens: 

uma das curiosidades desse encontro que tiveram influência direta no filme 
foi o rosto de um desses matadores de aluguel. Visto de frente e de perfil, o 
matador parecia duas pessoas diferentes. Essa ambiguidade está presente no 
filme, que não é apenas policial ou um filme de ação, mas que conta com 
dados psicológicos e comportamentais desses matadores, revelando um 
código de ética estranho.34  

 

Marçal Aquino chega a defender a ideia de que o matador pode ser um sujeito amigável “O 

matador não é malvado, se você toma uma cerveja com o cara ele acaba ficando seu amigo”35. E 

assim as personagens expressam sua sensibilidade, ambivalência e percepção delicada do mundo, 

como faz a personagem de Brito durante um crepúsculo no Brasil central, onde a luz do sol poente 

proporciona espetáculos naturais:  

 

A tarde estava fechando num amarelo-avermelhado por trás da roda-gigante 
do parque de diversão. Um magnífico crepúsculo de início de primavera. 
Brito não conseguia entender como podia existir gente que não era tocado 
por belezas como aquela. Feito Albano, que cochilava no carro. Ele vivia 
repetindo que só gostava de coisas concretas, palpáveis - macias, de 
preferência (AQUINO, 2003:135). 

 

A narrativa em Cabeça a prêmio não se concentra nos elementos básicos do gênero policial, 

como a ação, a violência, os mistérios que envolvem a trama e o desfecho final. O que interessa são 

os desejos, os sentimentos das personagens. São eles que desencadeiam as ações, deflagrando suas 

contradições e ambigüidades, que são movidas por afetos descontrolados. Assim, embora Dênis 

ameace o tráfico de drogas na fronteira, Mirão manda assassiná-lo por se envolver com Elaine, por 

quem nutre ciúmes doentios. Brito rompe com Marlene, pois não suporta vê-la com outros homens, 

apesar do passado como prostituta. Abílio se ressente do irmão, que não reconhece sua importância, 

ao mesmo tempo em que se interessa sexualmente por Dênis. Nesse sentido, o filme aproxima-se da 

estética do melodrama, conforme trataremos adiante. 

Em certo sentido, podemos afirmar que Os matadores se afasta de Cabeça a Prêmio e 

incorpora o gênero: o suspense e o mistério são elementos estruturantes da narrativa. As longas 

esperas de Alfredão e Toninho são pontuadas, paralelamente, pela história de Múcio. Questões são 

suscitadas durante o diálogo entre as duas personagens: como morreu  Múcio? Quando a vitima irá 

chegar? E, neste caso o desfecho é aguardado.  

                                                 
33 Fonte:  Correio Brasiliense, 06/01/1998. 
34 BRANT, Beto. Em entrevista concedida ao Estado de Minas, em 19/09/1997. 
35 AQUINO, Marçal. Em entrevista concedida ao Estado de São Paulo, em 22/05/1997. 
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A violência parece a qualquer hora emergir, mas nunca explode na tela. São raras as cenas de 

violência explicita nos dois filmes. As narrativas não se atêm a tragédias sangrentas nem se deixam 

levar por cenas de ação intensa. Revelam-nos com parcimônia o ponto de vista dos matadores. Ao 

invés da violência sensorial produzida pelas montagens vertiginosas, pelos ruídos de tiroteios 

intermináveis e de derrapagem de carros em perseguições infinitas, as narativas dão lugar à vida em 

família, aos pacíficos almoços de domingo, (como vimos na sequência 18, de Os matadores, 

descrita no capítulo II) às paixões, aos diálogos sobre ética e as rotinas desses profissionais.  

Ao invés das clássicas perseguições de carros, que tanto consagraram os filmes policiais, 

temos no filme Os matadores, apenas uma perseguição bucólica, a pé, na mata, onde Múcio e 

Alfredão correm atrás de um sem-terra, que reagiu a bala, às ameaças de despejo que a dupla de 

matadores proferiu aos homens de um acampamento. Depois de correrem alguns segundos atrás do 

sem-terra, Múcio consegue acertá-lo demonstrando sua destreza e pontaria. Alfredão fica um pouco 

para trás durante a perseguição, demostrando cansaço para este tipo de ação. 

A escolha por narrar as tramas sem correria resulta em longos planos de imagem-paisagem, 

que se traduzem no deslocamento espacial das personagens, como em Cabeça a prêmio, e em 

sequências como a 11, de Os matadores, em que Múcio está esperando uma vítima e limpando as 

unhas com a medalhinha da corrente que traz no peito. A vítima demora e ele continua lá, diante da 

câmera, entre a excitação e o tédio. A mesma coisa acontece na lenta sequência 31, em que Múcio 

espera Helena no hotel, também descrita no capítulo anterior. 

Em Os matadores, na cena da morte do matador paraguaio, em torno da qual cria-se uma 

expectativa durante o filme, não vemos grandes sinais de violência. O diálogo que antecede o tiro, é 

que gera a tensão e ocupa grande parte da sequência. O apelo sanguinário não se materializa nos 

filmes. No conto vemos sangue somente na morte do velho matador: “Alfredão tinha os olhos 

arregalados e estava prensado entre a privada e a parede. O sangue que saía de sua garganta cortada 

já havia empapado a camisa e manchado a jaqueta de couro. Ele estava morrendo” (AQUINO, 

1994:119). 

Em Cabeça a prêmio, na sequência 45, Mirão espanca Abílio, porém, pouco vemos da 

agressão ao corpo da vítima. A decupagem privilegia primeiros planos de Mirão, ocultando os 

golpes que atingem o corpo de Abílio, mantendo-os no espaço fora-de-campo. A violência se 

expressa através do rosto e do corpo bovino de Mirão, que se impõe em cena de forma  

avassaladora. 
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Figura 23 - Sequência 45 – Cabeça a prêmio 

 

No romance, a violência dessa cena é descrita de forma rápida e sem grandes detalhes, o que 

também configura uma abordagem que parece querer evitar uma certa glamourização e 

espetacularização da violência, se diferenciando, portanto, de imagens que visam provocar o mero 

gozo, ao exibir corpos dilacerados, perfurados, sangue, cenas de lutas, entre outros horrores, tão 

comuns nos filmes de ação hollywoodianos e em programas de TV policialescos-jornalísticos, lidos 

na chave do sentimentalismo e sadismo (BENTES, 2003). 

 
Albano participara do episódio em Foz, quando Brito atirou nos joelhos de 
um garçom metido a engraçadinho. O tempo fechou no restaurante, um lugar 
fuleiro, ponto de encontro de contrabandistas. Na hora em que Brito atirou, 
vários homens se levantaram de suas mesas com as armas engatilhadas. 
Coisas de fronteira. Albano sacou seu revólver e avisou que iam sair e que 
passaria fogo no primeiro que se mexesse. Ele colocou o dinheiro para a 
conta sobre a mesa, olhou para o garçom, que se contorcia no chão, e os dois 
deixaram o restaurante. Podia ter acabado em chacina (AQUINO, 2003:138). 
 

Contudo, temos como exceção, a cena da morte de Duão no filme, em que alguns aspectos 

visuais atribuídos ao film noir estão presentes, além de muito sangue.  Uma iluminação de baixa 

intensidade, a composição em contraluz (low-key), com feixes geométricos de luzes que iluminam 

apenas algumas zonas do cenário, sombras, fumaça, o uso de janelas – quadro dentro do quadro - 

remetem ao visual próprio do estilo noir (PLACE & PETERSON, 1996). A duração do corpo 

agonizante em cena, incomoda. 
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Figura 24 - Sequência 12 – Os matadores 

 

Alguns outros elementos aproximam Os matadores estilisticamente do film noir. Como a 

complexidade das tramas, a utilização de  flashbacks, que por vezes é central na história noir, 

obstruindo o presente, enquanto as personagens tentam reconstruir o passado, como no protótipo  

The Killers (1946) de Robert Siodmak, baseado num conto homônimo de Ernest Hemingway. A 

atmosfera clautrofóbica, principalmente, nas sequências da boate e do banheiro. O ambiente escuro 

da boate com luzes néon, – lugar e caracterização recorrentes no cinema noir – , os planos próximos 

da dupla de matadores, e a longa duração das sequências nesse espaço, geram uma sensação de 

claustro. A sequência 16, em que Toninho vai ao banheiro a fim de criar coragem e ensaiar para 

realizar seu primeiro assassinato, também imprime uma atmosfera claustrofóbica, principalmente 

pela angulação da câmera em plongée, que esmaga a personagem, pela caracterização do cenário, 

um banheiro sujo e apertado, e ainda, pela longa duração do plano. 

 

Figura 24 -  Sequência 37 – Os matadores 
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A narração em voz over, em primeira pessoa, que tem fontes na literatura policial (hard-

boiled), também é considerado um recurso recorrente no noir e estaria presente no conto 

"Matadores", na parte narrada em primeira pessoa por Toninho, aspirante a matador profissional. 

Considerando a declaração de Aquino, que para ele o cinema veio antes da literatura,  configura-se 

aqui um canibalismo recíproco (FIGUEIREDO, 2004): A literatura que busca referências no 

cinema, que antes, bebeu em uma fonte literária.  

Podemos apontar ainda elementos caros a estética noir, que estariam contemplados no 

conjunto das narrativas, como o caráter eticamente ambivalente das personagens, o niilismo, a 

presença da femme fatale, o tema da corrupção, que permeia todas as instâncias do poder público, 

principalmente o poder de polícia, que no film noir está personificado no arquétipo do policial 

corrupto. Segudo Mascarello (2006) a definição do noir é difícil e controversa. Ele aponta ainda: 

 

(…) o noir prestou-se à denúncia da corrupção dos valores éticos 
cimentadores do corpo social, bem como da brutalidade e hipocrisia das 
relações entre indivíduos, classes e instituições. Foi veículo, além disso, para 
a tematização (embora velada) das emergentes desconfianças entre o 
masculino e o feminino, causadas pela desestabilização dos papéis sexuais 
durante a guerra. Metaforicamente, o crime noir seria o destino de uma 
individualidade psíquica e socialmente desajustada, e, ao mesmo tempo, 
representaria a própria rede de poder ocasionadora de tal desestruturação. A 
caracterização eticamente ambivalente da quase totalidade dos personagens 
noir, o tom pessimista e fatalista, e a atmosfera cruel, paranóica e 
claustrofóbica dos filmes, seriam todos manifestação desse esquema 
metafórico de representação do crime como espaço simbólico para a 
problematização do pós-guerra (MASCARELLO, 2006:181). 

 
 Se voltarmos ao livro e ao filme, sabemos que é alguém do governo, mais precisamente do 

Ministério da Justiça, que informa ao advogado de Mirão o paradeiro de Elaine e Dênis. Inclusive 

Brito e Albano se encontram com essa pessoa na sequência 58, em um aterro sanitário. No livro, 

Brito e Albano se encontram com o político corrupto, em um restaurante em Brasília, cidade que na 

opinião de Brito, parece existir sem levar em conta as pessoas, uma cidade de passagem. “Uma 

cidade em que a presença humana tinha jeito de provisória” (AQUINO, 2003:164). O narrador de 

Aquino descreve como a negociação se dá à luz do dia e em público, e a forma covarde e amadora, 

que se comporta um corrupto em ação, julgado-se superior aos matadores:  

 

O contato do advogado juntou-se a eles na mesa. Era um sujeito nervoso e 
sua pele, pálida, destoava da cor com que seu cabelo e bigode estavam 
pintados. Ele olhava para os lados o tempo inteiro e comprimentou, com 
visível desagrado, vários homens que almoçavam no restaurante. Brito ficou 
com a impressão de que todos ali se conheciam. (…) O sujeito escreveu num 
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guardanapo e o entregou ao advogado, que repassou a Albano. Ele leu e 
perguntou: Onde fica isso? O sujeito respondeu olhando para o advogado. 
Interior de São Paulo. Quando os pratos chegaram, ele mal tocou na salada. 
E não demorou muito para ele se levantar, pegar a pasta e sair do 
restaurante, depois de apertar somente a mão do advogado. Albano achou 
que deveria se lembrar dele no dia em que resolvesse incendiar alguém 
(AQUINO, 2003:165). 

 

   Quando, no romance, Mirão foi detido pela polícia paraguaia, procurando por Lucas 

Cerqueira no hotel, teve que usar da sua relação com políticos, para não ser preso: “Mirão precisou 

inventar uma história para justificar sua ligação com o pistoleiro morto. Que não adiantou, não 

convenceu os policiais paraguaios. E ele teve de acionar o primeiro escalão de seus contatos, mexer 

os pauzinhos, como se diz, para ser liberado” (AQUINO, 2003:150). De modo correlato, é a polícia 

que extermina Duão, na sequência que vimos acima. Lembremos que Albano e Brito eram policiais, 

mas foram expulsos, o último, por extorsão. 

  Na segunda parte da sequência 31, Helena e Múcio promovem um verdadeiro jogo de 

sedução, em que fica evidente o posicionamento de uma autêntica femme fatale, remetendo àquelas 

mulheres sedutoras, poderosas, que povoam o universo dos films noirs. Mulheres que ameaçam 

homens, levando-os a cometerem crimes ou a ruína total. Homens que normalmente estão passando 

por uma crise de identidade e autoridade, portanto, necessitam  afirmar sua masculinidade.   

 

É nesse contexto que deve ser entendida a figura noir mítica da mulher fatal. 
Um dos temas mais recorrentes da história da arte, no noir, a femme fatale 
metaforiza, do ponto de vista masculino, a independentização alcançada pela 
mulher no momento histórico do pós-guerra. Ao operar a transformação dela 
em sedutora malévola e passível de punição, o noir procura reforçar a 
masculinidade ameaçada e restabelecer simbolicamente o equilíbrio perdido 
(MASCARELLO, 2006:182). 

 

É mais ou menos esse o mote da continuação da sequência que começamos a descrever no 

capítulo II. Lá enfatizamos a construção lenta da cena, que pretendia dar conta do tempo interno da 

personagem, consumida por tédio e ansiedade. Quando Helena surge na porta do quarto, o 

andamento gradativamente muda, até alcançar o clímax da sequência. Múcio expõe sua insatisfação 

em continuar a ser o outro, o amante, e pior, da mulher do patrão. Helena faz então uma proposta 

indecorosa: pede a Múcio que mate seu marido e que ocupe o lugar dele. Ele reage negativamente,  

recusa-se, dizendo que nunca faria algo assim por uma mulher, “MÚCIO: Está louca, as mulheres 

não valem tanto.” Ela não gosta nem um pouco da resposta, e diz que pode contar tudo a seu 

marido, demonstrando seu poder sobre a vida de Múcio. É quando, num gesto ambíguo, misto de 

brincadeira e ameaça, aponta a arma para ele. O dedilhado da harpa paraguaia rompe o silêncio da 

cena, junto com o leitmotiv, que está presente em todos os momentos de tensão da trama. Ela passa 
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a querer impor sua vontade, invertendo os papéis e mandando Múcio tirar a roupa. 

“HELENA:Engraçado, vocês homens não adoram ver uma mulher tirando a roupa, então, tira a 

roupa, anda, estou mandando!” Múcio começa a alterar o tom de voz, até que Helena atira no 

espelho. A partir deste ponto, os dedilhados se aceleram, ele tira-lhe a arma e se impõe como um 

macho através da força. Começa, então, uma sucessão de agressões físicas e uma relação de 

sadismo se estabelece entre os amantes. A câmera acompanha os corpos de perto, quase sem cortes. 

Ele tenta dominá-la, mas ela não se entrega facilmente, numa verdadeira disputa física de poder. 

Lentamente, um fade da música se processa, e eles, exaustos, vão cedendo, até se entregarem. Ela 

recupera seu lugar de objeto de desejo e ele cai a seus pés.  Múcio tinha a ilusão que não seria 

destruído pela femme fatale por não fazer o que ela quer. Porém, assim que ela deixa o quarto de 

hotel, depois de tentar ensiná-lo os dias da semana em português,  Alfredão entra para matá-lo, por 

se envolver com Helena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Figura 25 -Sequência 31 – Os matadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 

 

 

 

     Figura 26 - Sequência 35 – Os matadores 

 

Outro eco do noir em Cabeça a prêmio, é a utilização do cenário do parque ou feira de diversões, 

tipo de cenografia que aparece em filmes clássicos do gênero, quase sempre nas cenas finais, como 

Nightmare Alley (1947) de Edmund Goulding , The Lady from Shanghai (1947) de Orson Welles e 

Strangers on a Train (1951) de Alfred Hitchcock. O parque é a única referência espacial, a única 

pista, que conseguimos identificar no romance, na tentativa de estabelecer uma referência temporal. 

É a partir da referência de localização do parque, feita logo no início do romance, no segundo 

parágrafo, que conseguimos saber em qual tocaia Brito e Albano estão “Estava fazendo hora num 

parque de diversões. Farejando o ambiente” (AQUINO, 2003:9), a mesma localização indicada já 

no fim do romance, que nos leva a deduzir que Albano e Brito estão próximos do esconderijo de 

Dênis e Elaine.   

 

O piloto não pensava muito nos irmãos Menezes. Os dois iam ser presos a 
qualquer hora, ele pensava. O piloto sofria com duas coisas naquele 
momento. Uma era a doença esquisita que aparecera em sua mão esquerda e 
deixava a pele esbranquiçada. O troço estava aumentando e nenhum 
remédio resolvia. Com certeza era a contaminação por algum do pesticidas 
que ele passava o dia borrifando do avião. Talvez precisasse ir a São Paulo, 
procurar um especialista. Seria uma operação de guerra. Ele viu no vidro da 
janela piscarem as luzes coloridas do parque, ouviu a voz esganiçada 
gritando um jingle no alto-falante. Um parque mambembe numa cidade 
mambembe (AQUINO, 2003:181) [grifo nosso]. 

 
 A primeira vez que vemos as imagem do parque no filme, na sequência 74, é noite e está 

bastante movimentado, cheio de pessoas se divertindo nos brinquedos. Albano está se entretendo na 

barraca de tiro ao alvo, enquanto Brito é assediado pela cartomante. Na sequência 76, o agente 

responsável pela proteção de Dênis, deixa o casal se acertando no esconderijo, (Elaine volta depois 

de passar algum tempo fora) e vai a um mercadinho, que está localizado perto do parque. Mais uma 

vez, a referência de lugar é realizada a partir do parque, pois imediatamente associamos que os 
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matadores já estão próximos do alvo.  

 A segunda vez que o parque surge na tela, difere-se bastante da primeira. Apresenta-se como 

um cenário um tanto fantasmagórico, pois está vazio e os brinquedos funcionam sem ninguém, ao 

mesmo tempo que cai uma chuva fina. A impressão é de que está amanhecendo e o céu encoberto 

por uma cor acinzentada. Brito vagueia sozinho, desolado, por entre os brinquedos vazios em 

movimento, depois de matar seu parceiro, para salvar a vida de Elaine. Brito parece se identificar 

com a história do amor impossível, shakespeariano, de Elaine e Dênis. Salva Elaine, como gostaria 

de salvar Marlene. A imagem dele entre o coração formado pelos cisnes, parece ser uma daquelas 

coincidências que ajudam a reforçar a hipótese que neste momento, Brito sofre por amor. 

 

Figura 26 - Sequência 74 – Cabeça a prêmio 

 

Figura 27 - Sequência 78 – Cabeça a prêmio 

 

Com relação ao espaço, as narrativas se afastam do film noir, ao invés da onipresença da 

cidade, lugar do crime por excelência e elemento crucial desse estilo, aproximam-se da construção  

espacial de um outro gênero, o western. O lugar do crime é deslocado para as fronteiras.  

 

 

I wanna be able to make westerns like Kurosawa did 

 
A intenção de aproximar-se do western está expressa no epílogo do romance Cabeça a 

prêmio, “I wanna be able to make westerns like Kurosawa did”, conforme já citamos. As narrativas 

tomam de assalto, alguns elementos do repertório desse gênero, como o deslocamento, a viagem, a 

fronteira híbrida, permeada pela criminalidade, pela disputa e ocupação de terras, pelas lutas e 

duelos entre assassinos profissionais e, sobretudo, o espaço, mais precisamente a paisagem 

fronteiriça. A paisagem que projeta um cenário de recursos naturais e de paisagens sem limites 

visíveis, numa opção estética, que caso do western, visa “naturalizar”, as políticas oficiais de 
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expansão e conquista territorial  e o Destino Manifesto (VUGMAN, 2006:162/163). Segundo André 

Bazin, num texto clássico sobre o western: 

 
É fácil dizer que o western “é o cinema por excelência”, pois o cinema é 
movimento. É verdade que a cavalgada e a briga são seus atributos comuns. 
Mas, então, o western seria apenas uma variedade entre outras do filme de 
aventura. Aliás, a animação dos personagens levada a um modo de 
paroxismo é inseparável de seu quadro geográfico, e poderíamos também 
definir o western pelo seu cenário (a cidade de madeira) e suas paisagem: 
outros gêneros, porém, ou outras escolas cinematográficas tiraram partido da 
poesia dramática da paisagem (por exemplo, a produção sueca muda), sem 
que a poesia que contribuíra para sua grandeza assegurasse sua 
sobrevivência (BAZIN, 1991:200). 
 

A infinitude do horizonte, a paisagem desértica e inóspita são as características do cenário 

onde os embates entre os supostos opostos, mundo civilizado e selvagem, cultura e natureza,  leste e 

o oeste, ordem social e anarquia, entre o cowboy e o índio, se desenrolam. Cenário apresentado, em 

plano geral, às vezes em contraluz, na abertura de quase a totalidade dos filmes desse gênero, onde 

vemos o cowboy conduzindo a boiada, pela colina empoeirada, ou solitário, rumo ao saloon de 

algum vilarejo, não menos empoeirado, no middle of nowhere. 

O principal conflito colocado na tela é a disputa entre o bem e o mal, representados 

respectivamente, nas figuras do cowboy e do indígena, que deve ser eliminado, pois guarda o atraso, 

a selvageria, a natureza, portanto, desprovido de humanidade, uma ameaça à civilização que ser 

construir. A fronteira dos índios é uma entre tantas, pois a fronteira também está em tudo no 

Western, que contribui para a disseminação do self-made-man, com o homem no limite das 

fronteiras do desconhecido, diante do infinito, da fronteira dos rancheiros, do mercador, dos 

mineiros, dos lavradores,  dos mexicanos, e também na fronteira do amor proibido.  

A forte iconografia do gênero, pode ser observada em sequências como a 15, descrita no 

capítulo II, em que vemos a típica briga de saloon, entre Múcio e o cliente mal pagador, o gestual 

que o paraguaio realiza com a pistola, o figurino dos frequentadores do lugar, vestidos como 

cowboys, com casacos de couro e chapéu, inclusive Alfredão e Carneiro, que, ao derrubar a cadeira  

para interromper o trajeto de Múcio pelo prostíbulo, repete um gesto comum nos filmes de faroeste. 

Na sequência 4, também descrita no capítulo anterior, vemos um cowboy, que conduz a manada, em 

meio a estrada empoeirada, sacar seu rifle e matar o motorista do caminhão. Assim como a 

sequência do rodeio e o figurino de Helena, e a sequência de marcação de bois em Cabeça a 

prêmio. 
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Figura 28 - Sequência 28 – Os matadores 

                                 Figura 29 - Sequência 29 – Os matadores 

 

Segundo Bazin (1991), o western assume um papel ideológico fundamental, a fim de 

justificar, através do mito,  a expansão fronteiriça, principalmente, sobre as terras indígenas. Fruto 

do pensamento moderno, que cria oposições, com o claro projeto político de conceber um estrutura 

social estratificada, a fim de justificar o domínio. O Destino manifesto é inclusive, um destes 

dispositivos ideológicos, usado por líderes e políticos ainda hoje, para explicar a expansão territorial 

do país e justificar o imperialismo norte-americano, sob o pretexto de que o povo americano devia 

(e deve) ampliar suas fronteiras para ampliar as “fronteiras da liberdade”, com suas instituições 

democráticas (Idem, 163). 

Guardando as devidas proporções, podemos traçar breves paralelos temáticos entre o 

western36, as narrativas fronteiriças e o diálogo com uma realidade das fronteiras latino-americanas. 

O tema do conflito de terras, sobretudo, a disputa travada contra os indígenas, está presente nas 

narrativas e nesse espaço fronteiriço. Há também referências aos conflitos com os sem-terras em Os 

matadores. O cowboy das fronteiras latinas, que podemos perfeitamente transferir para a figura do 

pistoleiro, a mando de um coronel, pecuarista, que inclusive se paramenta como tal, também travam 

disputas a fim de expandirem suas terras, incorporando terras indígenas. O caso recente do 

extermínio dos Guarani-Kaiowá, que ficou bastante conhecido e que tanto mobilizou as redes 

sociais, é realizado por matadores de aluguel, a mando de fazendeiros da região, e pode ser visto 

como um exemplo, entre tantos, que continuam ignorados, dessa disputa covarde, que se perpetua 

no nosso Velho Oeste latino-americano contemporâneo. 

Em Cabeça a prêmio, temos referências direta a esse conflito, que mais uma vez, evidência 

a ausência dos direitos humanos, nesse espaço.  A expansão sobre as terras indígenas continua no 

                                                 
36  Adalberto Müller, em orientação, lembra que o tema da fronteira já aparecia em muitos westerns, sobretudo na 
fronteira entre os EUA e México, e que westerns como Rastros de ódio (1956), (The searchers), tratam de fronteiras 
interculturais/raciais. Logo, não seria estranho filiar os filmes de Brant e Ricca também a esse gênero - que não raro 
envolve violência e crime. 
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espaço fronteiriço presente nas narrativas. Os indígenas, quando não são assassinados, são expulsos 

de suas terras e passam a viver à beira de estradas, expostos a todos os tipos de adversidades e 

privações. 

 

Mais à frente, viu um grupo de choupanas espremidas na beira da estrada. Ali, 
descendentes de índios vendiam de tudo, de pedras sem valor a ervas 
medicinais e galinhas vivas. Eram os remanescentes de duas grandes tribos 
que habitaram a região. Contavam que um bandeirante andara por lá  
expulsara a bulgrada no trabuco (AQUINO, 2003: 187). 
 

O indígena é um desses elementos que deflagram a natureza híbrida desse espaço 

fronteiriço. E o esforço de eliminá-lo se deve, entre outros motivos, ao por concretizar o projeto 

moderno, que não prevê a existência de tais evidências de outras temporalidade e modos de vida; 

além de, é claro, ao desejo de apropriar-se das terras indígenas. O indígena é o autêntico híbrido de 

natureza e cultura, se quisermos lembrar a crítica à modernidade feita por Latour, destacada no 

primeiro capítulo dessa dissertação. Os indígenas se constituem enquanto coletividade a partir da 

sua relação com a terra, com a natureza. Retirá-los desse lugar é uma forma de mutilação. A fala da 

índia, presente no filme Terras (2009), de Maia Da-Rin, sintetiza perfeitamente essa ideia: “Terra é 

a nossa mãe. Por isso perguntamos: por que os brancos repartiram a Terra? Você recorta seu braço? 

Reparte sua mãe? Um braço, toma pra você. Um dedo, uma perna (…). Para nós, isso não existe”.  

 

Estéticas do exagero 

 

Nas narrativas analisadas nota-se, que aos elementos do policial, do noir, do westerns 

agregam-se ainda, elementos do gênero melodramático. Mais uma vez, não nos cabe aqui nos 

aprofundarmos nas questões relacionadas aos estudos teóricos do melodrama, visto que não é o foco 

da pesquisa. Embora o melodrama seja um gênero situado historicamente, será tratado aqui à luz de 

considerações que descrevem o melodrama como um gênero que opera a partir de dispositivos de 

encenação, que se fundamentam em modelos de excesso e no híperdimensionamento do gesto, “A 

importância da mise-en-scène, neste gênero, em contraposição ao texto-palavra, sugere um 

“exagero” próprio do melodrama (exagero que transcende o gestual e incorre na própria narrativa)” 

(BRAGANÇA, 2007: 7). 

 A narrativa de Cabeça a prêmio transborda de gestos arrebatadores, paroxísticos,   

melodramáticos. A começar pela forte  presença do núcleo familiar, na qual se estabelece uma 

relação de extremo sentimentalismo, com o uso da palavra exaltada, e com elementos de enredo que 

tangenciam a tragédia, como o parricídio. Para Ismail Xavier (2003), o melodrama e a tragédia são 

comparáveis, no sentido que ambas se apóiam nos dramas familiares e nas cadeias de vingança, e se 
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distinguem, na articulação entre público e privado. Enquanto o drama na tragédia tem projeções na 

esfera pública, em que a trajetória do herói se mistura com a sociedade, no melodrama, o drama do 

comum se detém ao privado, à casa da família.  

 A narrativa fílmica de Cabeça a prêmio se aproxima das características do melodrama 

clássico, quando consideramos que são os afetos descontrolados que movem as personagens, que no 

exagero do gesto, acompanhado por uma música que sublinha ou comenta a ação, a mise-en-scène 

do excesso se concretiza.  

 

Nesta articulação de sentidos, o som, a música em particular, adquire um 
papel fundamental para a construção do espetáculo ilusionista, encorpando 
dramaticamente o mundo e modulando a ação e a intenção das personagens. 
O som confere dimensão de profundidade à imagem, criando no espetáculo 
um diálogo entre os elementos cênicos relacionados diretamente aos 
significados visuais da mise-en-scène (BRAGANÇA, 2007: 39). 

 
 O estilo histriônico de representação da personagem de Ana Braga, mulher de Mirão e mãe 

de Elaine, por exemplo, traz para o quadro, o gesto  híperdimensionado, que rende cenas clássicas 

do gênero, dignas de um Douglas Sirk. “Vale na imaginação melodramática a idéia da expressão 

direta dos sentimentos na superfície do corpo, seja pelo gesto ou fisionomia que sublinha uma 

reação ou uma intenção da personagem” (XAVIER, 2003: 94).  

 Como na sequência 37, que ao som diegético do tango37 Cristal, interpretado por Mercedes 

Sosa, cuja letra38 comenta e também contribui para criar o estado de desespero em que se encontra a 

personagem, numa referência ao poeta Manuel Bandeira, segundo o qual, após um diagnóstico cruel 

“a única coisa a fazer é tocar um tango argentino”. Bêbada, ela está sentada em uma mesa a beira da 

piscina, com um copo de uísque na mão. Tenta se levantar, encontra dificuldade. Quando consegue, 

num gesto catártico e performático, entra na piscina dançando, arremessa o copo dentro da água e 

logo depois, submerge também. A decadência, tema caro ao melodrama, está presente no enredo e 

fica patente nesta cena, assim como se trata de uma ação muda, em que o uso de dispositivos não-

verbais como a música e a performance, substituem a palavra. 

 

                                                 
37  A utilização do tango, música de origem argentina, além de ser um elemento de ênfase emocional, 
caracterizado, principalmente por mesclar o drama e a paixão e por ser sempre totalmente triste, agrega ainda à cena o 
caráter hibrido. Assim como a interpretação de Mercedes Sosa, argentina de ascendência ameríndia, uma das mais 
famosas cantoras da América Latina, conhecida como a voz dos “sem voz”.  
38  Tradução da letra extraída do site www. letras.mus.br : Tenho o coração feito em pedaços / Trago esfarrapada a 
alma inteira / Noites e mais noites de cansaço /Minha vida em sombras prisioneira / Quantos, quantos anos são passados 
/ Meus cabelos brancos, fim da vida / Louco, quase louco derrotado / No crepúsculo apagado / Lembrando a juventude. 
/ Mais frágil que o cristal / Foi o amor, nosso amor / Cristal teu coração / Teu olhar, teu calor / Carinhos juvenis / 
Juramentos febris / Trocamos docemente em teu portão / Mais tarde compreendi / Que alguém bem junto a ti / 
Manchava a minha ausência / Jamais eu voltarei / Nunca mais / sabes bem / Talvez te esperarei / Junto a deus, mais 
além !...  
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Figura 30 - Sequencia 37 – Cabeça a prêmio 

 

 

Temporalidades múltiplas 

 

 Conforme já apontamos, as narrativas aqui analisadas, apresentam novas articulações com o 

tempo. Com relação aos filmes, em Os Matadores, temos um mosaico de episódios vinculados pela 

unidade de tempo e lugar à cena da boate, configurando, portanto, a  concretização de flashbacks, 

que confluem para uma tensa situação presente. Identificamos ainda o fluxo de imagens-

lembranças, não pautados na ação, a construção de tempos mortos, a partir da espera. Em Cabeça a 

prêmio apesar de uma disposição mais linear das sequências, o andamento é quase de dispersão, 

planos longos, acompanhando o deslocamento geográfico das personagens. 

No romance Cabeça a prêmio, a narrativa é composta de flashes descontínuos, fragmentos não 

cronológicos que emergem, principalmente, em função das lembranças e distrações das duas 

personagens Brito e Dênis, disparadores de imagens-lembrança. Essa descontinuídade também pode 

ser fruto da fragmentação da percepção do sujeito contemporâneo e da consequente descontinuidade 

do mundo percebido, produto de uma complexa rede, que opera uma ampla remodelação da 

subjetividade humana (CRARY, 2001). Em “Matadores”, temos o tempo presente da boate nos 

subtítulos “O aprendiz” e “A japonesa”, e o passado no hotel, em “Múcio”,  e em “O confronto”. 

Como não poderia deixar de ser, as temporalidades das imagens fronteiriças são múltiplas  

em consonância com a heterogeneidade multitemporal desse espaço híbrido que é a fronteira latino-

americana. Portanto, o conceito moderno de tempo, não contempla esses espaços. A fim de 

compreender como se constrói  esse conceito e como ele opera na construção de uma historicidade 

que justifica a hegemonia de visões eurocêntricas na América Latina, as quais não coadunam com o 

imaginário criado pelas narrativas fronteiriças, retomaremos o pensamento de Latour.  

               Para o pensador francês,  a ideia de tempo que passa na modernidade, ou na “constituição 
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moderna” é apenas uma forma de historicidade. Latour lembra que, para a antropologia, a passagem 

de tempo pode ser interpretada de diversas formas, como ciclo ou como instabilidade, como retorno 

ou como presença continuada (LATOUR, 2009: 67). Ele diferencia tempo de temporalidade, que 

definindo essa última como uma forma de interpretação da passagem do tempo. Para os modernos, 

o tempo que passa deixa tudo para trás, gerando uma sensação de uma flecha irreversível do tempo, 

de uma capitalização, de um progresso: 

 

a flecha do tempo não possui nenhuma ambigüidade: podemos ir sempre em 
frente, mas então é preciso romper com o passado; podemos ir sempre em 
frente, mas então precisamos romper com as vanguardas modernizadoras, as 
quais rompiam radicalmente com seu passado. (...) O presente é traçado por 
uma série de rupturas radicais, as revoluções, formam engrenagens 
irreversíveis para impedir-nos, para sempre, de voltar atrás. Em si mesma, 
esta linha é tão vazia quanto à escansão de um metrônomo. É sobre ela, 
entretanto, que os modernos irão projetar a multiplicação dos quase-objetos 
e traçar graças a eles, duas séries de progressão: uma para cima, o progresso; 
outra para baixo a decadência (LATOUR, 2009: 68/71). 

 

           O retorno do passado é tratado como arcaísmo, recaída, retrocesso. Elimina-se o passado 

para criar a sensação do tempo que passa. A revolução é o limite criado pela historicização 

moderna: tudo localizado antes da revolução é decadente, ultrapassado e deve ser superado (os 

indígenas). A revolução permite justificar o surgimento súbito do que sempre esteve lá, ou seja, 

justificar a supressão do passado das coisas.  

A coerência e a sensação de fluxo contínuo e progressivo da temporalidade moderna 

depende de que tudo caminhe na mesma velocidade,  que a classificação dos quase-objetos seja 

eficiente e que todos os elementos pertençam ao mesmo tempo, formando um sistema  completo e 

reconhecível.  

A partir do momento que tudo se torna confuso, quando os quase-objetos misturam épocas, 

ontologias e gêneros diferentes, e se tornam inclassificáveis, não é mais possível sustentar a 

coerência da temporalidade moderna, pois torna-se impossível  classificar em um único grupo coeso 

os atores que fazem parte do “mesmo tempo” (LATOUR, 2009:73). A proliferação dos híbridos 

rompe, portanto, com a temporalidade moderna.  

Assim são as imagens fronteiriças, híbridos que rompem com a temporalidade moderna,  

que através da forma, promovem essa experiência  multitemporal. No texto literário de Marçal 

Aquino, e de modo mais desenvolvido, em Cabeça a prêmio, vamos encontrar uma construção do 

tempo em que os limites impostos pela linearidade da linguagem verbal são contornados, 

apresentando uma temporalidade complexa, se distinguindo da construção moderna de tempo.  
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A utilização do verbo no tempo presente aproxima o texto da presentificação 
operada pela imagem cinematográfica, e o passado perde sua condição 
“natural” de tempo por excelência das narrativas, surgindo como uma 
dimensão que invade o presente, que irrompe em flashes trazidos pela 
memória ou que é evocado pelo discurso de uma personagem – discurso 
entrecortado pelas interferências que a cena presentificada lhe impõe 
(FIGUEIREDO, 2010: 35). 

 
          Para Deleuze, no cinema é possível identificar um tempo que é a coexistência de todos os 

níveis de duração. Ele propõe, em seus textos Imagem-movimento (1985) e Imagem-tempo (1990), 

uma reflexão sobre o tempo no cinema, contribuindo definitivamente para a elaboração de uma 

teoria fílmica que contemple as questões temporais presentes nas produções artísticas 

contemporâneas. 

Deleuze defende a tese que as formas de narração, tanto clássicas como as modernas, são 

conseqüências das próprias imagens aparentes.  A sua taxonomia formula a constituição da imagem- 

movimento, no cinema clássico, pois, no cinema da imagem-movimento, a experiência temporal é 

linear, baseada na ação, percebida através de planos sucessivos, de signos, (como o raccord) que 

dependem da montagem para instaurar a relação do antes e do depois a um presente, logo a 

percepção é de caráter sensório-motor. E a constituição da imagem-tempo, no cinema moderno pós-

segunda guerra mundial é marcada pela ausência de síntese,  pelo fluxo de imagens-lembranças, ou 

sonhos. O regime de imagens no cinema da imagem-tempo não é pautado na ação, mas sim nos 

tempos mortos, espaços vazios, e a percepção está submetida a situações ópticas e sonoras "puras” 

(DELEUZE, 1992: 68). Na imagem-tempo, o tempo não resulta mais da montagem, ao contrario, é 

o movimento que decorre do tempo.  

Contudo, Deleuze não estabelece entre as duas modalidades de imagem uma hierarquia, 

“ainda que as passagens entre as duas modalidades de imagem possam ser quase imperceptíveis e 

muitas vezes mistas, as relações que elas instauram são de ordens diferentes, e isso não significa 

que uma valha mais que a outra” (FRANÇA, 2003: 118). Ainda segundo Andréa França: 

  

Estas imagens (tempo) vão exigir múltiplos nomes e formas, pois é nelas 
que o tempo aparece liberto de seus grilhões (teleológico, de 
reconhecimento, de verossimilhança, de identificação, de totalidade, de 
verdade), induzindo novos modos de construção e de pensamento, em 
particular entre presente e passado, entre falso e verdadeiro. É a partir de 
seus quatro comentários de Bergson, presentes em ambos os livros, que 
Deleuze “coloca em cena” cineasta e filme, defendendo a tese de que as 
formas de narração, tanto as clássicas como as modernas, são conseqüências 
das próprias imagens aparentes (FRANÇA, 2003: 117). 

 

Tomaremos emprestado a útil noção de imagem-lembrança, no sentido de sintetizar em um 

só conceito, os flashes memorialísticos não cronológicos, que se presentificam na narrativa 
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romanesca de Cabeça a prêmio. Isso pode ser considerado uma forma, que sem dúvida, se trata de 

um deslocamento estético, algo que se coloca entre o cinematográfico e o literário, trazendo para o 

texto uma percepção temporal normalmente atribuída a imagem cinematográfica. Como se trata de 

imagens em ambos os casos (na literatura e no cinema), propomos desenvolver aqui uma análise do 

texto litérário, que, metodologicamente será uma combinação das teorias de análise fílmica e das 

teorias literárias, visando constatar, inclusive, que ambas metodologias aproximam-se bastante.  

A fragmentação é realmente marcante no romance. Presente, passado e futuro se confundem, 

tornado-se uma tarefa difícil identificar quando a narrativa se constitui em um flashbacks, ou em um 

flashforwards, pois a referência do tempo presente se torna fluida. As várias idas e vindas da 

narrativa, ora constituem cenas, com ações desenvolvidas, ora são frases curtas, soltas, que parecem 

anunciar futuros acontecimentos, ou ainda, repetições advindas de algum lugar no tempo, citadas 

em páginas anteriores. Tentaremos, a seguir, reconstituir o quebra-cabeça temporal do romance, a 

fim de compreender como se constituem os deslocamentos temporais. 

O romance inicia-se com uma lembrança, ativada por uma imagem “O que o fez lembrar foi 

o letreiro na barraca da cartomante: Gilda.” (AQUINO, 2003:9). A lembrança apresenta a 

personagem de Brito, como alguém que não gosta de gente e nem do próprio nome, já foi violento 

por isso, tem conflitos com o pai e já se apaixonou uma única vez. Aqui a narrativa é interrompida 

pela primeira imagem-lembrança, que conta a história de quando Brito conheceu Marlene, em três 

parágrafos. São, principalmente, as imagens-lembranças afetivas de Brito e do seu relacionamento 

com Marlene, que pontuam a narrativa. Normalmente elas surgem justapostas ao desenrolar da ação 

presente, numa montagem paralela constante. Quando voltamos da imagem-lembrança, Albano é 

apresentado como um sujeito esquisito, que tinha mania de por fogo nas coisas. A narrativa continua 

no parque, depois ambos vão para o hotel e lá, a partir de outra imagem-lembrança de um parágrafo, 

o piloto é descrito pela primeira vez, como um artista de novela. Em seguida voltamos para o hotel, 

onde Brito continua pensando em Marlene. O ponto de vista da narrativa parece o de Brito, numa 

construção em discurso indireto livre. 

No segundo capítulo, temos a história do dia em que Carlito Seixas foi assassinado, contada 

por um outro ponto de vista diferente do usado primeiro capítulo. O texto descreve, do ponto de 

vista de Carlito Seixas, todas as ações realizadas por ele na rádio, a ligação do homem com a voz 

metálica, o jantar com a provável estagiária e a transa com ela. Reflete sobre sua vida até ali. Sai de 

casa depois da transa e vai para rádio, para o encontro com o homem da voz metálica. No encontro, 

temos um corte que gera um suspense a ser revelado só mais adiante, (“Ainda estava sorrindo 

quando o homem levantou o revólver” p. 27), pois neste momento a narrativa é interrompida por 

um salto temporal. Na página seguinte já estamos no enterro de Carlito Seixas, durante o qual 

percebemos, pela descrição do comportamento suspeito do prefeito da cidade, que é este o 
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mandante do crime. Logo depois ele segue para a comemoração da morte do radialista, na qual 

“Todos riram muito” (AQUINO, 2003:28), aí se dá outro salto temporal. Voltamos aos momentos 

que sucederam imediatamente o crime, a partir de uma descrição sumária. Outro salto é 

empreendido e voltamos a cena do crime: primeiro vemos a hora exata em que Carlito leva o tiro. 

Dois parágrafos adiante, voltamos imediatamente ao momento anterior ao tiro e, no parágrafo 

seguinte, depois do tiro. O narrador continua com a personagem do matador, descrevendo a sua 

ação, logo depois de matar o primeiro homem de sua vida, tentando dar conta das suas sensações. 

Até o ponto de vista voltar a ser o de Brito, e ele se lembrar de algo: “Você vai ver Brito, dá até um 

certo prazer” (Idem, 30), aqui nos é revelada a identidade do homem de voz metálica. 

No terceiro capítulo, voltamos ao espaço onde Brito e Albano estão de tocaia no primeiro 

capítulo. Quando Albano comenta que vai ligar para o “homem”, Mirão é apresentado como “um 

animal de grande porte” (AQUINO, 2003:36). Logo em seguida Abílio é descrito.  São “Os irmãos 

Menezes” (Idem). Há ainda a referência ao terceiro Menezes, Nicanor, que já está morto. Uma 

breve imagem-lembrança de uma frase é evocada para ilustrar o dia que Brito conheceu os 

Menezes. Voltamos ao carro onde Brito espera por Albano. 

No quarto capítulo, o piloto é apresentado pelo nome, Dênis. Um breve história sobre sua  

vida é contada. Ele está em uma festa dos Menezes e depois vai para seu quarto, onde é 

surpreendido pela visita de Elaine. O casal tem seu primeiro encontro às escondidas.  

No quinto, voltamos ao espaço onde Brito e Albano estão de tocaia, agora estão em um 

restaurante. No momento que um cachorro surge entre as mesas, Albano fica em pânico, uma 

“deixa” para mais uma imagem-lembrança, que conta a história de quando eles foram fazer um 

serviço e lá havia um cachorro. Na volta, eles estão em um carro, decidem ir para a casa de uma das 

mulheres que estavam com eles. 

No sexto capítulo, Dênis está do outro lado da fronteira buscando o carregamento de drogas. 

O comentário  de Dênis sobre o menino que carregava o avião ("não devia nem saber ler”, p. 58) é 

seguido por um deslocamento  brusco para o motel, onde Elaine e Dênis conversam dentro da 

banheira. Ocorre outro deslocamento temporal e voltamos para a fronteira, onde finaliza o 

carregamento do avião.  

O trecho “Três dias antes, o próprio Abílio confessara isso a ele numa conversa. Uma 

conversa que não saia de sua cabeça” (id.:60), é a “deixa” para a primeira imagem-lembrança de 

Dênis, que conta a visita que Abílio faz a seu quarto. Abílio revela que sabe dos encontros de Dênis 

com sua sobrinha Elaine, e avisa “A propósito: dê preferência para o Nigth Fever, lá na rodovia. 

Aquele motel é negócio nosso” (id.:63). Voltamos para a fronteira novamente, onde Dênis decola. O 

narrador adianta os fatos: “Em breve, sua vida valeria bem menos do que um daqueles pacotes que 

transportava no avião” (Idem).  
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Voltamos ao quarto onde Brito está com Rosamaria no capítulo sete. Brito vê TV, enquanto 

Rosamaria toma banho. Vão ao parque. Observam uma casa, de onde sai um homem com nariz 

boxeador, que entra em um Opala preto. Vão para o hotel. Lá eles continuam com as mulheres, 

Albano com Odete e Brito com Rosamaria. Já no quarto, enquanto transam, Brito evoca uma 

imagem-lembrança, disparada por um comentário feito por Rosamaria: “E pensou em Marlene, um 

segundo antes de ejacular. Ela também achava que ele era da polícia” (AQUINO, 2003:68). A 

imagem-lembrança é retomada no dia em que Brito conheceu Marlene, de forma mais 

desenvolvida, descrevendo a programação ocorrida durante todo o dia até chegar à boate e conhecê-

la, e todas as impressões desse momento. O narrador descreve também o primeiro encontro deles e 

os dias que o sucederam, até decidirem morar juntos, em um apartamento em São Paulo, onde “Ali 

conheceu o céu e o inferno” (Idem:73). A narrativa volta para o quarto de hotel com Rosamaria. 

No capítulo oito, voltamos ao romance de Dênis e Elaine. O capítulo está estruturado em 

blocos de histórias do casal, como se fossem pequenas cenas justapostas, de diversos momentos do 

cotidiano, como uma montagem que quer dar conta da passagem de tempo da relação. Cada cena se 

inicia com frases, que funcionam como subtítulos, como “Provas do amor do piloto por Elaine” 

(AQUINO, 2003:75), “Provas do amor de Elaine por Dênis” (Idem), “Uma de Elaine” (Idem:77). E 

quando tudo parecia ir muito bem, eis que se colocam dois problemas no meio do casal: “Uma do 

piloto” (Idem); Dênis é abordado por uma agente da Polícia Federal que diz saber tudo sobre o 

tráfico e se ele colaborar, pode ter imunidade, e “ Uma de Abílio” (Idem: 79). Nesta cena, narra-se o 

dia em que Abílio descobre o envolvimento do casal. Abílio recebe uma ligação do gerente do motel 

Nigth Fever, que o chama para mostrar-lhe o casal frequentando o motel. Aqui, temos um 

deslocamento temporal, em que vemos a cena do momento que Abílio descobre o que ele já havia 

dito no sexto capítulo. O capítulo continua, com “Elaine e Dênis” (Idem, mesma p) ? num motel na 

rodovia, no qual ela relata que está grávida. 

O início do capítulo nove, corta o fluxo que vinha sendo estabelecido. Normalmente, a parte 

da narrativa que contava a história de Albano e Brito, apresentava os deslocamentos temporais 

através das imagens-lembranças, mas sempre voltava para o espaço da tocaia, para a dupla 

circulando entre o parque, o restaurante e o hotel. Na primeira parte deste capítulo, Brito está em 

seu apartamento em São Paulo e recebe a visita da vizinha, que lhe entrega um gato, e diz ser para a 

Marlene. Ele cuida do gato, mas sabe que não pode ficar com ele: afinal Marlene já não está mais 

lá. Uma profusão de lembranças domina o fluxo de pensamento da personagem, inclusive com 

imagens de um sonho, do qual sempre acordava. Aqui temos um deslocamento temporal, e ele 

acorda no quarto de hotel, ou seja, acorda do sonho na imagem-lembrança e depois acorda do sonho 

no hotel. Essa montagem é um recurso bastante utilizado no cinema, para enganar o espectador, que 

acha tratar-se de um evento do presente da personagem, mas quando a personagem acorda, percebe 
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que era um sonho. Porém, depois ela acorda de novo, e aí, o espectador percebe que se tratava de 

um sonho dentro do sonho. De volta ao quarto de hotel, temos outra imagem-lembrança, em que é 

contada a história de uma tocaia ocorrida em Goiás e depois, novamente, a narrativa volta para o 

quarto de hotel. 

O piloto está de novo na pista clandestina da fronteira, buscando o carregamento de drogas, 

no capítulo dez. Em uma segunda parte, temos novamente o recuo no tempo: “três dias antes, Abílio 

reaparecera em seu alojamento.” (AQUINO, 2003:91). Depois há um recuo de dois dias: “ Quando 

se encontrou com Elaine na tarde seguinte...” (Idem:92). Elaine e Dênis se encontram no motel e 

planejam uma fuga. Voltamos à pista, onde o piloto decola: “Ele dera a partida em seu plano. Era 

tudo ou nada.” (Idem:93). 

Após esse esforço descritivo e analítico, que tentou traçar uma estrutura temporal para o 

romance, concluímos que a proposta de temporalidade não permite facilmente a simples divisão 

entre presente, passado e futuro. A dificuldade em proceder tal descrição foi notória, visto que em 

alguns momentos, a tarefa em ordenar as ações se torna impossível. Percebemos, portanto, que a 

ação, e seus esquemas de causa e consequência, é o que menos importa no romance, o que 

realmente importa são os farrapos de memória das personagens, que sucitam uma temporalidade 

própria, pois não obedecem a uma cronologia, e presentificam os seus sentimentos, a única coisa 

que lhes resta em suas trajetórias solitárias e errantes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao cartografarmos zonas de aproximações e de afastamentos entre os filmes, considerando 

como cada diretor tratou o material literário, observamos muitas similaridades nos procedimentos 

estéticos usados para criar um imaginário da fronteira e explorar a experiência da itinerância, do 

estar, habitar e passar pelas fronteiras do país. Nesse sentido, identificamos a forte presença de 

elementos que constroem a ideia de deslocamento, transitoriedade e dezenraizamento, como a 

predominância de lugares de passagens, por onde transitam as personagens, conduzidas por veículos 

que contribuem na construção da mise-en-scène, entre outros elementos. Cabeça a prêmio e Os 

matadores apresentam um projeto imagético muito próximo, principalmente quando se trata de dar 

conta das imagens fronteiriças de um Brasil profundo, o que era inevitável, visto que ambos têm 

como referência a obra de Marçal Aquino. Esses filmes pensam, de diversas formas as 

manifestações da fronteira que emergem a partir do imaginário do espaço, do território e das 

relações afetivas que redimensionam a noção de tempo.  

As narrativas em questão estão centradas prioritariamente na trajetória de duas personagens, 

que são atravessadas pela experiência do deslocamento, concretizando formas de visibilidade que 

superam estereótipos de gênero e leituras dualistas e totalizantes: Os matadores de aluguel Brito e 

Múcio são seres complexos, paradoxais, ambíguos, imprevisíveis, constituídos a partir de 

enfretamentos, encontros, negociações, vazios, rupturas e da experiência de estar na fronteira, 

permeada por longas esperas, tempos mortos, conversas e situações que fogem ao controle dessas 

personagens. 

Em síntese, no capítulo II, “Imaginação fronteiriça - deslocamentos espaciais”, o olhar 

recaiu, prioritariamente, sobre os procedimentos estéticos que criam o imaginário da fronteira em 

Cabeça a prêmio e em Os matadores, e nos respectivos textos literários, a partir da experiência do 

deslocamento espacial, por territórios de instabilidade, lugares de passagem, povoados por 

personagens nômades e cambiantes. E, ainda, sobre como tal experiência constrói suas 

subjetividades e afetos, materializados em falas e gestos. Identificamos também como a paisagem 

transcultural se expressa na construção híbrida das personagens, dos espaços entre territórios, da 

língua falada entre o português e o espanhol, das músicas ouvidas, entre sertanejas, guarânias e 

boleros.  

Entretanto, entendemos que a noção de fronteira é ampla e perpassa todos os aspectos 
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constituintes dessas narrativas. Sendo assim, no capítulo III, “Deslocamentos estéticos e temporais”, 

nos concentramos em investigar as estratégias formais que extrapolam os limites dos gêneros e das 

linguagens, no sentido de identificar elementos que rompem com classificações totalizantes como, 

policial e melodramático (com ênfase no primeiro); cinematográfico e literário. Em um esforço de 

encontrar novas recombinações de espaço-tempo, que se apresentam como alternativas às 

possibilidades previstas por essas tipificações. As imagens fronteiriças conseguem concretizar, 

portanto, uma estética híbrida que, indo além da divisão entre linguagens, é feita de imagens que 

deslizam de um suporte a outro, sem perderem com isso, o estatuto de imagens.  

Conforme os deslocamentos espaciais e territoriais são empreendidos, desterritorializam 

também a percepção temporal, colocando em cheque a noção moderna de tempo, que prevê uma 

rígida divisão entre presente, passado e futuro. Para além dessa dimensão, as imagens fronteiriças 

são atravessadas por diversas instâncias e camadas de temporalidades. Assim como identificamos 

uma heterogeneidade multitemporal no espaço da fronteira, ou seja, a existência de várias 

temporalidades, que reúnem no mesmo lugar elementos de culturais e épocas distintas, podemos 

destacar ainda a temporalidade múltipla, própria da imagem, que pode ser experimentada se o 

acontecimento que a produz é tencionado, misturando diferentes tempos (FRANÇA, 2012:58). 

Portanto, buscamos compreender como essas imagens constroem múltiplas temporalidades, para 

esse espaço imaginado híbrido, onde supostamente, arcaico e moderno se misturam. 
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