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Resumo 

Este trabalho apresenta uma investigação sobre a solidão a partir da relação 

entre arte e sociedade, explorando mais especificamente os diálogos entre cinema e 

cidade.  Partimos do princípio que a metrópole gera solidão, e analisando os filmes 

Linha de passe (2008), As melhores coisas do mundo (2010) e Hoje eu quero voltar 

sozinho (2014), procuramos entender os efeitos e a expressão do isolamento no 

meio urbano em diferentes contextos de um cenário comum: São Paulo. A partir da 

representação artística foi possível verificar elementos que a pesquisa bibliográfica 

não oferece, adentrando facetas da metrópole-personagem pelo olhar da semiologia 

cinematográfica proposta por Christian Metz. Nas obras selecionadas, a solidão é 

percebida e potencializada em distintos contextos políticos, sociais e estéticos, que 

quando reduzidos a arquétipos narrativos, evidenciam quatro tipos comuns. Estes 

tipos, ou diferentes trânsitos entre o mundo interno e mundo externo ao indivíduo, 

nos levaram ao conceito, em consonância a obra da psicanalista Maria Rita Khel, de 

temporalidade urbana, ou, tempo do indíviduo VS tempo da metrópole, essencial 

para compreendermos o isolamento e a reinserção do sujeito que procura seu lugar 

na cidade. A solidão é chave para compreendermos um sistema que nega a todos a 

aceitação de sua unicidade, ao passo que a resistência e o enfrentamento deste 

sentimento sugere um reencantamento do mundo oferecido pela arte e pelo 

encontro do sujeito com seu próprio tempo. 

Palavras-chave: Solidão; Cinema; Cidade; Tempo; Isolamento; 
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Abstract 

This article presents an investigation on loneliness trough the existing link 

between art and society, exploring more specifically the dialogs between cinema and 

city. Assuming that metropolitan life generates loneliness, we analyzed the feature 

films Linha de passe (2008), The best things in the world (2010) and The way he 

looks (2014), aiming at a better understanding of the effects and expression of 

isolation in the urban environment in different contexts of the same scenario: São 

Paulo. Through artistic representation, we were able to verify elements that 

bibliographical research wouldn’t offer, entering facades of the character-metropolis 

in the eye of the cinematographic semiology proposed by Christian Metz. In the 

selected works, loneliness is seen and potencialized in different political, social and 

esthetical contexts, that when reduced to narrative archetypes revealed 4 common 

categories. These types, or different movements through internal and external 

spheres of individual life, took us towards the concept, in consonance with 

psychoanalyst Maria Rita Khel’s theories, of urban temporality, or, time of the 

individual vs time of the metropolis, essential for comprehending isolation and the 

reinsert of the man that searches for his place in the city’s systematic. Loneliness is a 

key to understanding a system that denies the acceptance of one’s uniqueness, at 

the pace that the resistance and confrontation of such feelings suggests a re-

enchantment of the world offered by art and the reencounter of man and his own 

time. 

key-words: Loneliness; Cinema; City;  Time; Isolation;   
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Introdução 3: 

 O Ocidente marcou, em movimento protagonizado pelos membros do 

romantismo, a separação, em pólos opostos, da ciência e da arte. Se na Grécia 

antiga a arte fora exercida enquanto techné4, no século XVII associou-se 

solidamente ao divino e a genialidade que não pode ser aprendida. Passou a ser um 

ofício que não parecia relacionar teoria e prática. 

 Apesar da tradição que negligencia essas conexões, desde o século XIX, com 

a consolidação da crítica de arte e desenvolvimento da psicanálise e da semiótica, 

foi posto a baixo o mundo etéreo e aparentemente inclassificável que descrevia os 

artistas românticos como aqueles que possuíam inspiração além-homem. 

Estruturou-se a ideia de que a arte atende a fantasias simbólicas, retrata símbolos 

do imaginário coletivo, e é produtora e reprodutora de signos presentes em 

determinado período5. 

No centro do debate histórico acerca do processo de construção de obras de 

arte, reside um conceito necessário para introduzirmos a discussão com a qual 

pretendemos contribuir:  

(...) na República a arte só é definida como “imitação da natureza”, 
duplicação supérflua de objetos existentes [...] Aristóteles demonstra que a 
obra de arte não é uma simples repetição do objeto natural em outra 
matéria. A mimesis acrescenta qualquer coisa ao objeto, e também ao 
assunto transmitido pela tradição. A mimesis, segundo Aristóteles, não é 
mera imitação; é a técnica literária da transformação de impulsos 
psicológicos do poeta em estruturas linguísticas, sem preocupação da 
conformidade com a natureza ou com a forma tradicional do assunto. As 
modificações poéticas, introduzidas deste modo, incorporaram-se 
imediatamente à “natureza” e à “tradição”, e nisso reside a diferença entre a 
maneira antiga e a maneira moderna de considerar a literatura e o mundo. 
(CARPEAUX, 2011, p. 43) 

                                                           

3Agradecimentos especiais: Antes de começarmos a discussão contida no presente trabalho, se faz 

necessário um “Viva!”: A os realizadores dos filmes “Hoje eu quero voltar sozinho” e “Linha de passe”, 

por terem gentilmente cedido cópias de seus roteiros e a Luiz Bolognesi e à editora “imprensa oficial” 

por disponibilizarem gratuita e integralmente, em 2010, o roteiro de “As melhores coisas do mundo” 

em seu site oficial.. 

4
“(...) conhecimentos técnicos do fazer poesia, em que o fazer diz respeito às formas, à unidade 

orgânica.” (BRANDÃO, 2010, p. 6) 
5 No presente trabalho, tratamos o termo “signo”, à maneira da lingüística sausseriana, como 
arbitrário. Por “símbolo”, ao contrário, nos referimos a um significante conectado a um significado. 
(para mais sobre esses conceitos, ver DURANT, Gilbert. (1989)    
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 A definição aristotélica de mimesis, e a noção de padrões na arte (cópia da 

vida), é essencial para as considerações feitas neste trabalho e o percurso 

metodológico que escolhemos tomar. Este artigo é resultado de uma pesquisa que 

teve como pretensão, a partir do estudo de três filmes brasileiros que se passam em 

São Paulo, melhor compreender a relação entre arte e sociedade. Para isso, foi 

necessário pensar o cinema enquanto técnica e linguagem, buscando padrões e 

adentrando o terreno da imitação criadora, que ao mesmo tempo em que repete 

determinadas perspectivas sobre um recorte da realidade, traz novas interpretações. 

Acreditamos que a arte é capaz de captar aspectos subjetivos da vida, tão 

presentes quanto imateriais. Nas palavras de Jacques Aumont, “O câmera tem a 

tarefa paradoxal de pintar, com a máquina fotográfica, imagens de atmosfera” (2004, 

p.71). Aqui, o foco de nossa investigação reside na ligação entre cinema e cidade 

através do pressuposto de que esta última gera solidão, enquanto o primeiro seria o 

melhor meio para entender como isso acontece. Afinal, trata-se de uma forma de 

discurso “captador de atmosferas” que apreende subjetivamente a realidade, através 

de múltiplas técnicas que a pesquisa bibliográfica não oferece.  

 A solidão, melancolia observada em múltiplos escritos no decorrer da 

modernidade, hoje já é classificada como epidemia (CACCIOPO, 2014), e 

característica predominantemente determinante no contato entre indivíduo e mundo 

exterior. Tendo como principal referência as considerações de Simmel (2005) e Elias 

(2001), procuramos compreender qual o papel da cidade, em seu campo expandido, 

para que na modernidade tenhamos cada vez mais indivíduos, e ainda sim, como já 

fora empiricamente comprovado, muitos progressivamente sentem-se cada vez tão 

mais sós. 

Se a aclamada película “Lawrence das Arábias” (1962)6 definiu o que era o 

longínquo abstrato Oriente Médio para milhares de americanos, nos perguntamos 

como cada um dos filmes analisados nos ajuda a refletir e repensar nossa própria 

cidade e sua relação com a solidão.  

                                                           
6 Filme épico que estreou em 1963 batendo recorde de bilheteria na Europa e nos Estados Unidos, 
marcando a era dos grandes estúdios de 1950-1960, e tornando-se símbolo do gênero e da 
idealização da presença “heróica”britânica no Oriente durante o período pós-colonial. Na história, 
Lawrence é um oficial do exército fascinado pelo deserto que se voluntaria para auxiliar o exército 
árabe na guerra contra os turcos.  
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 Se o pré-citado Aristóteles já apontava a necessidade de compreender o fazer 

artístico, o estudioso da modernidade Walter Benjamin (1994, p.195) mostrou que 

devíamos fazê-lo “através dos signos”, interpretando-a enquanto linguagem. 

Christian Metz, uma de nossas principais referências, debruçou-se exatamente 

sobre isso ao propor sua semiologia cinematográfica na obra “Cinema e Linguagem” 

(1980).  

  Durante a pesquisa, em paralelo a o nosso encontro com as teorias de Metz, 

nos vimos obrigados a sair do campo de autores da sociologia e investigarmos a 

obra de profissionais responsáveis por alguns dos principais escritos da teoria 

cinematográfica. Este campo7, nossa principal fonte, nos possibilitou seguir com o 

trabalho, ainda que nos obrigasse a constantemente nos policiarmos para não 

adentrar o terreno da crítica de arte. Tentamos nos utilizar destes autores para 

melhor compreender as técnicas por trás do espetáculo, ou seja, apontar artifícios 

de montagem que, entre outros efeitos, produzem identificação e senso de 

realidade, duas armas poderosas para filmes que abordam, mesmo que 

indiretamente, sensações dificilmente materializáveis.   

 Sendo este um trabalho de sociologia, nos restringimos à análise e 

classificação do objeto aqui comentado sabendo que melhor compreender as 

relações pré-citadas significa apenas um primeiro passo, já dado por muitos antes 

de nós. Apesar de relegarmos ao campo político uma solução para o que já 

determinamos ser um problema, pensamos contribuir ainda mais para a discussão 

acerca da solidão na metrópole se, além de apontar causas e tipos, tentássemos 

também mostrar como cada um dos filmes narra, ou não, formas de resistir a este 

sentimento de isolamento. 

 Analisamos Linha de passe, de Walter Salles e Daniela Thomas (2008), As 

melhores coisas do Mundo, de Laís Bodanzky (2010) e Hoje eu quero voltar sozinho, 

de Daniel Ribeiro (2014) primeiro nos atentando as particularidades de cada história, 

as várias partes que nos chamavam atenção, procurando compreender seu 

conteúdo pelos próprios termos do objeto. Em seguida, apreendemos a linha 

                                                           
7Entendemos por “campo” a conotação dada por Bourdieu em “A produção da crença” (2004), que o 
determina como estrutura social que valoriza atributos distintos entre os indivíduos que dela 
participam e requer comportamentos e comunicabilidade particular, tendo diferentes meios de 
movimentar-se por entre diferentes campos. Este artigo, como antes mencionado, se estende por 
entre os da sociologia e da teoria cinematográfica. 
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narrativa procurando a causa e a superação da solidão nas várias tramas, buscando 

nos distanciar do “código existencial das personagens8”, em busca de um quadro 

mais geral. Feita a tipologia de quatro diferentes categorias de solidão, procuramos, 

finalmente, tratar da superação do problema dentro de cada universo dramático, 

analisando-os a partir dos passos previamente executados. 

Percebemos, por fim, que nossos esforços não representavam toda a 

vastidão de possibilidades interpretativas de cada uma das obras, ou as formas em 

que os autores aqui citados se utilizariam para analisá-las. Nossas escolhas 

conceituais foram se desdobrando a partir das necessidades observadas em cada 

um dos filmes, o que faz com que seja lógica a nossa escolha de não apresentar 

previamente uma definição de solidão ou uma reflexão sobre a relação desta com a 

cidade, e sim, aproximá-las de nós a partir do que foi colocado por cada película. 

Para, após uma comparação entre os três filmes, discutirmos nossa classificação de 

tipos de solidão e as formas encontradas pelas personagens para resistir a elas e 

como o ambiente e a vida urbana colaborava ou não, com essa superação. 

 Esperamos que este trabalho, exposto nas próximas páginas, seja, portanto, 

mais um incentivo a outros pesquisadores também analisarem o mundo real na ótica 

oferecida pelas obras de arte, compreendendo-as, como nós compreendemos o 

cinema, como um espelho que reflete e refrata uma realidade ficcionalizada, 

documento histórico passível de interpretação pelas ciências sociais e uma das 

melhores formas de se compreender como o indivíduo moderno interpreta o tempo, 

o espaço e tudo o que lhe cerca. 

 

Transitoriedade e identidade – representações da ju ventude em São Paulo: 

 Antes de analisarmos propriamente cada uma das películas, lembremos o 

que motivou a escolha destas obras, e não outras. 

 O critério inicial era que todos os filmes fossem contemporâneos e 

retratassem a mesma época de sua produção. Almejamos discutir representações 

atuais da cidade e a sociabilidade que acontece aqui, de modo a contribuir para a 

                                                           
8 Este termo foi extraído da obra de Milan Kundera, autor consagrado por “A insustentável leveza do 
ser”, que deu origem ao filme homônimo. “Apreender um eu” é “(...) apreender a essência de sua 
problemática existencial. Apreender seu código existencial” (KUNDERA, 2002, p. 13).   
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discussão sobre a solidão em consonância ao cenário mais hodierno possível. Por 

isso, a mais antiga das obras analisadas é Linha de passe, de 2008.  

 Esse primeiro argumento seria facilmente questionado, afinal, são diversos 

os filmes paulistanos relevantes que chegaram ao cinema depois desta data. A 

explicação para isso nos leva ao segundo critério de escolha, a determinação de 

uma característica comum entre os filmes. Permitindo-nos estabelecer comparações 

mais facilmente, tal preceito também nos desafiou a desviar de especificidades 

temáticas excessivamente restritivas. Por isso, escolhemos como recorte a fase da 

vida pela qual passam os protagonistas; nesse caso, um momento que retrata, em 

toda diversidade da experiência urbana, a saída do ambiente privado para o público, 

e a formação da persona frente à consolidação de direitos e deveres individuais: 

todos eles são adolescentes. 

Logo, antes de começarmos, se faz necessária uma reflexão acerca do papel 

do adolescente a partir do século XX e porque este lugar social relaciona-se ao tema 

central de nossa pesquisa. 

A própria palavra ‘adolescência’ tem sua origem etimológica no Latim 

“ad” (‘para’) + “olescere” (‘crescer’); portanto ‘adolescência’ significa, strictu sensu, 

‘crescer para’. Esse ideal processual que trata a adolescência como momento de 

crise, explosões e de desafio antes de se atingir uma “bonança” no desenvolvimento 

fisiológico, psicológico e social, ignora fatores importantes da construção do sujeito e 

da percepção deste fenômeno como questão sintomática no Ocidente (PEREIRA, 

2004). 

A “explosão” a qual se refere o senso comum quando abordado sobre 

adolescentes pode ser retratada pela combinação dos três lutos fundamentais 

colocados por Braghini ao citar Aberastury: 

a) O luto pelo corpo infantil perdido; b)o luto pelo papel e a identidade 
infantil, que o obriga a uma renúncia pela dependência e a uma aceitação 
da responsabilidade que muitas vezes desconhece; c) o luto pelos pais da 
infância , os quais persistentemente ele tenta reter na sua personalidade, 
procurando o refúgio e proteção que eles significam (BRAGHINI; 2009; 
p.75). 

E apesar de não podermos descartar a sensibilidade presente neste momento 

de mudanças, se faz absolutamente necessário que analisemos o que significa ser 

adolescente, em especial, enquanto confronto com a realidade do ser independente, 
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do adulto. Em sua obra “Vida e educação”, o educador e filósofo americano John 

Dewey (1975; p.39) explica a importância de contar o tempo anterior a idade adulta 

como parte efetiva da vida. “As crianças não estão, num dado momento, sendo 

preparadas para a vida e, em outro, vivendo”. O meio termo entre a idade infantil e a 

idade adulta ganhou o mundo enquanto categoria, em especial, a partir dos anos 

1950 e passa a representar aí o que realmente interessa a nós: a transição gradual 

entre o ambiente privado e a vida pública, entre o ser que vê em seus pais seus 

iguais e aquele que procura novos pares. 

Estes fatores, que vão além de componentes fisiológicos e que não deixam o 

indivíduo ao final desta fase, é o que realmente nos interessa. Afinal, a partir de 

personagens que atravessam um período transitório de consolidação de sua 

individualidade podemos melhor observar, onde, neste processo, encaixam-se as 

angústias que caracterizam a própria vida moderna – debruçarmo-nos brevemente 

sobre a tênue linha que divide o indivíduo dos outros, e os momentos em que essa 

distância passa a ser tamanha que o sujeito não mais enxerga compatibilidade entre 

ele e os que os cercam, e, portanto, se sente só.  

Em filmes que profundamente exploram mudanças como essas, nos parece 

inevitável que a trajetória do herói não seja estruturada por ao menos um momento 

de solidão. Expliquemos: Histórias predominantemente “character driven” (MCKEE; 

2008; p.216) (nos alongaremos mais acerca deste conceito durante a análise das 

películas), que tem como foco as transformações internas pelas quais passam as 

personagens, comumente retratam o desprendimento, por parte do(s) 

protagonista(s), de valores que antes ditavam sua identidade e seu 

encontro/confronto com novos ideais. Tal transformação, absurdamente clara em 

todos os filmes aqui colocados, mostra que os terrenos transitórios são, por 

definição, ao falarmos de trajetórias humanas, não mais sentir-se inserido em seu 

antigo lugar, e ao mesmo tempo ainda não ter confiança naquele que se apresenta 

logo à frente. 

Nosso ponto pode também ser explicado resumidamente pela personagem 

Lester Burnham (Kevin Spacey) em Beleza Americana (1999): “Jannie é uma típica 

adolescente: Raivosa, insegura, confusa. Gostaria de lhe dizer que tudo isso vai 
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passar, mas não quero mentir pra ela9”. – Enfrentando o risco de uma generalização 

tremenda, podemos dizer que a modernidade em sua fase mais contemporânea é 

caracterizada por uma eterna transitoriedade, que se expande para a técnica, a 

dinâmica de grupos, o espaço da cidade.  É por essa relação, a nosso ver intrínseca, 

que pretendemos estudar a solidão por meio da trajetória do sujeito, causada pelas 

mais diversas causas internas e/ou externas  

A solidão, objeto principal desta pesquisa, estrutura-se prioritariamente na 

consolidação de um self individual, mas que ainda assim depende do convívio com o 

outro para encontrar a identidade que tanto necessita. Filmes sobre adolescentes, 

ou “dramas de maturação” (MCKEE; 2008; p.88), tratam, como veremos, 

essencialmente, do equilíbrio entre construção do indivíduo e a procura constante 

por pertencer a uma nova comunidade que possui outros, novos, “signos de 

pertença” (BRAGHINI; 2009; p.40). 

 Este complexo muito nos interessa, afinal, recheia de anedotas poderosas um 

discurso cinematográfico que tem como objetivo acompanhar a formação da 

identidade de uma personagem, e as transformações que essas mudanças causam 

aqueles que com ele convivem. Falar sobre juventude é, muito além de uma 

discussão acerca de hormônios, uma chave para discutir angústias que cercam o 

indivíduo a partir do momento em que ele deixa o lar paterno para viver em uma 

sociedade que lhe incita solidão: O teste hercúleo de ter, e sentir, a aceitação por 

parte dos outros, ao mesmo tempo em que somos dotados de perspectivas 

hiperindividuais. 

Considerações sobre a obra “As melhores coisas do m undo” (2010): 

O filme apresenta os primeiros créditos de abertura com sons de uma platéia 

que aplaude animadamente. Trata-se, na verdade, apesar de quaisquer expectativas 

criadas a partir da multidão a os berros, apenas de um garoto tocando violão, 

sozinho em seu quarto.  Começa imediatamente uma locução em off: “Meu pai 

sempre me disse pra curtir a infância porque eu nunca mais ia ser tão feliz. Ele 

sempre dizia: passa rápido, filho. Rápido? Demorou séculos até eu conseguir minha 

liberdade. Finalmente chegou” (BOLOGNESI; 2010; p.23). 

                                                           
9 Tradução da autora. 
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Devemos notar que a narrativa se encaixa entre o gênero lírico, em que o 

narrador em primeira pessoa nos guia pelos caminhos da história, e dramático, em 

que o guia dá lugar a ação e é a trama que revela os sentimentos das personagens. 

O que sabemos deste jovem logo nos primeiros instantes de filme? 1) Ele é um 

adolescente. 2) O quarto e os demais objetos de cena denotam que ele, ou sua 

família, tem considerável renda, sendo, possivelmente, de classe média alta. 3) Ele 

se identifica com o violão, gosta de música, e da ideia de ser um músico 

reconhecido. 4) De acordo com a locução, ele rejeita a infância e o comentário de 

seu pai, apesar do mural de fotos para qual ele olha enquanto diz essa frase mostrá-

lo quando criança, sorrindo, com aqueles que o roteiro e a imagem indicam como 

seu irmão e seus pais. 5) Ainda de acordo com a locução, o que ele mais deseja é 

liberdade, e a princípio, ele agora já seria livre. 

De certa forma, já podemos dizer que foi instaurada a premissa, ou central 

theme10, aquele que sugere o propósito da existência daquele filme: Existe um 

menino que deseja liberdade e pensa tê-la conseguido ao sair da infância. 

Na próxima cena, Mano está em um carro com amigos, bebendo cerveja. Ele 

parece sentir-se incluído e ri junto a os demais, até que a imagem imediatamente 

corta para os meninos entrando em um prostíbulo. Deco, o personagem que, como 

veremos, faz constante oposição a Mano, parece confortável, enquanto o 

protagonista se mostra absolutamente envergonhado, inseguro, fora de lugar, 

estrangeiro ao que se passa. Pausemos a cena para uma reflexão: 

Norbert Elias, em “A solidão dos moribundos” (2001) descreve como 

característica da modernidade a existência de sujeitos em que tudo fora de sua 

própria cabeça é relacionado ao “mundo externo”. A única parte da vida que nos 

parece familiar, ou reconhecemos como parte de nós, é nossa própria consciência. 

Daí a solidão, de acordo com o autor, se desenvolveria a partir da oposição de 

indivíduo e sociedade, com a observação de que a própria sociedade reforçaria ou 

incentivaria o reconhecimento de tudo que está além do sujeito como “exterior”, 

“estranho” ou “estrangeiro”.  

                                                           
10  A ideia unificante que dá ao filme credibilidade, unidade e propósito, diferenciando-o de outras 
obras do mesmo gênero.  (RICHARDS; 1992; p.12) 
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Nesta cena do filme, se tratarmos os amigos de Mano como “os outros” ou “a 

sociedade” veremos que o protagonista deseja pertencer, ou já os considera como 

parte essencial de sua própria vida, lutando sempre para a manutenção dessas 

relações. Ele mantém o que o próprio roteiro chama de “sorriso amarelo” até chegar 

no quarto ao lado da prostituta e, em um momento honesto, dizer que não gostaria 

de relacionar-se intimamente com ela naquele momento. Na cena seguinte, ele já 

está em meio a os outros meninos, ocupando uma postura muito diferente perto 

deles do que quando longe. 

Aqui, e até o final da história, o tema preponderante na relação entre Mano e 

seu círculo de amizades masculino é a oposição indivíduo e sociedade mediada pela 

constante busca de equilíbrio entre liberdade e isolamento. Para pertencer, um 

sujeito deve, teoricamente, abandonar sua índole e desejos, até o “ponto de 

virada”11 em que o conflito transformador que segue abaixo mostrará a Mano que 

isso não é absolutamente necessário: Horácio, seu pai, apaixonou-se e vai divorciar-

se da mãe do protagonista para morar com seu orientando e namorado, Gustavo. 

Até esse ponto da história, e tratando-se do tempo presente em uma escola de 

classe média, foram ditas piadas homofóbicas o suficiente para já sabermos que, 

assim que tudo for descoberto, Mano sofrerá as consequências de não ter uma 

família que partilha de todas as regras de conduta impostas pelos demais. 

Mostram-se, assim, dois momentos de solidão distintos: O primeiro, quando 

Mano partilhava de todos os requisitos aparentes para pertencer ao grupo, mas 

internamente não se sentia apto para tal. E o segundo, quando ele não mais tem os 

requisitos necessários para participar do grupo, mas internamente sente que é ao 

lado deles que ele pertence, o que o faz culpar seu pai pela extinção de seu capital 

social12. 

No decorrer da história, Mano sai do estado letárgico de negação que o 

caracteriza na primeira parte do filme rumo à aceitação de sua unicidade. Ele passa 

a lutar pela consolidação de um novo grupo social com força política o suficiente 

                                                           
11

 De acordo com Mckee, ponto de virada é “Uma ação através do conflito em unidade ou 
continuidade de tempo e espaço que transforma as cargas de condição de vida da personagem” 
(2006; p.206) 
12  Segundo Bourdieu, capital simbólico não se diferencia enormemente do chamado “capital 
objetivado”. É um fator de distinção que transforma-se dependendo do “campo” ao qual se refere. 
Notoriedade, prestígio, reputação, honra, renome, ou ainda, cultura, inteligência e gosto são alguns 
dos capitais simbólicos citados pelo autor. (Bourdieu, 2011, p.113) 
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para incentivar que outros estudantes, que também foram renegados por questões 

próprias ou associativas, unam-se em torno do ideal de um coletivo que aceita a 

individualidade, e tem como preceito a rejeição das normas antes socialmente 

estabelecidas. 

Antes de mergulharmos nessa questão, eis duas técnicas importantes de 

serem notadas: I. A história conta com a presença de diversas linhas narrativas 

desempenhadas por coadjuvantes. Todas elas, os chamados sub-plots (MCKEE; 

2006; p. 144), auxiliam o desenvolvimento da história principal, a mudança de 

atitude e dos ideais de Mano em torno do conceito de liberdade, como planetas 

girando em torno do Sol. II. O tempo inteiro, o uso de câmera subjetiva (figuras 1 e 2 

no anexo I) e a posição central de Mano na tela (KATZ; 1991,p. 273) imediatamente 

o colocam como o protagonista da história, apesar da forte presença de 

coadjuvantes. Devemos saber que toda vez que o protagonista está presente 

estamos sujeitos a sua visão sobre os eventos que ali se passam. Talvez, seus 

amigos estivessem tão envergonhados quanto ele no bordel, mas aqui, pelo foco ser 

o abstrato sentimento de solidão sentido por Mano, devemos tomar sua perspectiva 

como inquestionável. O foco é, afinal, o que ele sentiu.  

Temos, durante o filme, o contato com dois Manos distintos: o primeiro 

desejava mais do que tudo ser aceito pelos amigos, e normatizava essa 

subordinação como parte de sua liberdade. Após seu pai assumir-se homossexual, e 

este fato ser descoberto por membros de seu antigo grupo de amigos, ele prova das 

dores de não mais poder fazer parte de seu grupo, mesmo nada tendo mudado 

internamente nas concepções ideológicas da personagem. A transformação decisiva 

rumo a um novo Mano acontece gradualmente, e entre um momento iluminado 

(Mano com seus amigos) e o outro (Mano com seus novos amigos), ele se sente só. 

Nestes momentos é importante observar: Ele se refugia no anonimato da 

multidão da cidade. Sai correndo de ambientes privados e com sua bicicleta, se 

ausenta do convívio com outros como que se procurasse seu lugar em um lapso do 

tempo e do espaço. Nestes momentos, a imagem é acelerada e vemos os carros 

passando frenéticos e Mano parado, imóvel (Figura 3 no anexo I). Esta estética 

aponta um confronto direto entre o momento vivido pelo protagonista, acentuado por 

seus sentimentos, e o ritmo da realidade urbana de São Paulo 
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Este tipo de isolamento evoca uma imagem relembrada por Montaigne (2010; 

p.165) ao relacionar o sábio que vai para longe da cidade com um cachorro que 

estava acorrentado a uma árvore. Quando o cão quebra os galhos que o prendem, 

vai para longe, mas ainda arrasta as correntes consigo. Nunca nos libertamos da 

sociedade, diria Montaigne; As tentativas de Mano são visíveis nestes momentos, 

tão transparentes quanto às angústias que continuam a persegui-lo. 

 Já quando o refúgio no anonimato não é possível, o contraste Mano VS 

Outros ainda se faz notar, agora por uma divisão temporal. Quando todos dormem, 

Mano continua acordado, quando todos estão na aula, ele foge para outro lugar da 

escola. Estabelece-se por fim uma discrepância marcada por um outro tempo da 

personagem em relação as outras, a norma. Partimos agora para outros filmes, de 

olhos abertos para as questões levantadas nesta primeira análise. 

 

 Considerações sobre a obra “Hoje eu quero voltar so zinho” (2014): 

 Se em “As melhores coisas do mundo” sabíamos precisamente quem era o 

protagonista logo na primeira cena, o começo de “Hoje eu quero voltar sozinho” traz 

uma dualidade: Leo e Giovana em uma harmonia aparentemente absoluta nos 

últimos dias antes da volta das férias. 

 Não nos demora muito a perceber: 1) Leo é cego. 2) Giovana parece muito 

mais inquieta que aquele que parece ser seu amigo. 3) Um deles tem piscina em 

casa, o que denota, novamente, a classe das personagens.  

 A harmonia relaxante é bruscamente quebrada por Giovana, e a aparente 

autoconfiança de Leo é logo colocada em cheque: 

  “Não é dormindo e ouvindo 

Bethoven as férias inteiras que cê vai mudar 

isso, né? Sério, você devia beijar qualquer 

uma, só pra tirar isso da frente!” 

(RIBEIRO; 2013; p. 3) 

 Nas cenas seguintes, o tom de voz utilizado pelas outras personagens ao se 

referirem a Leonardo não se modifica tanto: Criticado pelos colegas de sala por sua 

máquina de escrever fazer muito barulho, ele é amparado por Giovana que lhe 

interrompe constantemente, sempre demasiadamente expansiva em relação ao 
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amigo; Seus pais, preocupados com seu bem estar, se colocam de forma 

hiperprotetora, cerceando sua liberdade. 

 Se na história de Mano partíamos de um momento de aparente bonança, aqui 

o conflito já é antecipado pela claustrofobia sentida pela personagem que, aos 

poucos, revela ser a protagonista. 

 Na mesa da família, a discussão é sobre independência e nos força a traçar a 

diferença entre ficar sozinho e estar solitário. “As melhores coisas do mundo” já nos 

provou que é possível sentir-se estrangeiro perante a multidão. Aqui, acontece o 

contrário: o desejo de Leonardo por ficar sozinho não necessariamente implica em 

uma situação de solidão. 

 A cena que se segue, sim: Na escola, um indivíduo da sala provoca em Leo, a 

partir de uma piada, um sentimento de separação perante os outros. Apesar de 

todos trajarem o mesmo uniforme, e Giovana logo ir ao seu amparo, é necessário 

notar que se cria um desconforto na sala: por ser cego, Leo é diferente dos outros, 

e, além disso, indo contra o desejo existencial da personagem, “ele não sabe fazer 

nada sozinho”, dizem seus provocadores. 

 Em uma história marcada por traços rotineiros, logo após a aula, Giovana e 

Leo caminham rumo a suas casas. A dupla está constantemente junta, mas isso não 

determina se eles sentem solidão apesar da companhia um do outro. Ainda falando 

sobre dependência, torna-se claro o conflito de Leonardo: Apesar de sempre juntos, 

ninguém dúvida da capacidade de Giovana de realizar tarefas simples. Por mais que 

sejam próximos, nota-se que, na visão de Leo, assim como descrito por Norbert 

Elias, até Giovana, que sempre apresentou-se como personagem importante em sua 

vida é colocada como “estrangeira”. Afinal, ela é mais uma que não realmente pode 

saber como ele sente o mundo a sua volta. 

 Parte dessa dissonância é notada na forma com que os assuntos aparecem 

entre a dupla que, teoricamente, seria inseparável. Enquanto Leo fala sobre 

liberdade, Giovana fala sobre pertencimento, procurando desesperadamente beijar 

alguém. Se a única personagem que parecia estar ao lado do protagonista 

invariavelmente não lhe apresenta conforto, podemos dizer que está implicita uma 

situação de solidão. 
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A incoerência interna da dupla fica ainda mais clara quando um terceiro 

membro passa a conviver com eles: Gabriel, um recém chegado à escola, muda o 

jogo de forças e imediatamente modifica a dinâmica de uma relação já estabelecida 

pela rotina. 

 Através destas mudanças, a dupla original se modifica. Giovana fica 

enciumada pela presença de Gabriel, e Leonardo vive um conflito: aos poucos 

apaixona-se pelo amigo, ao mesmo tempo em que Gabriel, que corresponde aos 

seus sentimentos, evita ao máximo que uma aproximação maior aconteça. 

 Apesar de Leonardo ser o foco da história, a solidão estende-se fortemente a 

seus coadjuvantes. Podemos dividi-las da seguinte forma: Giovana reage de 

maneira introspectiva ao perceber que não ocupa mais o centro da vida de seu 

melhor amigo, enquanto Gabriel, logo após beijar Leonardo, aparece transtornado 

descendo a rua de bicicleta, para, mais tarde, adotar uma atitude marcada pela 

extroversão direcionada a outras personagens da trama – afastando-se daquele pelo 

qual se sente atraído e da situação que lhe tiraria os signos de pertença dentro do 

ambiente escolar. 

 É interessante notar que, diferente do primeiro filme, aqui, os momentos em 

que Leonardo tem contato com a cidade são altamente libertadores, enquanto é no 

espaço privado que ele parece dissonante com relação ao mundo. Seu objeto de 

desejo, a independência, é conseguida nestes breves instantes, e diferente de 

Gabriel sobre a bicicleta, são nas cenas na rua em que ele parece mais satisfeito 

consigo mesmo. Essa observação se faz importante, afinal, nos diz como a trajetória 

pessoal da personagem influencia em sua relação com a cidade. 

 Aos poucos, as três personagens, Giovana, Leonardo e Gabriel, reconciliam-

se entre si na medida em que encontram a resolução de seus próprios conflitos 

internos. Giovana, aos poucos, percebe que a dinâmica do grupo pode ser 

restabelecida mesmo com a presença de Gabriel; Este último encontra seu 

apaziguamento com a aceitação de sua própria identidade, em uma cena marcante 

em que segura a mão de Leonardo bem a frente daqueles que reprovariam tal 

atitude e Leonardo, finalmente, vê seu mundo conhecido modificar-se a sua volta na 

medida em que esclarece a seus pais sua íntima necessidade de independência. O 

tom claustrofóbico das primeiras cenas vai encontrando uma resolução na medida 



  

 

17 

 

em que as personagens passam de um momento de negação de suas vontades e 

de não encontro com o outro para a afirmação de novas alianças. 

Considerações sobre a obra “Linha de passe” (2008):  

Até agora analisamos dois filmes que: a) Tinham personagens de classes 

semelhantes em um contexto de rotina marcado pelo ambiente escolar. b) Tinham 

um protagonista demarcado, e as tramas coadjuvantes agiam como um impulso 

sobre a questão dramática principal. Na terceira película analisada, estes fatores se 

dão de maneira praticamente oposta. 

Em “Linha de passe” (2008) de Daniella Thomas e Walter Salles somos 

apresentados a história dos irmãos Reginaldo (Kaique de Jesus Santos), que 

procura o pai desesperadamente, Dario (Vinícius de Oliveira), que vê o sonho de ser 

jogador de futebol distanciar-se dele ao completar 18 anos, Dinho (José Geraldo 

Rodrigues), que é membro recente de uma igreja evengélica e o motoboy Dênis 

(João Baldasserini), no bairro do Capão Redondo, na periferia da cidade. 

Aqui, a história não acontece de maneira linear, e podemos dizer que todas 

as personagens principais seriam protagonistas, ou mesmo que o real protagonista 

da história seria as relações desenvolvidas na metrópole. Sob a presença desta 

metrópole-personagem, “Linha de passe” não tem a preocupação de dar desfechos 

absolutos para nenhum dos quatro irmãos. 

O que vemos, na verdade, são quatro situações distintas que evocam 

questões semelhantes: Nenhuma das personagens parece ter controle sobre seu 

próprio destino. Analisemos três fragmentos narrativos que denotam solidão por 

conta desta forte premissa unificadora: 

O primeiro pode ser muito bem observado na trajetória de Dinho, um 

adolescente que encontrou em uma congregação evangélica, uma forma de união 

social da qual se sentia pertencente. Na primeira parte do filme (figura 4 no Anexo I) 

ele aparece completamente absorto e encantado pela atmosfera do lugar e as 

palavras de seu pastor. Ao longo da trama, após perder seu emprego injustamente e 

perceber uma grande rede de mentiras diariamente contadas a os fiéis, ele 

internamente se desconecta de seu único lugar de pertença. O lugar que antes dava 

a sua vida sentido, passa a ser visto com descrença (Figura 5 no Anexo I), apesar 

de nada ter mudado no lugar em si, mas na perspectiva da personagem sobre ele. 
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O segundo momento se dá quando Dário, após ser rejeitado em mais uma 

peneira em busca de seu sonho de ser jogador de futebol, caminha pela cidade. 

Assim como aconteceu em “As melhores coisas do mundo”, a metrópole parece 

estar em um ritmo diferente da personagem, que se perde em seu próprio íntimo 

dramático. Leonardo em “Hoje eu quero voltar sozinho” refugiou-se em seu 

conhecido ambiente privado, longe dos outros. Aqui, seguindo o forte tema central, 

Dário (imagem 6) não tem escolha sobre estar dentro ou fora de casa. Sua ação 

imediata é, durante o seu trajeto, colocar-se de maneira introspectiva e sua visão da 

cidade corresponde a seu estado de espírito. 

Finalmente, o terceiro fragmento relevante se dá ao final do filme, quando 

Dênis enfrenta o ápice de seus problemas financeiros. Percebendo sua família ruir e 

sentir a cidade, novamente através da câmera subjetiva, oprimindo-o, ele reage de 

maneira irracional. Sequestrando um veículo, o jovem olha em um momento 

desesperado e fala para o homem de uma classe mais alta que estava dirigindo-o: 

“Você me vê? Você está me vendo agora?” (SALLES; THOMAS; 2008; p.109). O 

sentimento de solidão e apagamento sofrido por Dênis a partir de elementos 

estruturais aos quais ele não tem nenhum controle sobre o fazem ter uma reação 

progressivamente expansiva. 

 

Categorizando a solidão 

Em cada película, é importante notar, os momentos de solidão aqui citados 
foram descritos pelo evento (interno ou externo) que causou este “estrangeirismo” 
colocado por Norbert Elias como definidor da solidão, e a reação da personagem  
este acontecimento. Tendo estes trânsitos como ponto de partida, classificamos as 
observações coletadas em cada filme analisado, criando quatro categorias de 
solidão - ou, quatro situações disparadoras deste olhar sobre o próprio indivíduo e o 
mundo.  

 
 Partimos do pressuposto de que a noção de indivíduo acarreta na existência 

de um mundo interno e um mundo externo a ele. De acordo com Maria Rita Khel 
(2009), o melancólico, potencial deprimido, é aquele que não se encaixa ou 
conforma com a temporalidade requisitada para ser participante ativo da metrópole. 
Pelo que pudemos observar, a partir dos padrões encontrados, os momentos de 
solidão acontecem nas passagens entre o contato com o mundo externo e o mundo 
interno que não foram definidos pelas necessidades do sujeito, mas criados pelo 
mundo do trabalho/produtividade e que superam os desejos primordiais da 



  

 

19 

 

personagem envolvida. Isso, somado a ideia de signos de pertença e do complexo 
de formação ou questionamento da identidade do sujeito, nos lançamos à procura 
de momentos que pudessem, segundo esses critérios, serem avaliados como 
“solitários”. 

 
Para podermos dividir o filme em partes, tivemos de recorrer extensivamente 

as palavras de Metz em “Cinema e Linguagem” (1980) e a divisão sintagmática 
proposta por ele. Ao colocar o cinema como uma linguagem que se estabelece ao 
produzir um conjunto de produtos significantes, a divisão sintagmática procurava 
separar um filme em “unidades narrativas autônomas nas quais os elementos 
interagem semanticamente” (METZ, 1980, p. 57). Sendo uma forma de divisão, 
menor que cenas, mas não tão específicas como mudanças de planos, foi possível 
separar e categorizar quais partes do filme se referiam a solidão descrita por Elias. 

 
A forma com que escolhemos dar nome para estas tipologias também se deu 

no campo das artes, neste caso, novamente, no da literatura. Victor Hugo, um dos 
mais categóricos romancistas do Ocidente, escreveu dramas que discutem as mais 
complexas questões humanas e em “O corcunda de Notre-Dame” escolhemos 
quatro metáforas que nos ajudam a explicar estes tipos. 

 
O primeiro, nomeado de Quasímodo , se refere a os momentos em que o 

sujeito é retirado do mundo externo para seu mundo interno por uma razão externa. 
Na história de Victor Hugo, Quasímodo não é aceito pela multidão presente no 
“Festival dos tolos” por conta de sua aparência, coisa que ele não causou e não 
pode alterar, fazendo refugiar-se do contato com outros em seu mundo interno 
representado pela torre da maior catedral de Paris.  

 
O segundo, Febo , se dá na passagem do mundo interno ao mundo externo 

por uma razão externa. Ou seja, em um movimento contrário ao de Quasímodo, mas 
também por uma razão da qual ele não foi agente ativo, (no caso, o término das 
guerras contra a Inglaterra, que representavam seu mundo conhecido) Febo é 
arrancado de um espaço que o deixava satisfeito consigo para a posição de capitão 
da guarda, “forçando-o” a cumprir as ordens sanguinárias de Frollo de perseguir e 
matar os ciganos de Paris.   

 
O terceiro, Frollo , no caso, o complexo e tridimensional vilão da trama, é o 

exemplo para o momento de solidão que acontece na passagem do mundo interno 
para o mundo externo por uma razão interna. A personagem, atormentada por sua 
paixão por Esmeralda, se vê “forçado” constantemente, pela hierarquia social da 
cidade em que ele é autoridade máxima, sendo ela a escória, a negar o amor que 
sente. Assim, ele, o tempo inteiro, responde no campo da ação tentando não refletir 
sobre o que faz e porque faz, sendo que o espaço reforça que ele mantenha esta 
conduta. 
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O quarto tipo, Esmeralda , representa a passagem do mundo externo ao 

mundo interno por uma razão interna. Ela, por não suportar a perseguição política 
que sofre na cidade, pede “santuário” na catedral de Notre-Dame. Tomemos essa 
ação como uma metáfora para o deprimido descrito por Maria Rita Khel: Sem “lugar” 
na dinâmica da metrópole, o deprimido refugia-se em seu próprio mundo e tempo. 
Preferindo o refúgio em um extremo da interação humana do que ver-se forçado a 
viver uma vida comandada pelos outros. 

 
Foi possível, utilizando-nos das diretrizes dadas por Metz (1980), contabilizar 

a solidão em cada um dos filmes, produzindo finalmente, um gráfico comparativo, 
capaz de ser aplicado em qualquer outro filme. Eis os resultados encontrados: 

 
Entre os momentos selecionados do filme “As melhores coisas do mundo”, 

30% se referiam ao tipo de solidão “Quasímodo”, 40% ao tipo “Febo”, 10% ao tipo 
“Frollo” e 20% ao tipo “Esmeralda”.  

 
Já em “Hoje eu quero voltar sozinho” 23% se referem ao tipo Quasímodo. 

52% ao tipo “Febo”, e 25% ao tipo “Esmeralda”.  
 
Na obra “Linha de passe”, metade dos momentos se encaixavam no tipo 

“Esmeralda”, 20% no tipo Frollo, 10% no tipo Febo e 20% no tipo “Quasímodo”.  
 

Gráfico 1 - Gráfico tipos de solidão por filme sele cionado 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Considerações finais: notas sobre resistência na me trópole 

 

A solidão não é uma melancolia exclusiva do indivíduo da metrópole. Mas nos 

parece que a temporalidade da cidade, a dinâmica que somos forçados a seguir 

para participar de seu fluxo ativo, intensifica e gera mais solidão. Todos os 

protagonistas, e diversos coadjuvantes, como a mãe de Mano, Camila, em “As 

melhores coisas do mundo”, passam por situações em que parecem, em 

consonância a definição de solidão dada por Norbert Elias (2001; p.39), estrangeiros 

a tudo o que os cercam. Estas diferenças marcantes, e que aparentam 

momentaneamente não ter solução, entre “sujeito” e “os outros”, são colocadas na 

trama a partir da imposição de um tempo social que em nada coincide com o tempo 

pessoal das personagens. Por exemplo: Camila, que na cena anterior discutia com 

seu ex-marido Horácio, de quem acabara de divorciar-se, e que aparece abalada 

pelo distanciamento emocional de seus dois filhos e pelo momento transitório que 

passa seu contexto familiar, que compunha seu mundo conhecido, tem de ir, mesmo 

que outros personagens verbalizem que ela parecia fragilizada nesta ocasião, a uma 

reunião de pais no colégio. 

  

Momentos como esse, essenciais para dar a motivação necessária para que 

os personagens passem por uma transformação que coincide com sua problemática 

existencial, e em dois dos casos estudados achem uma solução para tal, são 

também os sintagmas que identificamos como caracterizados por solidão e 

isolamento, mesmo frente a uma multidão. No início da pesquisa que resultou no 

presente artigo, propunha-se tentar melhor compreender a conexão entre a solidão e 

a metrópole, agora, se faz necessário adicionar que a cidade não se limita a um 

espaço, mas uma presença, um personagem que controla o tempo dos envolvidos, 

ditando-lhes obrigações que não levam em consideração seu estado emocional.  

 

Essa ideia de temporalidade como uma forma de percepção subjetiva do 

tempo, coincide com a apresentada pela psicanalista Maria Rita Khel em “O tempo e 

o cão” (2010). De acordo com a autora, uma das principais características do 

deprimido é que este não conseguiria ajustar-se ao tempo imposto pela metrópole. 

Com a construção de uma sociedade burocrática de consumo dirigido, o tempo 
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antes dedicado ao cultivo da alma passa a ser também dedicado a produtividade 

(p.125), o que acaba por acarretar em uma “falta” que não é propriamente 

reconhecida como falta, mas como fraqueza. Essa dissonância é percebida pelo 

sujeito, que busca constantemente este tipo ideal de operacionalização e 

racionalização da vida, mas não leva em conta sua unicidade fundamental. Esses 

padrões, e a classificação da solidão como epidemia (Cacciopo; p. 74) faz com que 

não seja um sintoma somente individual, mas algo que atinge e se relaciona com 

todos nós em escala social e que ao longo dos séculos, reflete também na forma 

com que contamos histórias. 

 

O tempo em que o sujeito não consegue responder as suas necessidades 

afetivas em qualquer um destes extremos, com outros ou com ele próprio, abre 

espaço para que ele se sinta sem um lugar definido no corpo e no ritmo social. 

Sentir-se a parte da vida moderna significa também sentir que não integramos este 

mundo, e sentir que não integramos este mundo significa, pela lógica, que estamos 

completamente sós. Se Joseph Campbell (p. 28, 1991) coloca os mitos como 

modelos de resolução de crise, podemos assumir que uma das grandes “crises” dos 

tempos modernos é a solidão e que o padrão que observamos em uma escala 

minúscula aqui pode ser identificado a partir de métodos como o criado por Christian 

Metz para melhor compreendermos a extensão do debate que ainda deve ser feito 

sobre a solidão e como ela tem modificado a maneira com que contamos histórias, 

reproduzimos feitos e criamos heróis. 

Características identificáveis são colocadas de forma a forjar novos modelos, 

que por sua vez, passam a adicionar solidão às narrativas, caracterizando de forma 

comum o que Syd Field (2001) em seu manual de roteiro, uma das mais icônicas 

obras de teoria cinematográfica, coloca como o bloco de “provação”: O momento em 

que as “as forças do conflito estão no embate máximo, sem resolução à vista. O 

herói está na pior situação até agora.” (p.81). Este instante, nos filmes observados, e 

suspeitamos, sugerindo um ponto de partida para novas outras pesquisas sobre este 

tema, vários outros filmes, encontra semelhança e rápida identificação de “crise” ao 

explanar solidão sobre a tela. 
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Por proporcionar narrativas que poeticamente sugerem identificação a partir 

de heróis que também sofrem com solidão, e ainda, por vezes, propondo soluções a 

este mal, acreditamos que o cinema, entre outras formas de arte, possa 

proporcionar elementos que reafirmem a vida (PENTEADO; 2015; p.115) e não 

neguem as necessidades afetivas que nos fazem humanos. Provas disso podem ser 

encontradas nos próprios filmes observados, em que o reencontro dos personagens 

com seu próprio tempo só é realizado de fato quando negam as regras gerais que os 

definiram na primeira parte de suas tramas e que coincidem com as obrigações 

determinadas pelos outros como necessária para participar da vida da cidade, 

enquanto adultos. Seja em torno de um esclarecimento acerca do que o envolve, 

como Dinho em “Linha de passe”, escapar a noite para explorar aspectos da cidade 

longe da rotina de obrigações expressas como em “Hoje eu quero voltar sozinho”, ou 

o reencontro com novas temporalidades a partir da formação de novos grupos como 

em “As melhores coisas do mundo”, os momentos de respeito do indivíduo sobre 

seu próprio tempo se fizeram necessários para o encontro dos sujeitos aqui 

apresentados com suas próprias problemáticas existenciais.  

 

Este exercício cheio de intencionalidade, entretanto, não se limita a 

personagens de histórias fictícias. O próprio cinema coloca o espectador frente a 

frente com sua própria condição subjetiva em uma relação de quebra do tempo e 

espaço cotidianos (BRAGA; 2008; p. 206). O lúdico, que imita a vida enquanto 

propõe a entrada de novos elementos, pode proporcionar o reencantamento do 

mundo do próprio (es)expectador (PENTEADO; 2015; p.107) fazendo-o questionar-

se acerca das rupturas possíveis em seu próprio mundo e enfrentar a metrópole-

personagem, incitando-o e consolidando, em meio a terrenos transitórios, a 

passagem para uma nova perspectiva que tem o potencial de transformar a 

realidade. 
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ANEXO I 

 

Figura 1 : Laís Bodansky; 2009; Frame de “As melhores coisas do mundo” 

*Fonte: Tirado pela autora. 

 

 

Figura 2: Laís Bodansky; 2009; Frame de “As melhores coisas do mundo” 

Fonte: Tirado pela autora 
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Figura 3: Laís Bodansky; 2009; Frame de “As melhores coisas do mundo” 

*Fonte: Tirado pela autora 

 

Figura 4: Daniella Thomas e Walter Salles; 2008; Frame de “Linha de passe” 

Fonte: Tirado pela autora 
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Figura 5: Daniella Thomas e Walter Salles; 2008; Frame de “Linha de passe” 

Fonte: Tirado pela autora 


