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Resumo: O artigo reflete o papel do cotidiano na produção cinematográfica 
contemporânea, a partir de um entendimento inicial das características sociológicas e 
práticas da vida cotidiana. Com isso, analisamos os tipos de representação que são 
construídas nesse cinema e a sua potência enquanto instrumento de reflexão sobre a 
condição humana.  
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 Acordar todo dia às 6h, tomar um café apressado, seguir para o trabalho, 

enfrentando o ainda leve congestionamento de Brasília, se comparado ao das 

outras capitais do Brasil. Ler as notícias, resolver questões burocráticas a pedido 

do chefe, gastar um tempo na internet, calcular se o dinheiro vai dar até o fim do 

mês. Almoçar correndo em um self-service barato. Passar mais uma tarde em frente 

ao computador. O leve congestionamento se repete na volta e você chega em casa 

cansado de um dia como outro qualquer. Conversa trivialidades com o cônjuge. 

Não dá muita atenção para o que as crianças falam. Lava a louça do jantar e senta 

para ver um pouco de televisão antes de dormir. É mais ou menos assim a rotina 

da maior parte das pessoas. Claro que as lacunas se completam com os mais 

diversos interesses e obrigações, com histórias de vida bem distintas. O que 

pretendo dizer é que, na maior parte do tempo, não damos muita atenção para o 

que acontece ao nosso redor. Imersos em nossas atividades cotidianas, dificilmente 

dispensamos um olhar mais cuidadoso para o que nos cerca. E quando digo isso, 
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não me refiro somente ao hábito de manter momentos contemplativos, mas sim, ao 

ato de realmente fazer algum esforço de compreensão mais profundo da realidade, 

de conseguir desnaturalizar o nosso dia a dia e perceber que mesmo os atos mais 

banais refletem as estruturas sociais a culturais em que estamos imersos. 

 É preciso entender que o cotidiano não é um refúgio da história, mas sim 

parte integrante dela. É no passar lento e gradual dos dias que conseguimos 

realmente visualizar as consequências dos grandes acontecimentos para a 

humanidade, caracterizar uma época e entender um pouco mais dos homens e 

mulheres que viveram (ou vivem) nela. Afinal, se formos parar para pensar, a maior 

parte de nossas vidas são compostas por atividades comuns. 

 Uma tentativa de compreensão mais profunda da condição humana passa, 

inevitavelmente, por uma observação da vida cotidiana. Todas as grandes ações e 

comportamentos que ocorrem nos espaços públicos nascem, reverberam e 

retornam à vida doméstica, ao dia a dia. Em seu livro, Bryson (2011, p.75) traz um 

exemplo interessante: qual é a relação entre a noção de privacidade doméstica e 

as chaminés? À princípio, a pergunta parece esdrúxula, mas veremos que a 

conexão é muito mais próxima do que imaginamos. Na época medieval, as 

habitações europeias eram basicamente grandes galpões, com poucas divisões, e 

com uma grande lareira que produzia calor suficiente para aquecer todo o espaço. 

Como não havia uma canalização de ar adequada para que a fumaça produzida 

pela lareira saísse para o exterior da casa, o espaço logo acima das cabeças dos 

moradores era tomado por ela. Com a invenção da chaminé, esse espaço ficou 

limpo e livre para a construção de um segundo pavimento, onde os chefes das 

famílias passaram a ter seus quartos. A satisfação obtida ao se ter um local mais 

reservado, deu origem a noção de privacidade que conhecemos hoje. Como é 

possível perceber, o prazer que sentimos quando paramos de dividir o quarto com 

um irmão e ganhamos um quarto só nosso tem origens bem remotas. E ainda mais 

interessante é perceber que, apesar de as origens serem remotas, a noção de 

privacidade não é algo que sempre existiu no mundo. Foi um valor culturalmente 

construído a partir de uma invenção arquitetônica. Primeiro, era algo que não 

existia, depois passou a ser um privilégio e, enfim, tornou-se algo banal (pelo 

menos, para uma parcela da população).   

 Todo ser humano já nasce inserido na cotidianidade e é nesse âmbito que a 



nossa vida irá se desenrolar. Durante a infância, somos preparados para transitar 

e lidar com os elementos que compõem o nosso cotidiano, isto é, adquirimos as 

habilidades necessárias para viver em sociedade. Os diversos grupos que nos 

cercam – família, escola, igreja, trabalho, veículos de comunicação – servem como 

mediadores nesse aprendizado, estabelecendo a relação entre o indivíduo e os 

costumes da sociedade em que está inserido (HELLER, 2000). 

O adulto deve dominar, antes de mais nada, a manipulação das coisas 
(das coisas, certamente, que são imprescindíveis para a vida da 
cotidianidade em questão). Deve aprender a segurar o copo e a beber no 
mesmo, a utilizar o garfo e a faca, para citar apenas os exemplos mais 
triviais. Mas, já esses, evidenciam que a manipulação das coisas é 
sinônimo de assimilação das relações sociais (HELLER, 2000, p. 19). 

 Assim, cada ser humano vai colocando as tonalidades próprias de sua época 

e de sua bagagem pessoal nesses hábitos (que possuem uma grande carga 

histórica), o que torna essa constante tensão entre o particular e o universal uma 

característica da cotidianidade. A unicidade e a irrepetibilidade do particular 

movimentam aquilo de genérico e histórico que há em cada um de nós. Mas é 

preciso valorizar igualmente as duas variáveis desse binômio, lembrando que elas 

não devem ser tratadas de forma binária, mas sim de um jeito processual.  

 Segundo Heller (2000), existem outros elementos que caracterizam o 

cotidiano. A heterogeneidade, a espontaneidade, a confiança, o economicismo, a 

ultrageneralização e a mimese são alguns deles. E por mais que lidemos com esses 

elementos o tempo todo, dificilmente, estamos conscientes de que eles existem. 

Aguçar essa percepção para entender como costuma funcionar o comportamento 

humano ao realizar ações cotidianas faz com que saiamos do piloto automático e 

tenhamos condições de investigar de forma mais minuciosa a vida do homem 

comum. A heterogeneidade, nada mais é, do que o entendimento de que a 

cotidianidade é composta das mais diversas atividades. Elas diferem em 

quantidade, conteúdo e em importância. Em um único dia, você terá que saber 

como escovar os dentes, como exercer a sua profissão e como discutir com o seu 

companheiro sobre o ciúme que ele sente do seu melhor amigo. São três ações 

completamente distintas, que possuem graus de importância muito diferentes, mas 

que você precisa saber solucionar no seu dia a dia.  

 Outra característica é a espontaneidade. A tendência é que toda e qualquer 

atividade cotidiana seja espontânea. Afinal, se nos puséssemos a refletir sobre a 



verdade material ou formal de cada ação, não realizaríamos nem uma pequena 

parte das atividades imprescindíveis a nossa existência. Disso, deriva-se o 

economicismo. Isto é, as categorias de ação e do pensamento manifestam-se 

apenas quando são absolutamente necessárias para a simples continuação da 

atividade cotidiana e, ainda assim, elas não se manifestam com amplitude, 

intensidade e profundidade especiais, pois isso paralisaria o processo de ação. Nós 

tomamos decisões dentro de probabilidades já conhecidas e intuímos, 

rapidamente, qual é a melhor possibilidade para aquele momento específico. Essas 

decisões são rápidas e sem muita reflexão. Por isso, a importância da confiança. 

Como não realizamos julgamentos tão aprofundados a cada atividade cotidiana, 

precisamos confiar nas decisões que tomamos. Não cabe a um paciente ficar 

refletindo sobre a eficácia de um remédio que lhe foi indicado por um médico. Ele 

deve confiar na prescrição e utilizá-la. O simples espectador não tem a necessidade 

de ficar avaliando quais são os elementos de documentário e ficção a cada filme 

que assiste. A ele basta acreditar na classificação que o diretor atribuiu à obra.  

 Essa confiança que temos em uma série de aspectos do cotidiano está 

relacionada com outra característica existente nele, a ultrageneralização. Como diz 

Heller (2000), “é característico da vida cotidiana em geral o manejo grosseiro do 

singular”. Isto é, apesar de sempre termos de enfrentar situações singulares, nós 

costumamos nos abster dessas singularidades para organizá-las e resolvê-las da 

maneira mais rápida possível. Uma estratégia que usamos com frequência é a 

analogia. Agrupamos situações que possuem grandes semelhanças e agimos de 

uma maneira parecida em todas elas. Você já sabe que uma boa forma de abrir um 

vidro novo de azeitona é esquentando rapidamente a tampinha de metal. Isso 

acontece porque os corpos se dilatam quando recebem calor. E o metal se dilata 

mais rápido do que o vidro. Se sabemos que isso acontece com o pote de azeitona, 

por que não tentar o mesmo com o vidro de palmito, já que eles são semelhantes? 

Assim, criamos juízos provisórios ou preconceitos sobre as situações singulares 

parecidas, para facilitar um manuseio ágil delas. A mimese (ou imitação) também é 

outra estratégia utilizada. É bem comum que imitemos e repitamos 

comportamentos bem-sucedidos no dia a dia (tanto nossos como dos outros). Se a 

sua colega resolveu o problema de notas baixas do filho, o matriculando em aulas 

particulares, por que não tentar fazer o mesmo com o seu? Mesmo sabendo que 



são crianças diferentes, e que o filho dela tem dificuldades em matemática e o seu 

filho em português, pode ser que a solução das aulas particulares funcione com os 

dois. 

 Todas essas características são importantes para que a vida cotidiana 

aconteça da forma ágil, dinâmica e diversificada que lhe é necessária. Do contrário, 

uma série de atividades rotineiras seriam paralisadas. Mas também é importante 

destacar que quando se perde a capacidade de perceber e lidar com as 

singularidades nos casos que são necessários, existe um problema. É preciso que 

cada sujeito tente manter um equilíbrio entre o que é histórico e o que é próprio de 

seu tempo, entre o que é coletivo e o que é particular em sua trajetória pessoal. 

Pois, do contrário, se nos tornarmos alheios ao cotidiano, passamos a não perceber 

que ele também possui especificidades que são importantes. Com isso, nos 

tornamos alheios às nossas próprias vidas.  

Olhando para o banal – a importância da curiosidade  

Quando eu era menino, gostava de parar na rua para observar as 
pessoas. Os desconhecidos que iam e vinham despertavam em mim uma 
inexplicável sensação de afeto. Às vezes, eu me perguntava se a vida que 
levavam era igual à minha, se o quarto de dormir, a alimentação, os 
objetos sobre a mesa, as famílias, as preocupações deles eram 
semelhantes às minhas. A possibilidade de perder a curiosidade pelos 
outros me apavora. Realizar documentários me ajuda a superar esse 
temor. O homem perde facilmente o sentido de sua proximidade com os 
outros. Na verdade, o nosso mundo é povoado por pouquíssimas 
pessoas. O documentário pode alargar o nosso universo, romper a nossa 
solidão. E, o que é ainda mais importante, no momento da filmagem, o 
espírito de justiça e de coragem que ameaçava abandonar o meu corpo 
retorna. A filmagem me permite voltar a sentir a dignidade da existência 
de cada um, inclusive da minha. O cinema é uma maneira de preservar a 
memória das coisas. O documentário nos ajuda a conservar os traços 
daquilo que se passou. É um meio de resistir ao esquecimento (JIA1 apud 
LABAKI, 2015, p. 265). 

 O depoimento acima trata-se da dedicatória que o cineasta chinês Jia 

Zhangke redigiu, enquanto membro do júri do Festival Internacional do Filme 

Documentário de Yamagata, para o catálogo da edição de 2005. Em um relato tão 

curto e pessoal, Jia conseguiu apresentar alguns elementos que estão presentes 

no processo de produção do conhecimento sobre o mundo. Mostrou como a 

curiosidade, a observação do cotidiano e a capacidade de desenvolver empatia são 

                                                 
1 Segundo o modelo de nomes chinês, o primeiro nome é o nome da família, aquilo que chamamos 

de sobrenome, e o último, o nome do indivíduo. Por isso, na referência bibliográfica do nome de 
Jia Zhangke, o Jia é o que vai para a notação.  



aspectos que precisam estar presentes nesse processo. A curiosidade em relação 

àquilo que acontece ao seu redor é o elemento que dá o pontapé inicial a essa 

busca. A observação do cotidiano nos abastece de experiências empíricas que 

ajudam a compreender a realidade em que estamos inseridos. O resgate histórico 

da memória de como essas experiências e fenômenos eram vivenciados antes de 

nós, complementam esse processo de compreensão, pois ampliam a dimensão do 

fenômeno em observação. A capacidade de empatia permite que nos coloquemos 

no lugar do outro e entendamos formas de ver e viver o mundo diferentes das 

nossas. Tentemos entender melhor porque isso interessa a essa pesquisa. 

 Na verdade, o ser humano sempre tentou entender, explicar e representar o 

mundo em que vive. As artes, a ciência, a filosofia e as religiões nada mais são do 

que diferentes tentativas de fazer isso. A religião busca explicações mais míticas, 

cria cosmogonias, histórias e fatos que não precisam de comprovação, mas sim de 

fé. A filosofia busca explicações para questões semelhantes às das religiões, porém 

tenta resolvê-los por meio de argumentos racionais. A ciência também tem como 

base a racionalidade. Mas ela observa, questiona e comprova empiricamente os 

fatos sobre os quais se debruça. As artes buscam algum tipo de entendimento por 

meio da subjetividade e liberdade do sujeito. Por mais que os meios de chegar às 

respostas e as próprias respostas encontradas sejam distintas, o que nos motiva a 

ter questões costuma ser a nossa curiosidade pela realidade em que vivemos.  

 Antigamente, havia o mundo inteiro para ser descoberto e entendido. 

Praticamente tudo despertava a curiosidade do ser humano que, aos poucos, foi 

descobrindo o território em que vive, foi aprendendo a lidar com a natureza, foi 

encontrando soluções para uma série de questões práticas, mas também sociais e 

culturais, com as quais se deparava. O acúmulo de conhecimento produzido pela 

humanidade fez com que várias situações, antes adversas, se tornassem 

cotidianas e, assim, fossem naturalizadas. Quem nasce hoje consegue dar uma 

volta ao mundo em algumas horas dentro de um avião. Essa possibilidade é tão 

acessível que a maior parte das pessoas se esquece o quão recente ela é e quais 

são as consequências disso para a nossa vida. Esquecem que a história do 

encurtamento de distâncias começou, de forma efetiva, com a invenção da roda. E 

que essa pessoa (ou grupo de pessoas) que inventou a roda deveria ser um grande 

observador do mundo para perceber que aparar as arestas de uma pedra até ela 



adquirir o formato circular iria facilitar o deslocamento humano. Essa já é uma etapa 

superada para o homem de hoje, afinal ele avançou muito em relação à invenção 

da roda. O rol das soluções humanas para o encurtamento de distâncias se 

expandiu de tal forma que se necessita cada vez menos de um olhar amplo para o 

mundo, mas sim de um foco que convirja para os aprimoramentos das respostas 

que já estão postas.  

 Não é possível dizer que hoje as pessoas são menos curiosas do que 

antigamente. Mas, podemos dizer que nossas curiosidades estão cada vez mais 

específicas, especializadas e individualistas. Talvez, nesse momento, tenha alguém 

desenvolvendo uma tecnologia extremamente sensível e avançada que fará com 

que o avião se desloque de maneira ainda mais veloz. A imensa vontade que esse 

alguém tem de descobrir a solução para isso faz com que passe boa parte de seu 

tempo debruçado em cálculos, fórmulas, leis da física, sensores, fios, sistemas 

robóticos e tantas outras coisas que eu jamais saberia nomear. Ao mesmo tempo, 

essa mesma pessoa, talvez não esteja se importando com o fato de que o 

conhecimento que ela irá produzir poderá ser utilizado por uma indústria de aviões 

bélicos. Existe um perigo quando o homem se perde no aprimoramento tecnológico 

de suas soluções e se esquece da dimensão humana que existe em cada uma 

delas. Uma curiosidade que se torna alheia ao cotidiano pode ser um problema, 

pois ela se aliena das consequências de sua produção na vida dos homens. 

 E cada vez mais, nossas curiosidades estão voltadas para interesses muito 

individuais. Você, por exemplo, que está lendo essa pesquisa. Tenho o palpite de 

que você adora cinema. Tem uma curiosidade insaciável pela história da sétima 

arte, adora garimpar filmes antigos ou alternativos que quase ninguém viu, 

descobrir como a atriz tal se sentiu ao trabalhar com o Bergman. Mas o quanto você 

se interessa pelas pessoas que estão ao seu redor? Você sabe alguma coisa sobre 

a vida do porteiro do seu prédio, da moça tímida que senta a três mesas da sua no 

trabalho, do garçom que lhe serve uma cervejinha em seu boteco preferido há seis 

anos? Será que você realmente está atento para o que está a sua volta? Ou se 

isola em um mundo que atende especificamente aos seus interesses pessoais por 

meio dos seus fones de ouvido e a tela do seu smartphone? Você já parou para 

perceber que a matéria que alimenta boa parte da produção cinematográfica nada 

mais é do que a vida das pessoas? 



 O romance realista moderno, inaugurado no século XIX, apresenta uma 

proposta parecida com essa, a partir da criação da figura do flâneur pelo escritor 

Gustave Flaubert. O flâneur nada mais é do que um grande curioso que caminha 

solto pela cidade observando a vida urbana. É na observação que ele encontra a 

matéria que vai alimentar a sua produção de conhecimento sobre a realidade. O 

também escritor francês Baudelaire (2010) faz um ensaio que traz um exemplo 

empírico do que seria um flâneur ao apresentar o pintor Constantin Guys, na obra 

O Pintor da Vida Moderna. Nele, Baudelaire vai além do flâneur e cria o conceito 

de homem do mundo, um indivíduo que consegue alcançar uma compreensão 

profunda de seu próprio tempo. O escritor faz questão de destacar que esse homem 

do mundo não é necessariamente um artista, ele não está condicionado a uma 

maneira específica de expressar a sua compreensão, mas sim a uma postura de 

busca constante de um entendimento. Para Baudelaire, a grande característica do 

homem do mundo é a curiosidade. Curiosidade que ele alimenta ao caminhar pela 

cidade e viver entre as mais diversas pessoas. Muitas vezes, um artista que mora 

em um bairro ignora o que se passa do outro lado da cidade. Isso não acontece 

com o homem do mundo. “Ele se interessa pelo mundo inteiro; quer saber, 

compreender, apreciar tudo o que se passa na superfície de nosso esferoide” 

(BAUDELAIRE, 2010). O francês vê no homem do mundo um espírito semelhante 

ao de uma criança, pois ambos veem novidade em tudo. Ele, no entanto, possui 

também uma capacidade analítica que lhe permite ordenar a soma 

involuntariamente acumulada de fenômenos e experiências. O homem do mundo, 

para Baudelaire, é o flâneur perfeito, isto é, um observador apaixonado que ama o 

transitório, o movimento e o infinito, mas que sabe organizar e transmitir o 

conhecimento que retira daí.  

 É interessante perceber que essa descrição, que foi feita por Baudelaire no 

meio do século XIX, se adequa muito bem ao depoimento do chinês Jia Zhangke, 

escrito no começo do século XXI, afinal a curiosidade em conhecer as pessoas não 

se restringe a um único período histórico. Ao assistir ao filme Still Life (2006), 

dirigido por Jia, a imagem do menino que gostava de caminhar para contemplar a 

vida das pessoas na China se torna muito concreta. O longa constrói um retrato da 

antiga cidade de Fengjie, que foi submersa para a construção da represa de Três 

Gargantas no rio Yangtze. O filme se dá no momento em que a represa está sendo 



construída e, a partir de dois personagens principais, cujas histórias não se cruzam, 

o cineasta observa como a vida das pessoas comuns se altera diante dessa 

empreitada grandiosa que vai fazer com que uma cidade simplesmente desapareça 

do mapa. Cada cena carrega a dramaticidade do banal. Uma conversa sem 

importância entre trabalhadores de uma mina de carvão. Entre eles, Han Sanming, 

homem que acaba de chegar à cidade em busca da ex-mulher e da filha que ele 

não vê há 16 anos. A procura por um lugar para morar, por um emprego novo. O 

encontro com a ex-mulher que o abandonou. Encontro esse que é seco e 

silencioso, como acontece com dois desconhecidos, o que após mais de uma 

década e meia sem se ver, eles efetivamente o são. A outra protagonista é a 

enfermeira Shen Hong, que vai em busca do marido que saiu de casa há dois anos 

para trabalhar na construção da represa e parou de lhe dar notícias. O flerte sutil 

com o colega de trabalho do esposo, a dança fria e desconcertada que sela, enfim, 

o rompimento com marido. O cineasta chinês expõe na tela a dificuldade dos seres 

humanos de se relacionarem entre si. Mas mostra também como continuamos a 

viver cotidianamente mesmo diante de grandes alterações em nossas vidas. Afinal, 

o mundo não desaparece quando fechamos os olhos.  

Todo mundo tem história para contar – uma questão de representatividade 

 Um fato histórico que foi amplamente naturalizado por nós é a concentração 

da produção de conhecimento2 na mão de uma elite intelectual composta 

basicamente por homens brancos. A história, a literatura, o cinema, as leis, a 

filosofia, a ciência, o jornalismo e outras tantas linguagens, formas de expressão e 

comunicação sempre contemplaram muito bem o ponto de vista dessa elite. E, por 

ser sempre esse mesmo ponto de vista tão maciçamente divulgado, ele foi 

naturalizado, isto é, passou a ser tido como algo universal. Mas temos que lembrar 

que esse é um olhar restrito, ele não abarca toda as possibilidades da existência 

humana. 

 Normalmente, nós medimos o mundo por meio de nossa própria régua. Isto 

é, costumamos entendê-lo a partir de nossas vivências. Em um primeiro momento, 

                                                 
2 Vamos pensar essa produção de forma ampla. O conhecimento produzido aqui não é apenas 

científico, mas também artístico, cultural, jornalístico, filosófico, religioso ou qualquer outra coisa 
que enriqueça o nosso saber sobre a condição humana. 



é muito normal que acreditemos que as nossas experiências bem-sucedidas nos 

indiquem a maneira certa de agir, é comum que defendamos os nossos interesses, 

crenças e pontos de vista. Esse comportamento é tão natural que o ser humano 

começou a se organizar em grupos por meio de afinidades (sejam elas quais forem) 

e, no meio desse grupo, algumas pessoas são destacadas para representar e 

defender esse conjunto de características que o grupo tem em comum (elas podem 

ser territoriais, físicas, culturais, religiosas, políticas, etc). Se formos parar para 

pensar, a forma de composição da atual Câmara dos Deputados reflete 

basicamente essa ideia. Existem lá representantes de todos os estados brasileiros. 

O número de deputados federais eleitos é proporcional à população de cada 

estado. Não é difícil imaginar que se só houvesse parlamentares de Santa Catarina, 

esse estado seria mais beneficiado do que os outros. Afinal, os seus representantes 

conhecem melhor as demandas do lugar onde vivem. Por isso, é necessário 

garantir um percentual justo de representatividade de todos os entes da Federação.  

 Não é um erro balizarmos a forma como vivemos a partir da nossa própria 

experiência. O erro acontece quando tentamos universalizar essa experiência. Ao 

perceber que a experiência pessoal ou de um único grupo não abarca todas as 

possibilidades da existência humana, validamos também a existência do outro. A 

percepção do outro é o conceito de alteridade, base da Antropologia. Valorizar a 

experiência do outro é entender que não há um jeito único de se viver no mundo. 

Assim, a ideia agora não é defender o seu interesse a qualquer custo, mas sim 

defendê-lo até o momento em que ele fere o do outro. É importante ter esses 

aspectos em mente quando vamos produzir conhecimento e construir 

representações. Vejamos como isso se dá na produção cinematográfica 

contemporânea.  

 Pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação 

Afirmativa (GEMAA-IESP-UERJ) analisou o perfil de gênero e cor dos atores, 

diretores e roteiristas do cinema nacional entre os anos de 2002 e 2012. Os 20 

longas-metragens de maior bilheteria em cada um desses anos, excluindo os filmes 

infantis e documentários, constituíram o corpus da pesquisa. Ao todo, 218 filmes 

foram analisados. Segundo o levantamento, houve uma predominância do homem 

de cor branca em todas essas funções: direção (84%), roteiro (69%) e participação 

no elenco principal (45%). Em contraste com isso, as mulheres negras estão 



totalmente ausentes nas funções de direção e roteirização, além de possuírem 

baixa representatividade nos elencos principais de filmes (5%).  Vale a pena 

destacar que a pesquisa não menciona a população indígena, naquilo que tange à 

raça, e nem outras possibilidades de gênero.  

 Se formos analisar a composição da população brasileira a partir de dados 

do IBGE, produzidos em 2012, veremos que 51,3% dos brasileiros são do sexo 

feminino e 48,7% são do sexo masculino. Em relação à declaração de cor e raça 

46,2% da população residente é branca, 45% é parda, 7,9% preta e 0,8% de 

indígenas e amarelos. Isto é, 52,9% da população é negra, conceito que soma a 

população parda e a preta. Não é difícil perceber a discrepância entre a composição 

das equipes de cinema no Brasil e a composição da população do país. Se 51,3% 

dos brasileiros são mulheres, por que apenas 14% dos cargos de direção de filmes 

são ocupados por elas? Apesar de toda a nossa diversidade, vemos que apenas 

uma pequena parcela da população tem participação constante na construção das 

narrativas cinematográficas. Ou seja, não há uma pluralidade nas construções das 

narrativas e representações. Disso, podemos concluir que o cinema nacional é um 

espaço de exclusão. E a única maneira de mudar isso é incentivando que, cada vez 

mais, pessoas diferentes contem a sua história. 

 Essa concentração da produção cinematográfica na câmera de poucos tem 

como consequência a legitimação prioritária de um ponto de vista que é limitado. 

De algum modo, isso informa que algumas histórias e narrativas são mais 

importantes do que outras, afinal as essas narrativas dominantes são tão 

reproduzidas que começamos a entender que elas são mais dignas de ocuparem 

as telas de cinema. Por isso, penso o quanto é importante aumentar a pluralidade 

de autores e de representações realizadas na produção nacional. Um ótimo 

exemplo de diversidade no cinema brasileiro é o filme Que horas ela volta (2015), 

de Anna Muylaert. O longa conta a história de Val, uma pernambucana que deixa a 

cidade natal e sua filha para tentar a vida em São Paulo como empregada 

doméstica. Anos depois, a filha Jéssica resolve morar na capital paulista para tentar 

o vestibular. Jéssica, no entanto, apresenta um comportamento muito diferente 

daquele que se é esperado da filha de uma empregada doméstica, surpreendendo 

a mãe e os seus patrões. O filme recebeu vários prêmios em festivais nacionais e 

internacionais de extrema relevância, o que é um grande ganho para o tema da 



representatividade no cinema. Afinal, isso mostra que a história de uma empregada 

doméstica e sua filha também é digna de virar tema de filme e ainda mais, é uma 

história tão legítima quanto a das grandes guerras, de reis ou de personalidades 

famosas. O olhar para o cotidiano é tão relevante para entender o mundo quanto o 

olhar para os grandes fatos históricos.  

Empatia: a expansão dos mundos particulares 

 Em sua dedicatória, Jia (apud MOURÃO e LABAKI, 2014) nos lembra que o 

nosso mundo é povoado por pouquíssimas pessoas. Por mais numerosos que 

sejam os seus seguidores nas redes sociais, é inegável que, se pararmos para 

pensar, veremos que não é tanta gente que realmente faz parte de nossa vida 

cotidiana: alguns parentes, amigos, um companheiro, profissionais com quem 

trabalhamos diariamente. Se refletirmos mais um pouco, notaremos também que a 

maior parte dessas pessoas possui muitas afinidades conosco e participa de 

círculos sociais semelhantes. Por conta disso, se não fizermos um esforço real, 

teremos contato com uma parcela muito pequena da diversidade que existe no 

mundo. A maneira encontrada por Jia para alargar o seu universo pessoal foi fazer 

documentários, que, por consequência, também alargam o universo de seus 

espectadores.  

 O cinema é uma das muitas ferramentas que temos para expandir a nossa 

realidade. Tanto o documentário quanto a ficção são capazes de nos mostrar, por 

meio de um ponto de vista específico (é preciso lembrar que os diretores são os 

responsáveis pela construção das representações que são vistas nos filmes), 

possibilidades da existência humana com a qual não temos contato. Ao ler essa 

frase, é normal que pensemos em documentários sobre povos e lugares exóticos. 

Estas são algumas das possibilidades, mas também podemos lembrar dos filmes 

que tratam de assuntos mais próximos e cotidianos. Aposto que você se 

surpreendeu e se comoveu com a diversidade das pessoas que foram 

entrevistadas por Eduardo Coutinho no documentário Edifício Master (2002). Em 

um único prédio de Copacabana, no Rio de Janeiro, encontramos desde um ex-

jogador de futebol, um senhor que já cantou com o Frank Sinatra, um casal de 

terceira idade que se conheceu por meio de uma agência de encontros e uma 

prostituta que foi mãe precocemente. Apesar de todos eles terem como 



característica comum o fato de pertencerem à classe média carioca, possuem 

histórias de vida muito diferentes. 

 Os filmes ficcionais também podem nos levar a conhecer experiências 

novas. Você já pensou como é a vida de uma jovem e bela prostituta de luxo 

japonesa? Sabe quais são os seus dilemas? Já imaginou que ela pode estar com 

vontade de largar essa profissão, mas que sofre muita pressão dos clientes 

poderosos que optam por ela? E o que faz com que um respeitado professor 

japonês, que teria idade para ser o avô da jovem, procure os seus serviços? Esse 

é o tipo de questão que permeia o longa Um alguém apaixonado, de Abbas 

Kiarostami. A intimidade com que Kiarostami aborda a história nos faz questionar 

se ele não conheceu alguém que tenha vivido essa experiência. No mínimo, 

imaginamos que ele tenha feito uma boa pesquisa. Um alguém apaixonado é uma 

ficção realista que traz um olhar sobre o cotidiano, porém revela uma faceta dele 

que a sociedade costuma fingir que não vê, já que a prostituição é um assunto 

estigmatizado. Nesses três casos, o espectador teve acesso a realidades que nem 

sempre lhe são acessíveis. O leque de possibilidades humanas que ele conhecia 

se ampliou.  

 Em todos os filmes citados, os personagens são apresentados dentro de 

suas complexidades e contradições. Durante o depoimento de cerca de 8 minutos 

da personagem Alessandra para Coutinho em Edifício Master, a jovem fala sobre a 

infância difícil devido ao pai repressor, a gravidez precoce, a entrada para a 

prostituição, a felicidade com o primeiro pagamento que foi gasto integralmente 

com a filha no MacDonald's. Ela nos mostra o grande amor que tem pela filha e 

tudo o que pretende fazer para que ela tenha uma vida mais fácil do que a dela. 

Alessandra fala sobre como é difícil ser prostituta, mas também adianta que não 

sente nenhuma vergonha de trabalhar com isso. Tanto é que não esconde nem da 

família nem dos vizinhos a maneira como ganha dinheiro. Fala sobre o sonho de 

ter uma vida melhor em que possa acordar tarde e passar o dia brincando com sua 

menina. Conta também que adora mentir, mas que nessa entrevista, ela só falou a 

verdade. O depoimento de Alessandra é tão sincero e espontâneo que é difícil não 

se comover. O que vemos ali é uma pessoa comum, cheia de traumas, medos, 

alegrias e desejos. Assim como qualquer um de nós. O respeito com que Eduardo 

Coutinho constrói a representação da jovem a afasta dos personagens planos que 



normalmente aparecem em novelas ou em filmes mais comerciais, isto é, 

personagens que possuem uma definição de caráter única e constante, sobre os 

quais imediatamente criamos um juízo de valor maniqueísta. Ou ele é bom ou ele 

é mal, e assim permanece até o final. Em seu curto relato, Alessandra nos causa 

pena, nos faz rir, chorar, ficar desconfiados e lhe admirar. É impossível dizer se ela 

é boa ou ruim, mas saímos do filme aceitando a existência de uma pessoa como 

ela no mundo. 

 Esse sentimento de aceitação provém de um processo de identificação que 

temos para com o outro, de algum modo nos colocamos no lugar dele para entender 

o seu sentimento. O nome disso é empatia. O crítico inglês James Wood, em seu 

livro Como funciona a ficção (2011), defende que o desenvolvimento da empatia 

nos seres humanos é uma das funções da literatura, principalmente do romance 

realista, movimento literário o qual ele analisa. Para ele, a única maneira de 

entendermos bem as pessoas é nos colocando no lugar delas. E os romancistas 

fazem isso muito bem. Wood crê ainda que a arte é a invenção humana que chega 

a construir representações mais próximas daquelas que encontramos na realidade 

e que, por isso, ela é também um meio de aumentar a experiência e ampliar nosso 

contato com os outros para além de nosso destino pessoal. Como já pudemos ver, 

o cinema cumpre essa função. Um filme bem realizado nos apresenta formas de 

vida diferentes, expandindo a nossa vivência e a nossa capacidade de empatia. 

Mais do que isso, ele permite que percebamos a complexidade do outro. Ao nos 

identificarmos com esse outro, nos comovemos com o que existe de semelhante e 

aceitamos o que há de diferente. Essa capacidade de aceitação não vem só da 

quantidade de conhecimento novo que adquirimos. Se fosse assim, um grande 

catálogo de tipos humanos resolveria o problema. A mudança maior acontece 

porque passamos a perceber as coisas de um modo diferente. Quanto maior é a 

nossa capacidade de empatia, maior também é a nossa capacidade de 

compreender o mundo em que vivemos.  
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