
 
“Não me restam dúvidas: este é um relato místico. A questão não era como contar um conto místico, mas como filmar, hoje, aquilo 

que é sagrado" (Alejandro Fadel). 

Selvagens é a obra-prima do diretor argentino (de Mendoza) 
Alejandro Fadel, co-roteirista dos mais recentes filmes de Pablo 
Trapero Leonera, Carancho (Abutres) e Elefante Blanco. Em 
Selvagens, Fadel escreve e dirige seu próprio roteiro.  

O filme começa com o que parece ser um relato claro: a fuga de 
cinco jovens marginais de um instituto de menores. São delinquentes, 
todos eles muito perigosos (saberemos disso mais para frente). 
Assistimos aos preparativos para a fuga, os olhares frios de alguns 
deles, inconscientes de outros, e uma espécie de temor místico no 
mais novo do grupo – Simón.  Este aparece rezando e uma câmera 
que só registra o centro do seu corpo, levando-nos a pensar em um 
diálogo com o filme Los muertos, de Lisandro Alonso. O homem 
cativo do homem. Aqui não se trata de justificar ou pensar nas 
injustiças, mas – seguindo a declaração de Fadel – procurar a porção 
mística que habita o ser humano. 

Assim começa e acaba o relato. Tudo o que tem de narração 
está nessa primeira parte do filme, em que pouco é falado e é a ação 
que toma conta dos fatos. A violência no momento da fuga é o que 
menos aparece na tela, mesmo assim, há uma crueldade que se 
adivinha. Os adolescentes, quatro meninos e uma menina, usam uma 
arma para matar friamente, antes de saírem em busca de suas 
liberdades. 

O objetivo e toda esperança deles consistem em chegar à casa 
do padrinho de Simón, mas este jovem não parece confiável aos 
demais companheiros, principalmente, porque é muito medroso, tímido 
e geralmente não responde quando falam com ele.  Parece estar 
sempre em estado de letargia, como se estivesse drogado. No início, 
essa personagem é a menos importante do grupo, já que o filme 
começa hiper-realista, e Simón é aquele que não está com os pés 
sobre a terra. Mais tarde, quando o filme mexe com o sagrado, ele 
passa a ter uma importância fundamental.   

Se dividirmos o filme em partes, poderíamos dizer que existe 
aquela em que a crítica especializada em cinema se refere como uma 
espécie de western. Neste momento, o olhar dos jovens e suas 
atitudes vão se suavizar, mas isso não significa que se pacifiquem. 
Eles passam a matar sem pestanejar, como se fosse o mais natural 
(selvagem) do mundo, a lei do extremo oeste, e sem se preocuparem 
com os rastros deixados pelo caminho.  Matam como em um western, 
em que vale “tudo ou nada”, como pioneiros e índios. Os adolescentes 

estarão perdidos na 
pouco amigável 
natureza para 
evitarem ser pegos 
novamente. 

O grupo tem 
um líder, o Gaúcho, 
que é o único a ter 
mulher (a menina), 
que guia e cuida 
dos outros. Simón é 
seu protegido, porque é o mais fraco e por ser seu irmão caçula. Os 
outros integrantes do grupo são: um viciado em cola, ausente o tempo 
todo; e o outro deles, violento, matou a sangue frio um carcereiro que 
sempre lhe deu proteção.  Ele próprio reconhece que não sabe por 
que o matou. Durante a travessia, o grupo vai se deparar com 
problemas tais como a falta de alimento e água, o calor, os sons da 
noite – que os perseguem – e com pessoas que deverão eliminar, ou 
serão atacados por elas.  Ao tentar roubar um boi, veem-se no meio 
de tiros vindos dos vaqueiros.  Nesta ação, o líder perderá a vida. Os 
quatro restantes não choram, mas nota-se a tristeza neles.  Eles 
improvisam uma cerimônia fúnebre ancestral, que dará ao filme um 
tom diferente.  A cena do corpo navegando rio abaixo é uma das mais 
bonitas e emotivas do filme; essa é a primeira vez em que todos 
juntos, como uma tribo, experimentam uma dor comum.  

Essa morte levará a outras, que já não serão lidas como crimes, 
mas como purificadoras.  Nenhuma morte deverá ser interpretada 
como castigo exemplar, já que o filme evita mencionar problemas 
sociais. Pelo contrário, o social se perde quando as personagens 
estão mais presas aos mortos do que à terra. Porque, assim como diz 
uma das personagens do filme Tio Boonmee, que pode recordar 
suas vidas passadas (de Apichatpong Weerasethakul): “os 
fantasmas não estão presos aos lugares, mas sim às pessoas”. 

Finalmente, temos que dizer que a fotografia faz um papel 
fundamental nesta obra. E que a edição brinca com primeiríssimos 
planos em contraposição às paisagens abertas, contrapondo-se assim: 
violência e paz, escuridão e luz, assim como também horror e beleza. 

Altamente recomendável! 
Adriana Suarez (diretamente de Mendoza, Argentina) 
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(*) Nasceu em San Justo, Argentina em 04/10/1971. Graduou-se em Cinema na Universidade de Buenos Aires e tem se revelado um dos 
principais expoentes do novo cinema argentino. Entre longas e curtas, já realizou 14 filmes. Seu primeiro destaque foi com Mundo Grua 
(1999), bastante premiado. Realizou também El Bonaerense (2002), Família Rodante (2004), Nascido e Criado (2006), Leonera (2008), 

Abutres (2010) e, neste ano, dois filmes seus estão presentes no circuito de cinema: Elefante Branco e um episódio de 7 Dias em Havana.  



Prometo que, por um 
tempo, não falo mais nesse 
assunto. Mas, já que comecei, 
gostaria de terminar meu 
artigo em três partes sobre as 
produções recentes do cinema 
brasileiro que tratam da nossa 
música. Nas edições 323 e 
324, comentei sobre 

documentários que tratam da vida e obra de alguns artistas. Sei que 
estou deixando vários de lado. Nem há espaço e nem eu conheço 
tudo. Mas adoro quando vejo filmes que abordam movimentos 
musicais, como é o caso de Coisa Mais Linda – Histórias e Casos 
da Bossa Nova (2006), de Paulo Thiago. Algumas das histórias 
contadas são mais do que sabidas, mas há cenas raras com Johnny 
Alf e citações de valorosos artistas que nem sempre são conhecidos, 
como Durval Ferreira, Billy Blanco, os irmãos Castro Neves, entre 
outros. 

Apesar de não ter visto inteiro (peguei começado no Canal Brasil 
e aguardo a reprise) acho importante registrar que o Chorinho foi 
devidamente documentado em Brasileirinho (2005), de Mika 
Kaurismaki.  

Como amante inveterada do samba de raiz, cito três 
documentários bem interessantes, todos do Rio de Janeiro. O Samba 
que Mora em Mim (2010) é a estreia em longas da cineasta Geórgia 
Guerra-Peixe que conta, em primeira pessoa, sua relação com o 
samba do Morro da Mangueira, em um período pré-carnavalesco. Seu 
foco é na vida das pessoas e sua relação com o samba, o que me 
agradou muito, porque me irrito com programas sobre escolas de 
samba (sempre a visão “globeleza). 

O Mistério do Samba (2008), dirigido por Carolina Jabor e Lula 
Buarque de Holanda, é produzido por Marisa Monte. É ela quem, junto 
com Paulinho da Viola, nos apresenta os grandes compositores, as 
baianas, as histórias e a quadra da Velha Guarda da Portela. O filme 
tem o mesmo nome de um livro de Hermano Viana (antropólogo, irmão 
de Herbert), que é um dos meus livros de cabeceira. Mas uma obra 
não tem nada a ver com a outra, embora ambas sejam primorosas. 
Lembro-me de que fui ver o filme no cinema e, quando desfilavam os 
créditos finais e as pessoas se levantando ao som de um samba 
maravilhoso, enquanto as serventes limpavam as poltronas 
dançando... Linda cena, que ilustrou muito bem o que esse “mistério” 
faz com a gente...  

Recentemente, peguei sem querer – também no Canal Brasil (66, 
da NET) – o documentário Noitada de Samba – Foco de Resistência 
(2010) de Cely Leal –, que fala da resistência política do Teatro 
Opinião, no Rio de Janeiro. Quando eu – paulistana – pensava em 
Teatro Opinião, me vinha a imagem de Nara Leão, no espetáculo 
dirigido por Augusto Boal, com João do Vale, Zé Keti e que, depois, 
agregou Maria Bethânia. Não. O Teatro Opinião surgiu como uma 
derivação do espetáculo de Boal. O teatro existiu na rua Siqueira 
Campos – em Copacabana – entre 1971 e 1982 e representou um 

espaço importantíssimo dos artistas que conjugavam ser do samba e 
ser da esquerda. Nomes como Clara Nunes, Martinho da Vila, Beth 
Carvalho, João Nogueira, Alcione, Dona Ivone Lara se fizeram lá! E de 
lá, foram para o mundo! Muito bom esse documentário! 

Outra grande emoção foi quando assisti, no cinema, Uma Noite 
em 67 (2011), dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil. Para falar 
sobre a era dos festivais, os diretores optaram por dar foco a uma 
única noite da final do Festival da Record, apresentando apenas as 5 
principais classificadas (simplesmente clássicos da MPB). Uma sexta 
música aparece como a única exceção, entre as classificadas: Beto 
Bom de Bola, de Sérgio Ricardo, que, ao tomar uma vaia, perdeu a 
cabeça, quebrou o violão, atirou-o na plateia e amargou um ostracismo 
absolutamente injusto no cenário musical brasileiro. Eu ainda não tinha 
6 anos de idade quando vi essa cena ao vivo, pela TV e, ao revê-la no 
cinema, compreendi o nervosismo de Sérgio Ricardo. O documentário 
aborda o clima de efervescência da época, que incluía vaias, histeria e 
grandes torcidas para as canções concorrentes. O DVD deste filme 
nos traz ainda um presente: nos “extras” estão as outras canções 
daquela noite que não foram classificadas, com Elis Regina, Dori 
Caymmi, Nana Caymmi, MPB-4, entre outras feras...  

Outro ótimo filme é o de Helena Solberg Palavra (En) cantada 
(2008), sobre a relação das letras poéticas com as músicas. Um 
letrista é um poeta? Paulo César Pinheiro afirma que Chico Buarque é 
poeta. O próprio diz que não. Será que é preciso definir? Zé Miguel 
Wisnik e Luiz Tatit, ambos professores do curso de Letras da USP e 
ótimos compositores, afirmam que o nosso cancioneiro representa 
uma ponte preciosa entre a cultura popular e a erudita. E por aí vai: 
depoimentos de rappers, Tom Zé, Chico, Adriana Calcanhoto, Hilda 
Hilst, Zeca Baleiro, só gente boa. Filme imperdível! 

E a Tropicália está na moda com o documentário pós-moderno 
de Marcelo Machado que tem um formato “mosaico”. Não é didático, 
nem linear, mas é bastante criativo. E acabou de estrear outro (que 
ainda não vi) chamado Futuro do Pretérito – Tropicalismo Now, de 
Ninho de Moraes e Francisco César Filho, que se pretende um formato 
ainda mais ousado sobre o movimento liderado por Caetano, Gil e 
Tom Zé. Ainda há muitos outros documentários musicais, mas acho 
que já falei bastante.  

Cláudia Mogadouro 
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A doação voluntária, para as despesas anuais pode ser feita em 
qualquer valor, mas pedimos que, ao depositar, nos avise no e-
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COTAÇÃO 2012 
A Invenção de Hugo Cabret ........................... 9,46 
Raul .............................................................. 9,33 
A Separação .................................................. 9,10 
Moonrise Kingdon .......................................... 8,95 
As Neves de Kilimanjaro ................................ 8,89 
O Exótico Hotel Marigold ................................ 8,67 
Xingu ............................................................. 8,64 
O Artista ........................................................ 8,60 
Habemus Papam ........................................... 8,58 
À Beira do Caminho ....................................... 8,57 
007 – Operação Skyfall .................................8,00 
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