
 
Muito já se falou sobre Ninfomaníaca. Muita polêmica já 

passou por baixo da ponte. Inclusive já foi discutido em uma das 
reuniões do Grupo Cinema Paradiso. Alguns adoram, outros odeiam, 
mas ninguém fica indiferente diante do filme de Lars von Trier. O filme 
estreou no circuito comercial no começo de 2014, dividido em dois 
volumes, cada um com cerca de 2 horas de duração. Todo mundo já 
sabe que o filme tinha, originalmente, 5 horas e meia, portanto, 1 hora 
e meia do filme foram cortadas na versão comercial. Todo mundo já 
sabe que o filme trata da vida sexual de Joe, uma moça 
autodiagnosticada ninfomaníaca. E todo mundo desconfia que essa 
hora e meia de filme continha cenas de sexo muito mais pesadas e 
explícitas do que as vistas no cinema, mas ficaram somente na 
imaginação. 

A 38ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo exibiu, 
para deleite dos cinéfilos e alguns pervertidos de plantão, a versão 
completa, chamada versão do diretor. O primeiro volume tem duas 
horas e meia e, sinceramente, foi um pouco frustrante assisti-lo, pois vi 
poucas diferenças em relação à versão exibida nos cinemas. Os 
acréscimos foram de pequenas cenas aqui e ali que somam os 30 
minutos no primeiro volume. Seria necessário assistir às duas versões, 
lado a lado, para identificar todas as cenas cortadas na versão 
comercial. 

Já o segundo volume tem três horas de duração, ou seja, 
uma hora a mais. Agora, sim, essa hora faz diferença. E bota 
diferença! Há uma sequência inteira que foi eliminada da versão 
comercial e não se trata de cena de sexo. Pelo contrário, é um aborto 
bastante explícito e perturbador. Naturalmente, todas as referências 
posteriores a essa sequência também foram cortadas. A partir dessa 
sequência, muito se explica do comportamento autodestrutivo de Joe. 
Agora, quero falar sobre um insight que tive ao final da sessão. Para 
isso, é preciso relembrar algumas cenas. O filme começa com uma 
tela escura, ouvimos sons indistinguíveis. Logo, vemos Seligman, um 
velho solitário, caminhando por ruelas desertas. Ele encontra uma 
mulher caída no chão e a leva para sua modesta casa. Ela diz que seu 
nome é Joe, um nome masculino, e conta a sua vida de ninfomaníaca 
dividida em capítulos. 

No volume dois, num certo intervalo entre um capítulo e 
outro, Seligman, em suas divagações, diz que teve um gato. Na parte 
de baixo da porta de entrada de sua casa, há uma portinha para que o 
gato pudesse sair. Um close rápido mostra a portinha balançando ao 
som de um rangido metálico. 

O filme termina como começa: uma tela escura, mas os sons 
que ouvimos não são tão indistinguíveis: um tiro, algo batendo e... um 

rangido metálico. É o som da portinha do gato. Então, me veio a 
pergunta: e se Joe fosse um gato? Ou uma gata, tanto faz. Toda a 
história de Joe foi imaginada e narrada pelo próprio Seligman. Quem 
ele encontrou na rua não foi uma mulher ferida, mas um gato. Um 
detalhe importante é que todos os capítulos da história de Joe são 
inspirados por objetos de 
Seligman, como um anzol 
de pesca, um bolo que ele 
lhe oferece, a música que 
ele ouve em um toca-fitas, 
um ícone religioso, entre 
outros. Nunca algo que ela 
trouxe consigo. Seligman é 
um senhor solitário, intelectual, afirma que nunca fez sexo com 
ninguém, possivelmente doente, talvez delirante, não é difícil imaginá-
lo conversando consigo mesmo ou com um gato... e ouvindo-o 
responder. 

E a arma? Não é o único objeto significativo que Joe traz? O 
último capítulo da narração de Joe inicia quando ela se inspira numa 
mancha na parede cujo formato lembra uma arma. Essa mancha, na 
parede do quarto de Seligman, talvez seja a sombra ou a lembrança 
de uma arma que ele mantém guardada. É Seligman quem diz que a 
arma se parece com a preferida de um famoso espião inglês. Ele é um 
leitor ávido e provavelmente conhece as obras de Ian Fleming e as 
aventuras do agente James Bond. Em sua narração, Joe não 
consegue disparar a arma por falta de conhecimento. É Seligman 
quem lhe ensina como engatilhar e atirar, ou seja, é ele quem sabe 
manipulá-la. Conclusão: a arma é dele e não dela. 

A última imagem do filme mostra Joe procurando a arma em 
seu casaco. Mas logo a imagem escurece e apenas ouvimos o som do 
tiro. Apesar dessa última imagem indicar que é Joe quem atira contra 
Seligman, não podemos afirmar, com certeza, quem dispara contra 
quem. Em minha teoria, uma vez que só havia Seligman e o gato, 
quem dispara é ele... contra si próprio. O gato se assusta e sai 
correndo, portinha afora. 

É claro, essa é apenas uma interpretação minha. O filme dá 
margem para várias outras conclusões. Será que viajei na maionese? 
Será que tudo não passa de delírio meu, que eu esteja imaginando, tal 
qual Seligman? Meu gato diz que não... 

H. Hirao 
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                  Quem sou eu? Ir ao cinema é como fazer esta pergunta. 
Somos como o astronauta de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que 
cruza o universo para ir ao encontro de si mesmo, embora, ao 
viajarmos pela galáxia cinematográfica, passamos por paisagens 
estranhas e desconhecidas. Uma situação irônica é quando locais 
muito próximos nos são tão distantes, como quando assistimos a um 
filme sul americano. Somos vizinhos, temos características e uma 
história muito parecidas e, ainda assim, conhecemos e trocamos muito 
pouco com os outros países desta região.   Bem menos do que com os 
Estados Unidos, destino predileto de grande parte da classe média. 
Muitos brasileiros também conhecem Buenos Aires, mas esta aparece, 
quase como sempre, como uma segunda  opção. 
 Nas viagens cinematográficas, historicamente, o filme norte-
americano sempre reinou soberano. Isso não quer dizer que não 
conheçamos outras cinematografias, como, por exemplo, a argentina. 
Filmes como Nove Rainhas, O Filho da Noiva, Um Conto Chinês e 
Plata Quemada tiveram boa aceitação. Impressionou bastante o modo 
como nossos vizinhos conseguiram tirar um vigor artístico fortíssimo 
de uma crise econômica e social sem precedentes. A maioria dessas 
películas se passa na capital portenha, e essa é uma das fontes de 
nossa identificação com o cinema argentino, pois a maioria do público 
desses filmes por aqui é habitante das grandes cidades.   
 O filme, intitulado no Brasil como A Filha Distante, de Carlos 
Sorin, faz um caminho diferente. O personagem Marco Tucci trabalha 
e vive em Buenos Aires, mas está em uma viagem de férias em que se 
afasta da capital, em busca de alguns Dias de Pesca, o título original. 
Ele vai para a cidade de Porto Deseado, na Patagônia Argentina, para 
pescar tubarões. Não por acaso, lá é onde mora sua filha e, 
aproveitando a viagem, poderá visitá-la depois de muitos anos. Pescar 
é como uma isca para retomar uma relação familiar muito conturbada. 

 Nessa estrada percorrida por Marco, é como se a paisagem 
desértica da Patagônia argentina tivesse que ser preenchida no 
contato com as pessoas. Como em um restaurante de posto de 
gasolina, em que um treinador de box de Córdoba convida Marco a 
sentar à sua mesa. O plano geral dá lugar a um plano mais próximo, 
mais acolhedor. Esta é uma fronteira que atravessamos entre pessoas 
de classes e vidas diferentes, mas com um destino em comum: Porto 
Deseado. O porto desejado pelo treinador parece um porto seguro, 
uma luta de sua pupila com uma lutadora boliviana que é 
menosprezada por ele, pois a Bolívia não tem tradição no box. Mesmo 

sabendo que a boliviana já venceu várias lutas, ele está certo de que 
ela não tem nenhuma chance. Os estereótipos sobre alguns países da 
América Latina são mais fortes do que os dados da realidade. Já o 
porto em que Marco Tucci se aventura, não parece nada seguro.
 Logo que chega a Porto Deseado, ele descobre que sua filha 
está em uma cidade mais distante. O mar em que Marco navega é 
bem enganoso: de um lado a calma da amplidão e simplicidade das 
paisagens, e de outro, o mar revolto das relações humanas. Marco 
Tucci tenta pescar algo muito difícil de ser resgatado e toda técnica 
será necessária.      
 A pesca é interação e, por isso, é uma imagem pertinente 
para pensar nas relações humanas e, em especial, entre os países 
sul-americanos. Afinal, a região possui uma infinidade de rios, alguns 
que passam por diversos países vizinhos e suas costas são banhadas 
por dois oceanos e pelo Mar do Caribe. No caso de Porto Deseado, o 
mar invade um grande Canyon, onde se formou uma rica paisagem. 
Em um momento do filme, turistas colombianos convidam Marco a 
comer mexilhões em uma caverna, próxima às aguas em que os 
moluscos foram colhidos. Os anfitriões dizem que pretendem chegar a 
Punta Arenas, já na fronteira, e de lá pegar um barco ou cargueiro 
para conhecer o resto do mundo. Esse também é o caminho que o 
filme faz, ao partir da paisagem argentina natal do diretor, e cruzar 
suas fronteiras: primeiro ao falar ao público de todos os países, 
através do tema universal da “segunda chance”, mostrando a 
reconciliação difícil de Marco com a filha distante; e, em segundo, ao 
tentar cruzar as complexas fronteiras que separam os países sul-
americanos.      
 Voltando para a conversa na caverna, como a maioria dos 
brasileiros, o argentino, pelo menos aquele, não conhece a Colômbia, 
a cidade de Machu Pichu no Peru, nem, tampouco o lago Titicaca, na 
Bolívia. Uma das turistas colombianas pergunta: “o que você está 
esperando? Não conhece nada do universo”.  Não conhecer o próprio 
continente é não conhecer a si mesmo e nada do universo à nossa 
volta. Mas o cinema, e este filme, são uma janela para um outro 
mundo, que os nossos vizinhos colombianos continuam a mostrar e 
vão descrevendo Paititi, o lugar mais lindo que já viram. Mas conforme 
vão falando, a paisagem vai ficando um pouco menos nítida. 
Começam a discutir, seria na Bolívia, ou no Peru? A colombiana 
pergunta, será que naquele momento não estão dentro de um sonho? 
É como se ali fosse a caverna de Platão. Os turistas vão descrevendo 
as paisagens como sombras de locais distantes de Marco e de nós, 
brasileiros. Tão distantes que lugares reais como Machu Picchu e o 
lago Titicaca parecem tão exóticos quanto a cidade lendária de Patiti. 
O filme mostra a projeção da América do Sul através da fala de seus 
habitantes e de uma parte de seu território, a Patagônia Argentina. 
Seria um sonho vivermos mais integrados com nossos vizinhos?  
 O caminho de nossa interação com a América Latina é como 
o de Marco na tentativa de recuperar a confiança de sua filha, cheio de 
idas e vindas. Mas o filme também nos desperta para conhecermos 
melhor nossos países vizinhos. Não seria ótimo conhecer a Patagônia 
Argentina? E a cidade de Paititi na Bolivia… ou seria no Peru? Bem 
vindos a um dia de pesca no continente mítico da América do Sul. 

 
Alexandre Guimarães  
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