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RESUMO
A pesquisa foca sua atenção sobre a especificidade do filme Zona Sur (2009) do diretor
boliviano Juan Carlos Valdivia. Mais concretamente, o fora de campo do filme, que é aquilo
não apresentado visivelmente na tela, mas que nela reverbera seus sentidos. Dada a
estruturação do filme, o objetivo é revelar, através da categoria de espaço fílmico, as relações
entre o campo e o fora de campo como gesto estético - político, que equivale à relação entre o
presente e o ausente na apresentação fílmica. Pelo conteúdo de Zona Sur, que mais que uma
narrativa convencional é uma descrição do espaço da elite tradicional boliviana, e pela
conjuntura histórica à qual remete se percebe um modo paradoxal de expressar o que acontece
na sociedade a partir dos acontecimentos cotidianos de uma casa, da qual a câmara não sai na
maior parte do tempo. Daí surge a pergunta sobre como o filme revela, a partir dos elementos
estéticos, especialmente o fora de campo, questões ligadas ao contexto social e à politização
das identidades na Bolívia do século XXI? Uma questão desenvolvida a partir de uma análise
do filme e seus elementos constituintes.

Palavras chave: Zona Sur, campo, fora de campo, plano sequência, cinema boliviano.

ABSTRACT
The research focuses on the specificity of the film Zona Sur (2009) by Bolivian director Juan
Carlos Valdivia. More specifically, the film's off-field, which is not visibly presented on the
screen, but reverberates in its senses. Given the structure of the film, the objective is to reveal,
through the category of film space, the relations between the field and the field as an aesthetic
- political gesture, which is equivalent to the relation between the present and the absent in the
film presentation. For the content of Zona Sur, which more than a conventional narrative is a
description of the space of the traditional Bolivian elite, and the historical conjuncture to
which it refers, one perceives a paradoxical way of expressing what happens in society from
the daily events of a house, of which the camera does not go out most of the time. Hence the
question of how the film reveals, from the aesthetic elements, especially the out-of-field,
issues related to the social context and the politicization of identities in twenty-first century
Bolivia? An issue developed from an analysis of the film and its constituent elements.

Key words: Zona Sur, field, out of field, sequence shot, Bolivian cinema.
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Imagem 1 – Sequência nº 1 Jardim da casa

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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1 INTRODUÇÃO
Um espelho convexo é a primeira imagem do filme Zona Sur (imagem 1). Nele se
reflete Marcelina abrindo o portão principal da casa –cenário quase exclusivo do filme.
Wilson e Andrés ingressam enquanto a câmera faz um movimento lateral e contínuo que os
encontra de novo na porta interior, logo depois de ter atravessado o jardim. Ali Wilson, o
mordomo e empregado de confiança da família, indica a Marcelina, que também trabalha na
casa, que deve comprar temperos para o almoço. Ela replica, perguntando: ―o que vai
cozinhar?‖. O diálogo entre eles – em língua aimará – é interrompido pelo cumprimento de
Andrés, o filho caçula de Carola, dona da casa e patroa dos empregados. Já em espanhol,
Marcelina, Andrés e Wilson estabelecem uma conversa, enquanto a câmera continua seu
trajeto circular, sem cortes, oferecendo uma vista panorâmica do jardim e acabando no mesmo
espelho; mostrando, antes disso, o primeiro plano das mãos de Marcelina fechando a porta
com corrente e cadeado.
É desse modo que o filme nos convida a ingressar no espaço íntimo de uma família de
classe alta da cidade de La Paz, parte da tradicional elite boliviana. Habitualmente restrito,
esse universo de complexas relações sociais e políticas é aberto ao olhar do público através de
uma proposta fílmica que se situa mais próxima de uma descrição do espaço do que uma
convencional construção narrativa típica do cinema1. Tal proposta se concretiza a partir de
uma concepção fílmica que constrói o cenário principal da casa como um espaço interior
fechado, que se comunica com o espaço exterior por fatores e elementos que são a
problemática principal da presente pesquisa. A partir de planos-sequência, a câmera percorre
circularmente os ambientes, apresentando um espaço maior e geral composto por espaços
menores caracterizados pelos personagens que os habitam. Assim, a relação dos personagens
e a inquietação dos seus limites espaciais vão alimentando o desenvolvimento do filme até
questionar a continuidade do fechamento.
Com enquadramentos fluidos e em contínuo movimento circular as imagens parecem
uma tentativa constante de ampliar o espaço filmado, mostrando aquilo que um quadro rígido
1

―As técnicas cinematográficas empregadas na narrativa clássica serão, por tanto, no conjunto, subordinadas à
clareza, à homogeneidade, à linearidade, à coerência da narrativa, assim como, é claro, a seu impacto
dramático. [...] O encadeamento das cenas e das sequências se desenvolve de acordo com uma dinâmica de
causas e efeitos clara e progressiva. A narrativa centra-se em geral num personagem principal ou num casal (o
star sistem contribuiu para reforçar essa regra de roteiro), de ―caráter‖ desenhando com bastante clareza,
confrontando a situações de conflito. O desenvolvimento leva ao espectador as respostas às questões, (e,
eventualmente, enigmas) colocadas pelo filme.‖ (VANOYE, GOLIOT-LETÉ, 2013 p. 25). D. W. Griffith
(1875-1948), diretor estadunidense é considerado o criador desta ―linguagem cinematográfica‖ que, de algum
modo, padronizou a forma de fazer cinema.
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e fixo frequentemente esconde. Este fato é fundamental na avaliação da particularidade do
filme, já que se pode identificar nele uma atitude que tenta se afastar de uma enunciação
visual bem definida. No entanto, apesar da imagem dinâmica, o procedimento cria
paradoxalmente uma maior sensação de restrição; pois o espectador descobre na medida que
avança o filme que não existe outro espaço apresentado mais que a casa da família abastada.
Como se não houvesse já nada a revelar, ficamos presos na casa. Dessa forma o filme, ao
apresentar preferencialmente um espaço, cria a expectativa pelo espaço não visto, mas
pressuposto. Isto é reforçado por outros aspectos do filme, tornando-se na base principal da
sua proposta. A decoração, o cenário, os diálogos e paradoxalmente, mais uma vez, esse
movimento circular da câmera indica que não há saída.
Como um gesto estético-político, Zona Sur se propõe um discurso fílmico no qual o
conteúdo narrativo e visual se completam em função de descrever e refletir sobre o espaço
apresentado. Com referências ao contexto da politização das identidades étnicas na Bolívia do
século XXI, o filme expressa de modo particular a repercussão de um período histórico de
mudanças e questionamentos à estrutura social vigente desde suas origens coloniais. Em
linhas gerais, as chamadas ao contexto, presentes no filme, compreendidas como a relação
campo e fora de campo, é o que pretendemos estabelecer. Com essas as premissas iniciais
pretendemos analisamos o filme a partir da sua decomposição estrutural. Prosseguindo com a
apresentação do nosso objeto de pesquisa, vale a pena fazer com uma sinopse, para depois
explicitar aspectos importantes do contexto no qual se insere.
Wilson (Pascual Loayza) e Marcelina (Viviana Condori) são os dois empregados de
origem indígena aimará que trabalham na casa de Carola (Ninón del Castillo)2. Wilson
demostra um comportamento que marca seus limites em relação às pessoas para as quais
trabalha; porém, a proximidade e a familiaridade já adquirida faz que, em alguns momentos,
esqueça do seu rigor. Diferente de Wilson, Marcelina não mora na casa, só chega ali para
fazer suas atividades e logo sai. Se percebe como ela luta permanentemente por enfatizar e
fazer respeitar sua condição de trabalhadora. Com atitude decidida, em alguns momentos,
repreende a Wilson por seu caráter lisonjeiro para com os patrões. Através da sua língua
aimará, ambos compartilham um espaço de expressão sem censura, coisa que adquire uma
significação importante pois os trechos de diálogos nesta língua não são legendados para o
2

Os aimarás, são um povo indígena que tradicionalmente se situam ao redor do lago Titicaca, no planalto andino
que se estende por vários países da América do Sul. Com língua própria e elementos culturais diferencia são o
segundo maior povo da região andina e estão presentes na região fronteiriça de Peru, Chile, Argentina e
Bolívia. Muitos que se reconhecem como aimarás moram também em grandes cidades destes países. A maior
parte dos aimarás são de nacionalidade boliviana, e são reconhecidos pela constituição como uma das 36
nações indígenas que conformam o Estado Plurinacional da Bolívia.
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público boliviano, fato que interpela à maior parte dos espectadores que imediatamente se
situam na posição de algum dos personagens da casa.
Carola exerce o papel de ―dona‖ da casa. É uma mulher branca, da classe alta da
cidade de La Paz, figura de autoridade do lar e mãe de três filhos que moram junto com ela.
De caráter forte, briga pela manutenção da estrutura familiar e tenta lidar com os problemas
diários a partir padrões de relacionamento social e convicções naturalizadas que tendem a
uma série de conflitos, tanto com seus filhos quanto com seus empregados. No entanto, a
patroa praticamente não pode desenvolver suas atividades sem a ajuda e aquiescência de
Wilson. De algum modo Carola e Wilson formam um casal que se encontra atravessado por
irredutíveis relações de classe social e etnia. Carola argumenta em favor de suas convicções e
impõe sua vontade através da palavra. Porém, a sua veemência faz-lhe, em certos momentos,
quase perder o controle das situações. Num certo ponto, se vê obrigada a tomar a decisão mais
importante do filme: vender sua casa por não conseguir mantê-la.
Patrício (Juan Pablo Koria) é o filho mais velho, um jovem extrovertido e jactancioso.
Não tem perspectiva na vida que não seja aproveitar as festas e a euforia da juventude com
seus amigos. Como primogênito se beneficia da excessiva e privilegiada proteção da mãe,
explicitando um comportamento machista e conservador, fato que gera o desconforto da sua
namorada Carolina (Luísa De Urioste) e desacordos com sua irmã Bernarda (Mariana
Vargas). Por sua vez, Bernarda, também filha de Carola, tem um certo grau de consciência
crítica pelo círculo da universidade com o qual convive. Discute constantemente com Carola
por afirmar sua orientação sexual e, em algumas ocasiões, também questiona a condição
social da família. Sua namorada Erika (Glenda Rodríguez) lhe propõe ir embora de sua casa
para morarem juntas, mas ela percebe que não tem a convicção para desistir de seus
privilégios de classe.
Andrés (Nicolas Fernandez), o filho mais novo, tem aproximadamente seis anos e é o
personagem que faz o contraste, já que sendo uma criança é capaz de transitar sem
preconceitos sociais entre os mundos de sua mãe, seus irmãos mais velhos e dos empregados.
Sem ter colegas da sua idade, inventa a seu amigo Spielberg com quem faz conversas
imaginárias. Acima de tudo, a sua relação especial e de afeto com Wilson faz com que deseje
ser como ele quando se tornar adulto. Em um dos momentos de maior tensão do filme, Andrés
esconde-se no carro e foge com Wilson, que apesar dos desejos de sua patroa, sai da casa após
de receber uma ligação que lhe informou de uma notícia terrível. Uma breve viagem os
transporta de um espaço fechado para outro aberto e quase infinito. Desde a janela do carro
Andrés é testemunha privilegiado dessa transição.
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Do alto de uma montanha, Andrés olha o altiplano boliviano que se mistura com céu e
com as águas do lago Titicaca. Entretanto, alinhados em círculo, habitantes típicos desse local
oferecem um ritual fúnebre. Wilson e Andrés participam dessa cerimônia. Enquanto isso
acontece, Carola é surpreendida pela visita da sua comadre Remédios (Juana Chuquimia) e
recebe uma oferta de compra da casa. Ao tempo de ser uma oportunidade de solução aos
problemas econômicos o fato se torna problemático ao compreender que o espaço, e o que
representa, já não pode se continuar mantendo baixo os padrões e a tradição da elite boliviana.
Apesar da situação, a trama se resolve num encontro conciliatório. A imagem dos
personagens juntos, compartilhando um almoço no jardim é uma das últimas e nos sugere a
descontinuidade territorial da história já que percebemos que a casa foi efetivamente vendida.
Essa aproximação aos personagens nos mostra os conflitos que existem no interior da
família, fato que expressa um contexto de crise e agitação maior, que está além da narrativa,
mas que está contida na proposta visual. Sem ser um filme diretamente engajado, as agitações
sociais, políticas e étnicas da sociedade boliviana são apresentadas em situações cotidianas
com as quais nos confrontamos na experiência fílmica. Nesse sentido, a partir da noção do
espaço, fortemente posicionada no filme, se faz necessário refletir, inicialmente, sobre esses
aspectos exógenos ao filme desde uma perspectiva centrífuga que parte do pequeno mundo da
casa da família e se estende para outros espaços maiores, como se o filme fosse apenas uma
parte de uma trama maior. Em outras palavras, entendemos a relação entre o filme e seu
contexto a partir da identificação de três espaços consecutivos: a casa, a cidade e o país; que
formam o marco de referência –no jogo entre campo e fora de campo– potencialmente
manifestados no modo como também se imbricam estética e política.

1.1 A Casa
A casa em Zona Sur é um espaço que carrega significações muito marcantes.
Começamos pelo nome da longa-metragem. A Zona Sur é um conjunto de bairros residenciais
que se localizam na parte sul da cidade. No local mora, maioritariamente, a classe meia alta e
a classe alta, que se distingue por fatores tanto étnico culturais quanto econômicos,
relacionado a práticas de consumo globalizado.3 Constituído como vizinhança a partir da
segunda metade do século XX, o ambiente familiar que o caracterizava foi mudando
gradativamente. Atualmente, edifícios residenciais e estabelecimentos comerciais alteraram
3

Esse setor, afastado do centro urbano por aproximadamente uns 10 km, se converteu, com o tempo, num
espaço com características diferenciadas do centro antigo e da periferia da cidade
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sua imagem. Na parte central deste setor se localizam centros de diversão, clubes, hotéis,
bares e boates de luxo. Além disso, muitas das embaixadas e escritórios de importantes
empresas se mudaram do centro para o setor, conformando a face globalizada e modernizada
da cidade de La Paz, que é a sede do governo boliviano
As mansões, apartamentos e casas da Zona Sur têm como caraterística a agregação do
serviço doméstico no espaço intimo da família, pessoal que se distingue por sua origem
cultural e étnico. Em efeito, os empregados na sua quase totalidade provêm do âmbito popular
paceño (gentilício da cidade de La Paz), que está estreitamente ligado ao mundo indígena
andino, particularmente aimará. Tal situação configura no local cenários públicos e privados
nos quais se evidencia com maior transparência as relações étnicas e de classe na Bolívia, que
tem no topo da estrutura social à elite branco-mestiça e na base à população de origem
indígena. Mesmo depois de variados e complexos processos de dinâmica social acontecidos
na história do pais, os espaços tradicionais das elites reproduzem contemporaneamente essa
ordem social e étnica que tem origem no passado colonial.
Como se percebe, as relações sociais que possibilita o espaço da casa são atravessadas
por uma persistência de convenções naturalizadas, que se justapõem aos paramentos de uma
convivência equilibrada. Cada um dos personagens se vincula com a ambiente criando um
micro espaço de acordo a relações de convivência que revelam uma estrutura de preferencias,
exigências, imposições e rebeldias. Em tal sentido, Zona Sur representa de modo particular os
impasses mediados pela proximidade afetiva do lar familiar. A casa, como cenário principal
da história, se constitui num local no qual se manifestam tensões no modo de vida
conservador, que deve lidar com dificuldades econômicas, as inconsistências das novas
gerações, a inconformidade latente dos subalternos e a diacronia respeito ao tempo histórico e
político do país.
A casa em Zona Sur é o espaço onde verificamos essa conformação social. Sem ser
uma caraterística do setor, o prédio se mostra como um local preservado no tempo, fato que
não é necessariamente uma caraterística do setor. Na Zona Sur existe uma variedade de estilos
nas construções, que obedecem mais à iniciativa e preferência dos seus proprietários do que a
um padrão comum. Do mesmo modo, no interior da casa cada um dos moradores adequa seu
espaço com elementos que se relacionam com sua personalidade; isto não interfere com o
matiz claro, predominante nas paredes e a pulcritude geral dos ambientes. A cuidadosa
disposição dos objetos, além de indicar um critério de organização e harmonia própria, tem
uma função importante para nossa análise, já que a partir do movimento circular da câmera a
imagem se desloca constantemente a imagem entre os personagens e os objetos.
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1.2 A cidade
Se o entorno da casa é o bairro, esta inevitavelmente se configura a partir da cidade.
Nossa Senhora de La Paz foi fundada oficialmente no 1548, na comunidade de Laja, no
planalto andino. Depois de um tempo, os oficiais espanhóis trasladaram a cidade ao vale
próximo chamado Chuquiago Marka, local em que se estabeleceram sobre um conjunto de
comunidades indígenas aimarás y quéchuas que habitavam o local4. A prevalência atual da
dupla denominação (La Paz – Chuquiago) já nos diz bastante sobre a configuração da cidade
andina, fato que também se manifesta em outros locais de similar história na América
hispânica, seja adotando oficialmente o toponímico indígena ou adquirindo outra nomeação.
Tal paralelismo foi reforçado pelas medidas do regime colonial que precisava da força de
trabalho dos índios, mas sem incorporá-los a sua sociedade. Daí que a organização social
deixou sua marca no território conformando uma cidade de índios, e outra de espanhóis
dividida por um rio central que partilha a urbe.
Ambos cenários articulados por relações de dominação e subordinação, com o tempo,
constituíram um espaço intermediário que se concretizou pelos encontros entre homens
brancos e mulheres índias. Sem nenhum tipo de compromisso com esse ―encontro de raças‖
os filhos de tais relacionamentos, frequentemente motivados pela violência, eram rejeitados
nos dois âmbitos criando o que se chegou a denominar de ―terceira república‖ (BARRAGAN,
1992, p.85). Em conjunto essa população, que com o tempo se chegou a nomear como cholos,
tem, na cidade de La Paz, uma presença muito importante5. Na origem desse terceiro grupo
social se pode achar muitos dos traços particulares da cultura popular e característica da
cidade, especialmente na figura do chola paceña que adotou elementos das roupas das
mulheres brancas do século XVIII tornando-as um símbolo contemporâneo da sua origem
popular.6 No caso dos homens o caráter do cholo ficou mais como um ―jeito de ser‖ do que na
adoção de um elemento visual característico.
Tudo isto nos situa num panorama no qual a sociedade está mediada por estas
categorias étnico-culturais, que no caso dos cholos os situa em um setor intermediário, porém
subalterno. Ximena Soruco no seu livro: La ciudad de los Cholos (2011) identifica na história,
como o olhar preconceituoso das elites e seus intelectuais, fechou seu acesso ao

4

Segundo o pesquisador Estevan Ticona (2017) a etimologia do nome antigo da cidade, provem dos termos
Chuqiyapu Marka, que em língua aimará pode se traduzir como lugar ou povoado onde se planta e colhe
batatas. Atualmente os habitantes adaptaram o termo de acordo a uma pronuncia mais simples: Chuquiago
5
Assim como em outras regiões do pais, e até em outros países da região andina (Peru, Equador).
6
O paceño e a paceña e o gentilício dos moradores da cidade de La Paz
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reconhecimento social, a partir da ressignificação negativa do termo cholo7. Isto se explica,
segundo a autora, a partir do perigo que implicava para as elites a constituição de uma classe
meia prospera que ocupava setores antes exclusivos, como o comercio e certos ofícios e
cargos no estado. De modo semelhante, o projeto da Revolução Nacional de 1952, em função
da política de assimilação cultural, excluir este setor, proclamando a figura do mestiço
modernizado por sobre qualquer outra expressão cultural e étnica. A pesar de todo esse
percurso os cholos mantêm sua identidade, mas não constituíram um grupo social
homogêneo.

Embora esta cultura nunca se estabiliza pois não se fixam padrões culturais rígidos
do que significa ser o não ―ser cholo‖, nessa procura de ascensão limitada, que tem
sempre novos candidatos rurais —ao tempo que fundamenta suas possibilidades de
acumulação em ter conhecimento dos códigos criollos [brancos] e indígenas— vá
se configurando um ―nós coletivo‖ passageiro, fluido, móvel, que utiliza a própria
ambiguidade do termo cholo para manter suas conexões com os dois mundos.
(SORUCO, 2011, p.16, tradução nossa, grifo nosso) 8

Mas, esta ―ambiguidade‖, que corresponde à definição das caraterísticas do grupo, se
torna menos problemática ao verificar no espaço da cidade a distribuição de setores ocupados
por cholos e por jailones. Este último termo, igualmente ambíguo, é mais contemporâneo, faz
referência aos setores da classe meia e alta que se diferenciam do setor cholo.9 Tais termos,
comuns na fala cotidiana, e também presente nos diálogos do filme, denotam de melhor modo
a dicotomia: brancos-índios, já que introduzem as nuances que fazem compreender de melhor
modo a dinâmica e as estratégias de convivência de entre ambos polos. Se desde o discurso
das elites tradicionais a palavra cholo foi investida com uma significação negativa, enquanto
desde o campo popular a palavra jailón, tem a ver também com a capacidade de representar

7

Coincidindo com a consolidação de La Paz como a sede do governo após da ―Guerra Federal‖ (1899) o
discurso segregacionista se posicionou fortemente estigmatizando o cholo como termo que designa aqueles
mestiços que carregam o pior das duas raças. O ensaio: Pueblo enfermo (1920) (Povo doente) é a obra clássica
do escritor Alcides Agudas que expressa essa mentalidade da época respeito aos à Bolívia de princípio do
século XX
8
Sin embargo, esta cultura nunca se estabiliza pues no se fijan patrones culturales rígidos de lo que es o no «ser
cholo», sino que en esta búsqueda de ascenso limitado, que tiene siempre nuevos candidatos rurales —a la vez
que basa sus posibilidades de acumulación en tener a su favor los códigos criollos e indígenas— va
configurando un «nosotros colectivo» pasajero, fluido, móvil, que emplea la propia ambigüedad del término
cholo para mantener sus conexiones con ambos mundos.
9
Essa criação da linguagem popular foi construída a partir da voz inglesa ―high‖, é dizer ―alto‖ ou ―elevado‖, em
referência à posição social, e a terminação ―-on‖, como sufixo aumentativo de conotação depreciativa e
burlesca, semelhante às terminações ―bocon‖ (aquele que fala muito), ―comilon‖ (aquele que exagera na
comida) ou ―lloron‖ (aquele que chora em excesso). De este modo, o sentido etimológico da palavra jailon é
de remarcar a posição ou condição socioeconómica alta. (LOPEZ; JEMIO; CHUQUIMIA, p.13-14, tradução
nossa, grifo nosso)
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ao outro, introduzindo uma significação contraditória no conceito classe alta de La Paz. O
termo pode implicar os seguintes significados.

Pessoa que tem muita grana.
Pessoa que não tem dinheiro, mas aparenta ter.
Pessoa que ostenta o dinheiro que tem.
Pessoa que discrimina por questões económicas e/ou raciais.
Pessoa que frequenta locais exclusivos. (LOPEZ; JEMIO; CHUQUIMIA, 2003, p.
14, tradução nossa) 10

É a partir destes dados podemos compreender melhor a presencia da cidade no filme
que se revela a partir de algumas conversas, uns breves instantes em que a câmera capta um
pouco da paisagem. Sobre todo, a cidade, como espaço de confluência de uma formação
social específica, se expressa no filme através dos personagens jailones e cholos que
protagonizam a história, e que carregam consigo toda uma história de desentendimentos e de
pugnas pelo território. A uma memória da carceragem e do assédio à cidade, acontecido em
diversos episódios da sua história de La Paz.11 Fato que é lembrado pelos moradores mais
conservadores como o assédio latente dos cholos que moram na periferia e dos índios que
moram na área rural. Estas discórdias foram reavivadas cerca de dez anos atrás, graças as
revoltas acontecidas e as mudanças na configuração política do país.

1.3 O país
Certamente, que agosto de 2009 – quando Zona Sur estreou – o ambiente político e
social na Bolívia ainda não se havia reconstituído por completo, depois de um prolongado
tempo de conflitos que se inicia com a queda do sistema político tradicional em 2003 com a
expulsão do presidente Gonzalo Sanchez de Lozada através de uma revolta popular, com o
custo do confronto direto com as forças de choque do Estado, que levou a perda de muitas
vidas. Foi um acontecimento que teve como epicentro a cidade de El Alto, onde mora a
população mais carente. Rapidamente o conflito se estendeu até La Paz e outras regiões do
país. Esse evento histórico marcou um novo período no desenvolvimento político do país. Os

10

Persona que tiene mucho dinero. Persona que no tiene dinero, pero aparente tenerlo. Perona que ostenta el
dinero que tiene. Persona que discrimina por cuestiones económicas y/o raciales. Persona que frecuenta
espacios exclusivos.
11
O primeiro e mais significativo cerco foi feito pelo caudilho aimará Tupac Katari (Julian Apaza) em 1781,
como parte da insurreição pan-andina (THOMSOM, 2006) que atingiu boa parte do território do que agora
conhecemos como Bolívia e Peru. Em tempos atuais militantes indianistas reivindicaram a ideia do cercarem
da cidade como uma homenagem ao caudilho.
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conflitos antecedentes como a denominada ―guerra pela água‖12 protagonizada pela população
de Cochabamba em 2000 e as mobilizações de camponeses aimarás no mesmo ano13
deslegitimaram o discurso neoliberal que estruturou a administração pública em torno dos
objetivos do livre mercado e da globalização.
Foi um momento de revelação de novos projetos, nos quais os movimentos de
reivindicação sindical, étnica e nacional popular se tornaram protagonistas. Demandavam-se
mudanças estruturais na administração do Estado e na gestão dos recursos públicos. A
nacionalização dos recursos naturais ligados ao gás e ao petróleo, mais a convocatória a uma
assembleia constituinte foram as demandas articuladoras da sociedade mobilizada. Nesse
contexto foi eleito o presidente Evo Morales, que se afirmou como o primeiro presidente
indígena na história do país em 2005. Esse fato marcou uma nova etapa no desenvolvimento
político e social do país. Morales, vindo de uma trajetória política sindical, fez questão e deu
visibilidade a sua origem indígena e consolidou um movimento que articulou a identidade
étnica com as demandas sociais dos setores mais carentes da sociedade. Um discurso que teve
sucesso já que nos contextos sociais bolivianos é difícil dissociar os conceitos de classe e
etnia para pensar a estrutura social do país. Esse novo panorama reviveu os fantasmas mais
temidos pelos setores conservadores vinculados ao passado colonial hispano do país.
Após a inédita vitória do partido de Evo Morales (Movimento Al Socialismo, MAS)
em 2005 com mais de 50% dos votos no primeiro turno, seus partidários ocuparam o espaço
estatal que historicamente foi hegemonizado por um setor da sociedade, caracterizado por seu
poder econômico e capital étnico, maioria de brancos. Até esse período instituições como o
Congresso Legislativo não haviam expressado a diversidade nacional de forma tão
contundente.14 Pessoas de diversas associações de classe, sindicatos, grupos étnicos, e outros
faziam questão dessa diversidade política tornando-se numa imagem simbólica forte que
dificilmente poderia ser desprezada. Um sintoma deste novo ambiente já havia sido verificado
no censo de população e residência feito em 2001, quando 62% da população se auto

12

A ―guerra pela água‖ foi conhecida internacionalmente como uma mobilização que teve sucesso na sua
demanda de reverter o processo de privatização do serviço de água no conjunto urbano da cidade de
Cochabamba. Aconteceu no mês de abril do ano 2000 e teve como protagonistas à vizinhança organizada,
organizações de agricultores urbanos, e outros setores que se aderiram à demanda.
13
As mobilizações dos sindicatos agrários do altiplano do departamento de La Paz se tornaram muito efetivas
por articular diversas demandas num só documento de petições, além de visibilizar com muita força o discurso
da reivindicação étnica Aimara.
14
É importante esclarecer que o MAS já tinha boa representação no congresso e nas instituições regionais na sua
gestão anterior, além de que se pode reconhecer a participação minoritária e isolada de representantes
indígenas e populares desde a segunda metade do século XX. Mesmo assim desde o 2005 se evidencio uma
notável mudança na imagem e na composição étnica sobre todo no Congresso, que virou se chamar:
Assembleia Plurinacional. Porem nos altos cargos burocráticos essa mudança não foi tão notável.
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identificou como pertencente a uma etnia indígena (CEPAL, 2005). Esse foi um primeiro
sinal do que depois se transformou em uma politização das identidades na sociedade
boliviana. A estrutura social do país baseada numa sucessão de estratos que tem no topo as
elites tradicionais racialmente diferenciadas da maioria da nação sendo questionada. É assim
que as identidades se tornaram fortemente políticas e a polarização excedeu os limites
institucionais.
Nesse contexto, grupos de resistência se constituíram articulados a partir dos ―comitês
cívicos‖ regionais, que trabalharam em sintonia com grupos empresariais e a representação
opositora no Congresso, para defender a legalidade que estava sendo interpelada com a
instauração da nova ―Assembleia Constituinte‖ em 2006. Contra a agenda da Assembleia
Constituinte, que recolhia o consenso dos setores sociais populares mobilizados do país, se
impôs a agenda das ―autonomias departamentais‖ para tentar atrapalhar as decisões e os
mandados da nascente assembleia. Isto despertou e potenciou os latentes discursos de
identidade regional, fundadas na oposição política do governo chamado de ―centralista‖. O
projeto nacional que valorizava em primeiro plano a diversidade étnica do pais foi contraposto
pela oposição política de setores da classe média identificada com as elites regionais a partir
de um discurso que apelava a um discurso conservador e auto referencial com base na
tradição e na origem colonial das principais cidades do país.
Isso se concretizou, primeiramente a partir das vias institucionais, mas logo se
reivindicou a partir de manifestações públicas (chamadas de Cabildos15) nas quais se
acentuavam os sentimentos regionalistas dos opositores contra as pessoas vinculadas aos
movimentos sociais que o apoiavam o governo. O confronto se tornou regional e étnico-racial.
Episódios de violência aconteceram nas principais cidades do bloco de oposição regional que
nomeou seu setor de influência como a ―meia lua‖ dividindo territorialmente o país entre
opositores e favoráveis ao governo central.16 Nos departamentos de Cochabamba,
Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Pando e Beni se verificaram confrontos variados entre
população com vítimas fatais e feridos. Um dos episódios mais emblemáticos foi
protagonizado em Sucre, capital histórica e constitucional da Bolívia. No dia 24 de maio de
2008 camponeses indígenas foram convocados para um ato organizado pelo governo e
15

Um cabildo é uma instituição da época da colônia, que significa uma reunião pública na qual a multidão adota
ou propõe decisões. Na história da América colonial hispana, os cabildos eram um espaço informativo onde os
representantes da coroa ditavam tudo tipo de comunicados e disposições à multidão, concentrada geralmente
na praça principal. Na época da independência os cabildos foram também os locais onde os agitadores
chamavam à população a se revelar contra a coroa espanhola.
16
Na Bolívia a divisão política e administrativa se constitui a partir dos municípios como unidades menores.
Estes conformam as províncias que juntas fazem um departamento. Bolívia tem nove departamentos.
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acabaram sendo humilhados, postos de joelhos na praça principal para pedir perdão por
―invadir‖ a cidade e por apoiar ao partido governante (CALLA, 2013). 17

Imagem 2 - Conflitos sociais etnicos e regionais na Bolivia, periodo 2006-2009

Fonte: Colonialismo, racismo y teatralidad del poder (2011)

Similar discurso se repetia nos vários episódios da mobilização conservadora como
defesa da cidade contra os invasores que vem do campo, das vilas e das margens, de outras
regiões. A luta contra as medidas governamentais e, naturalmente, o discurso anti-indígena
foram as alocuções principais. Todos esses argumentos se resumiam na reprovação do
governo de Evo Morales e de tudo o que representava naquele momento. O grau de
radicalidade e violência se ampliou com o desenvolvimento dos acontecimentos, isso
significou uma grande perda de credibilidade dos líderes opositores que ao final tiveram que
negociar seus lugares na nova configuração política do país. Desse modo a Assembleia
Constituinte após um processo de aproximadamente de quatro anos foi concordada em 2011,
17

Para não esquecer os fatos daquele fatídico dia se estabeleceu mediante lei o: Dia Nacional Contra o Racismo
e toda Forma de Discriminação, a ser comemorado o 24 de maio de cada ano no território boliviano.
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aprovada por um referendo nacional. Esse evento fecha um período muito complicado no qual
as forças sociais do país disputaram uma luta aberta pelo poder.

1.4 Estrutura da pesquisa
No entanto, apesar de centrais para as questões políticas e indenitárias contemporâneas
da Bolívia, nenhum desses fatos aparece diretamente no filme Zona Sur. A câmera, como
apontamos anteriormente, não sai da casa onde quase todo o filme se passa. Seus moradores
são personagens de um universo que expõe a intimidade e o espírito de uma época. O tempo
da resistência e de afronta da elite boliviana é contrastado com a imagem de uma família em
crise, incerta a respeito de seu futuro. A questão importante é que mesmo não lançando mão
diretamente do contexto político boliviano, as questões étnicas e os confrontos estão presentes
na proposta fílmica desenvolvida por Juan Carlos Valdívia, diretor do filme. Em síntese, esta
é uma produção que escolhe mostrar preferencialmente um espaço fechado através do qual
expressa o que acontece nos espaços exteriores.
Com tal premissa, na parte que segue à introdução, refletimos sobre delimitação
conceitual do objeto, no capitulo que denominamos de ―Ajuste de foco‖. De modo especifico,
apresentamos nossa abordagem metodológica a partir da análise fílmica e a definição das
unidades da análise. Em seguida situamos o filme no seu contexto cinematográfico boliviano,
para logo nos aproximar ao conceito de espaço fílmico constituído pela articulação do campo
de do fora de campo. (AUMONT; MARIE, 2016), que é a base para a compreensão do objeto
da pesquisa. Avaliamos dita articulação a partir dos segmentos do quadro que estabelece a
fronteira entre o campo e o fora de campo (BURCH, 1973). Tendo de algum modo
esclarecido esse marco conceitual e de referência, reservamos para a última parte deste
capitulo a reflexão sobre a relação entre estética e política que forma a base da hipótese que
liga o filme e seu contexto.
O seguinte capitulo está dedicado a revelar a ―Estrutura fílmica de Zona Sur”. Ali
verificamos como a partir dos elementos visuais, principalmente o plano sequência, se
constitui o filme. Simultaneamente introduzimos uma classificação geral que partilha o filme
entre sequencias internas e externas. Sobre esse critério verificamos as caraterísticas de cada
âmbito, tanto no tratamento fílmico quanto no desenvolvimento da narrativa. A casa, como
espaço interior, dividido entre individuais (os quartos) e coletivos (sala de jantar e cozinha). O
jardim e o telhado, mesmo sendo parte da casa, representa o exterior onde os personagens e a
câmera atuam com maior liberdade. Consecutivamente, o espaço fora da casa (a rua, o carro

27

na estrada e a comunidade rural) é um exterior absoluto que se complementa com a
conformação de espaços linguísticos e oníricos no meio da trama.
Com o filme decomposto em partes, nós detemos na interpretação da concepção
fílmica de Zona Sur. Identificando uma articulação estratégica de vários aspectos do filme,
nomeamos a esta parte de ―Redundância do espaço‖ ação que indica a convergência
significante de três caraterísticas fundamentais do filme. A primeira vinculada à ―ampliação
do espaço visível‖, a segunda referida à ―conformação espacial do fechamento‖, e uma
terceira que tem a ver com ―a continuidade espaço temporal‖. Na base de tal articulação
identificamos a câmera e seu movimento circular como dispositivo que conformam estes
diferentes aspectos do filme em um só gesto de redundância que se liga ao atuar político da
elite boliviana e a um ponto de vista sobre a conjuntura social.
Nas ―considerações finais‖ analisamos o fim do fechamento com a venda da casa e
suas implicações tanto na narrativa quanto na concepção fílmica. Atendendo a questão
principal da pesquisa estabelecemos a relação do filme e seu contexto a partir da reflexão
sobre as relações de campo e fora de campo. É nessas vinculações que achamos as referências
ao processo político boliviano, vinculado à emergência de movimentos indígenas e populares
e à crise política e moral da elite tradicional. Explicitando o gesto político - estético,
sintetizamos a pesquisa em função de apresentar como a partir de elementos estéticos próprios
do cinema, como os planos sequência, o cenário, os diálogos e sons, utilizado no filme, se
constitui um discurso sobre o fechamento que indica um ponto de vista sobre a realidade
social.
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2 AJUSTANDO O FOCO
Nosso modo cotidiano de ver o mundo se modifica ao direcionar nosso interesse num
determinado aspecto do devir contínuo da realidade. Assim acontece com a fisiologia do olho.
Quanto escolhemos um ponto do campo visual, se aciona uma pulsão nervosa que produz um
movimento de focalização. De modo análogo, os dispositivos técnicos que utilizamos para
capturar imagens (câmeras de fotografar e filmar) possuem mecanismos que destacam figuras
e objetos segundo nosso comando. Desses exemplos, próximos ao tema que nos ocupa,
resgatamos que os processos de seleção e de delimitação do observável têm como antecedente
um marco e um ato de observação que os determina. No âmbito da pesquisa, o processo de
aproximação ao objeto de estudo atravessa semelhantes condições de visibilidade.
Em tal sentido, ajustar o foco implica convocar os conceitos e as categorias que nos
permitam observar o objeto tanto para identificar seus elementos constituintes quanto situá-lo
entre as outras manifestações da realidade. É assim que as referências aos estudos do cinema
em geral e do cinema boliviano em particular é a forma pela qual se expressa o processo de
focalização e de definição do objeto de pesquisa. Com tais considerações, a fase de reflexão
teórica tem a ver, inicialmente, com o desenvolvimento de três ações sucessivas. A primeira,
ligada à discussão sobre o método, apontando suas potencialidades e suas limitações. A
segunda se refere a inserir o filme no seu contexto cinematográfico e uma última vinculada à
apresentação dos critérios com os quais descrevemos e interpretamos a estrutura do filme. E
uma última que atinge a problemática central da pesquisa que tem a ver com a relação entre
estética e política do filme.

2.1 Abordagem metodológica
Após assistir um filme, estamos habilitados para relatar a experiência fílmica. Somos
capazes de avaliar se foi boa, ruim, preguiçosa, banal, genial, etc. Tais impressões são
determinadas tanto pela proposta e pelo conteúdo do filme quanto por nosso ponto de vista
particular. Sobre o encontro dessas duas condições fundamentamos um parecer que o
expressamos comumente em forma de conversa espontânea ou através da elaboração de
exposição mais elaborada, como um texto escrito. Esse último é conhecido como crítica
cinematográfica e pretende atingir um público amplo. Compartilha com a opinião breve e
simples do cinéfilo a vontade de comunicar sua experiência baseada na fruição, e uma ―efusão
amorosa‖. (AUMONT, MARIE; 2004, p.12). Em tal sentido, a fonte da avaliação do crítico
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não necessariamente se situa em aspectos estritamente fílmicos. Um dado fundamental na
hora de estabelecer a diferença entre crítica e análise que, antes de tudo, é uma questão de
abordagem.

O olhar com que se vê um filme torna-se analítico quando, como a etimologia
indica, decidimos dissociar certos elementos do filme para nos interessarmos mais
especialmente por tal momento, tal imagem ou parte da imagem, tal situação.
(AUMONT, 2004, p.11)

Dessa explicação, em linhas gerais, podemos inferir que adotar uma perspectiva
analítica implica observar a concretude do filme e concebê-lo como uma unidade discernível,
composta por elementos constituintes. Sabendo da dupla qualidade material e imaterial da
produção fílmica, a análise supõe partir da sua existência no mundo tangível, vivenciada
como uma experiência diante a tela, para assim dar conta das expressões subjetivas que
pressupõe. Com essa previsão, nos detemos na característica principal do enfoque analítico
que tem a ver com a desconstrução experimental das partes do objeto para estabelecer
critérios que nos permitam ajustar o foco sobre pontos relevantes. Tal tarefa prevê descrever o
filme em função das problemáticas que nos sugere. Daí surge a pergunta sobre a estrutura do
filme e as partes que a constituem. Como as identificamos?
Uma primeira aproximação tem a ver com a técnica que possibilita às imagens
adquirir movimento. É um procedimento simples que consiste na sucessão contínua de
imagens fixas que criam o efeito de movimento. O que nos mostra essa técnica, e seu efeito, é
que a imagem em movimento está composta por várias imagens fixas. A nomenclatura
cinematográfica as chama de fotogramas e com toda validade se constituem nas unidades
mínimas que compõem um filme, já que possuem suficiente informação para empreender um
estudo detalhado do seu conteúdo. Porém, pela quantidade de fotogramas que podem existir
em um longa-metragem como Zona Sur (24 fotogramas por segundo convencionalmente)
uma análise pormenorizada não é factível. Aliás seria uma tarefa que não corresponde aos
nossos objetivos, motivo pelo qual precisamos de unidades de análise mais abrangentes.
Isto nos leva ao encontro do conceito do plano que inclui outros componentes que
fazem parte da experiência fílmica, como os diálogos, a música e diversos efeitos de sonoros e
visuais; mesmos que com o passar do tempo foram se incorporando na produção
cinematográfica. De modo sintético, compreendemos o plano como: ―[...] porção do filme
impressionada pela câmera entre o início e o final da uma tomada [...]‖ (VANOYE, GOLIOTLETÉ, 2013 p. 14). Outras definições substituem a palavra tomada por corte, mas a ideia não
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perde sentido. Analisar o filme partilhado em planos é mais exequível e pertinente de ser
observado, já que as unidades revelam um critério de organização e planejamento funcional a
uma proposta narrativa e estética.
Em uma instancia mais abarcadora, a sequência é uma unidade que, considerando a
definição anterior, compreende um: ―[...] conjuntos de planos que constituem uma unidade
narrativa definida de acordo com a unidade de lugar ou de ação‖. (VANOYE; GOLIOTLETÉ, 2013 p. 14). Aqui, começamos a reconhecer, além da técnica, uma classificação que
segmenta o filme em relação a um critério narrativo, onde sequencias e planos são
apresentados em função de uma ordem causal de eventos predefinidos. Mas, que acontece
com filmes nos quais não existe claramente uma narrativa que indiquem um percurso de ações
consecutivas, como é o caso de Zona Sur? Tal questão nos remete à estruturação do filme, na
qual as relações entre aas imagens se estabelece mais pela unidade do ―lugar‖ (espaço) e
menos pelas ―ações‖ (personagens). Isto se traduz na utilização preferencial do recurso que
conjuga os planos e sequencias em função de privilegiar um dos aspectos.
Em efeito, o plano sequência substitui os cortes por movimentos de câmera que
apresentam na mesma tomada o conjunto da unidade de ação ou de lugar. Mais
concretamente: ―O plano-sequência corresponde à realização de uma sequência num único
plano.‖ (VANOYE; GOLIOT-LETÉ, 2013 p. 35). Desse modo, as sequências são pegas sem
ser partilhadas na sua totalidade temporal e uma boa parte do seu campo espacial. Esse
procedimento, presente no desenvolvimento do cinema, desencadeia processos de reflexão
sobre a imagem em movimento, como ato de representar a realidade. Deslocando a câmera do
seu lugar fixo, a captura das imagens do real se abre a várias possibilidades, afastando-se de
uma funcionalidade específica. Isto levanta, de forma mais evidente, questões como o ponto
de vista que adota a câmera e consecutivamente a relação entre o sujeito que filma e a
realidade que é filmada.
Na história do cinema, como parte de um movimento cinematográfico, o plano
sequência foi um procedimento que expressou uma atitude de proximidade do cinema com o
real. Vários cineastas italianos, após a segunda guerra mundial, utilizaram este recurso como
um modo de filmar que se adequava às condições matérias nas quais se encontravam e à sua
proposta fílmica. Com isso criaram uma estética que marcou grande influência no cinema
moderno e contemporâneo. André Bazin (2008) assinala que o aporte principal desse
chamado neorrealismo italiano se liga a um questionamento da produção de imagens
(fotografia- cine) como expressão da realidade:
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Mais concretamente: o cinema italiano tem substituído um ―realismo‖ que procedia
do naturalismo novelesco por seu conteúdo, e do teatro pelas suas estruturas, por
outro realismo que poderíamos qualificar de modo simples como ―fenomenológico‖,
onde a realidade não é corregida em função da psicologia e das exigências do drama.
18
(BAZIN, 2008, p. 375, tradução nossa)

É assim que, através do recurso do plano sequência, a representação fílmica se afasta
de estruturas dramáticas relacionadas às narrativas da escrita tradicional (novela, teatro,
fabula), é adquire maior força no contato visual da realidade, nessa aproximação mediada pela
câmera e também pela subjetividade dos sujeitos envolvidos no ato de filmar. Tal modo de
compreender o cinema contribuiu para o desenvolvimento de várias correntes do cinema.
Estas considerações são pertinentes para compreender Zona Sur, já que ele está composto na
sua maior parte de planos sequência. O filme contém uma reflexão sobre representação a
partir de recursos estéticos e cinematográficos (como o plano sequência) porém com as
particularidades vinculadas a sua proposta, referida ao contexto boliviano, fato que
desenvolvemos em detalhe mais adiante.
Com essa premissa, devemos fazer menção também dos tipos de movimentos e as
posições da câmera apontados pela nomenclatura técnica da produção de filmes, afim de
descrever melhor sua realização. Temos três variações (GERBASE, 2012, p. 110-111). A
mais relacionada com o deslocamento da câmara em Zona Sur é o travelling, que designa um
movimento deslocado do seu eixo; quer dizer, a câmara é operada através da mão do operador
ou outro meio mecânico. Ao contrário a panorâmica implica movimentos horizontais,
verticais ou diagonais com a câmara afixada num ponto, num eixo. Por último, o movimento
da objetiva, que implica aproximação ou afastamento da câmara através do ajuste da lente,
acionando o que chamamos de zoom. No filme de Valdivia, os planos sequência são
apresentados através de traveling’s circulares.
Os aspectos relacionados à posição da câmara também são importantes para nossa
avaliação. O ângulo da imagem de modo geral se classifica como plongée (de cima para
baixo), normal (em frente) e contra-plongée (de baixo para cima). Por sua vez, a variedade de
planos expressados pelo tipo de enquadramentos (plano geral, meio, primeiro plano e suas
variações) são elementos nos servem para descrever nossos planos sequência, mas pelas
características de Zona Sur esses dados se subordinam à descrição dos planos dinâmicos. Em
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Mas concretamente: el cine italiano ha sustituido un ―realismo‖ que procedía del naturalismo novelesco por su
contenido, y del teatro por sus estructuras, por otro realismo que podríamos calificar escuetamente de
―fenomenológico‖, donde la realidad no se ve corregida en función de la psicología y de las exigencias del
drama.
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outros filmes, esses dados são de muita importância, mas nossos casos adquirem certa
relatividade já que o movimento da câmera não é padronizando, fazendo aparecer nas mesmas
sequências vários planos com angulação variável. A dinâmica entre o cenário e os
personagens compõem um percurso e um ritmo que faz desses elementos variáveis
indeterminadas.
Com a apresentação e discussão desses conceitos, ancoramos inicialmente a pesquisa,
mas só para estabelecer uma base sobre qual possamos projetar uma problemática que se
expressa na relação do filme e seu contexto como um gesto estético-político no filme. Isso
implica adotar uma perspectiva interpretativa que longe de ser uma atitude de avaliação
apriorística se converte na contraparte do trabalho de descrição do filme. ―[...] e que a análise
bem sucedida será a que consegue utilizar essa faculdade interpretativa, mas que a mantém
num quadro tão estritamente verificável quanto possível‖ (AUMONT; MARIE, 2004, p.17)
Dessa aparente contradição entre análise e interpretação a pesquisa se situa numa estratégia
indutiva que parte do singular para atingir o universal, ou pelo menos uma parte do universo.
Partir do particular implica focar nossa atenção no filme. ―Em suma, até certo ponto
não existem senão análises singulares, inteiramente adequadas no seu método, extensão e
objeto, ao filme particular do qual se ocupam‖ (AUMONT; MARIE, 2004, p. 14). No entanto,
o filme também é parte de âmbitos maiores nos quais se insere, daí que: ―Analisar um filme é
também situá-lo num contexto, numa história. E, se consideramos o cinema como arte, é
situar o filme em uma história das formas fílmicas, (VANOYE; GOLIOT-LETÉ, 2013 p. 21).
Como se observa, podem existir diferentes formas de empreender a análise. Portanto,
partimos do filme considerando dados, referências, e sua repercussão e relevância no seu
contexto imediato, que é a realidade do cinema boliviano.

2.2 O filme
Zona Sur é um dos principais filmes do cinema boliviano contemporâneo. Filiado ao
gênero da ficção, foi selecionado e premiado para exibição em diversos festivais de cinema
em várias partes do mundo19. Para a história do cinema boliviano, o filme obteve sucesso na
crítica cinematográfica, sendo escolhido pelos especialistas como uma das 12 películas
fundamentales (12 filmes fundamentais) do cinema boliviano. (CASAS, 2014). A repercussão

19

Entre as principais premiações, melhor direção e melhor roteiro na categoria internacional no festival de
cinema Sundance (2010) e melhor fotografia no festival Ibero-americano de Huelva (2009). Também foi
seleção oficial nos festivais de cinema de Tóquio, Panorama Berlinale, Miami, Guadalajara e seleção boliviana
para o Oscar e para os prêmios Goya. (VALDIVIA, 2009).
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que gerou no público se confirma pelas bilheterias das salas de cinema e também por sua
circulação oficial e não oficial entre círculos de debate e discussão em torno das temáticas,
sociais, étnicas e políticas que apresenta. A versão em DVD se tornou de fácil acesso e
eventualmente ainda é exibida em festivais e encontros cinematográficos. O pressbook que
acompanha o DVD descreve o filme do seguinte modo:

Em La Paz, ao contrário de outras cidades, os ricos vivem abaixo. A vida continua
sem grandes contratempos nesta grande casa cercada por um belo jardim. É um
mundo maravilhoso, uma grande bolha de conforto onde várias esferas individuais
coexistem: Mãe Carola, seus três filhos, Patrício, Bernarda e Andrés e os habitantes
de aymara da casa, Wilson e Marcelina. O drama surge lentamente, sem artifícios
narrativos, observando situações cotidianas até que as pretensões internas forçam a
bolha a chocar. A história conta os dias de uma família de classe alta no momento
em que o pais escolheu realizar grandes mudanças sociais. Nunca antes o país foi
visto de baixo, da Zona Sur. (CINENOMADA, 2009, p.9, tradução nossa, grifo
nosso)20

Na opinião de Juan Carlos Valdivia, o diretor e roteirista de Zona Sur, o filme se
diferencia do seu anterior trabalho pelo desejo de criar uma proposta mais pessoal, deixando
de lado os filmes mais voltados para o mercado, ingressando com isso no campo do cinema
mais autoral (FRANCO, 2009). Aludindo a seus primeiros longas metragens: Jonas y la
Ballena Rosada (1995), El Último Evangelio (2000) e American Visa (2005), o cineasta se
distancia da narrativa de histórias e personagens diversos para expressar um pouco de seu
próprio contexto pessoal e social. É assim que Valdivia, nascido na cidade de La Paz, em
ambiente da elite que apresenta em Zona Sur, imprime uma visão crítica e autocritica a sua
produção.21 Até a atualidade, o diretor, conta com a produção de cinco longas metragens dos
quais Zona Sur (2009) e Ivy Maraey (2013) se caracterizam por um bem-sucedido caráter
autoral.
Entre as diversas críticas e opiniões feitas sobre o filme a avaliação do seu conteúdo
ligado à conjuntura social é recorrente. Um jornalista que participou na estreia, afirma: ―Não
tem heróis, não há bons nem maus em Zona Sur o talvez seja melhor dizer que algum modo
20

En La Paz, al contrario de otras ciudades, los ricos viven abajo. La vida transcurre sin mayores contratiempos
en esta gran casa rodeada de un hermoso jardín. Es un mundo maravilloso, una gran burbuja de confort donde
conviven diversas esferas individuales: la madre Carola, sus tres hijos, Patricio Bernarda y Andrés y los
habitantes aymaras de la casa, Wilson y Marcelina. El drama surge lentamente, sin artificios narrativos,
observando situaciones cotidianas hasta que las presiones internas fuerzan la eclosión de la burbuja. La historia
narra los días de una familia de clase alta en un momento en que el país ha elegido llevar a cabo grandes
cambios sociales. Nunca se había visto el país desde abajo, desde la Zona Sur.
21
A esse repertório social se agrega sua formação cinematográfica. Com estudos de direção e produção de
cinema e vídeo na Columbia Collage de Chicago, Valdivia conta entre suas primeiras produções as curtametragems: Swamp (1985), Transients (1987), Drowning (1990). Logo na sua estadia em México trabalhou na
TV Azteca , além de fazer trabalhos de publicidade e vídeo clips musicais (CINENOMADA, 2013, p. 9-10).
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todos são heróis pelo só fato de sobreviver‖ (ITURRI, 2009, p. XX). A alusão à contradição
maniqueísta e à fato extremo de continuar vivendo revelam um pouco da relação que se
estabelece entre o filme e o ambiente desses dias.

Também o alinhamento político é

destacado e problematizado. Em ―Una cuestión de fe: Historia (y) critica del cine boliviano
de los últimos 30 años (1980-2010)” os autores Santiago Espinoza e Andrés Laguna
caracterizam esta relação entre o filme e os projetos políticos da época:

Esta galeria de personagens permite que Valdivia construa um mural da classe alta
de La Paz que está submersa em uma decadência econômica e moral aparentemente
insuperável; uma classe social à que o "proceso de cambio" condenou a uma
clandestinidade inédita que - literalmente - é incapaz de superar. No entanto, o
diretor não permanece na descoberta dos problemas da classe jailona [gíria com que
se nomeia à população da elite] da cidade de La Paz, mas, com esta –com o perdão
do mestre Sanjinés– (anti) nação clandestina, ousa falar sobre tensões irresolúveis
que deu lugar a este novo processo histórico. (ESPINOZA; LAGUNA, 2011, p. 190,
tradução nossa, grifo nosso) 22

Primeiramente, a produção se vincula à atípica conjuntura política que viveu o país na
primeira década do século XXI. O ―proceso de cambio‖ que pode se traduzir como ―processo
de mudança‖ indica precisamente um período social dinâmico, um percurso de fatos e eventos
que marcaram uma nova etapa no desenvolvimento histórico e político da Bolívia,
posicionando diversos atores e movimentos populares no topo do protagonismo social e
político. Um segundo aspecto importante tem a ver com o contexto cinematográfico. O fato
de que Zona Sur seja considerado como um filme ―(anti) nação clandestina‖ é uma afirmação
bastante contundente que nos faz perguntar sobre a relação do filme com as correntes
cinematográficas na quais se inspira e se insere. La nación clandestina (A nação clandestina)
de 1989 é um dos filmes mais conhecidos e de maior sucesso do diretor Jorge Sanjinés, figura
central e notável da história do cinema boliviano. Sanjinés e seu grupo cinematográfico
Ukamau fizeram sucesso na segunda metade do século XX, propondo um trabalho crítico
tanto na prática fílmica quanto na teorização sobre suas experiências.23
Com efeito, como sugerem Espinoza e Laguna, a relação entre o filme de Valdivia e o
trabalho de Jorge Sanjinés é uma aberta problematização das identidades étnicas. Mas outra
22

Esta galería de personajes le permite a Valdivia construir un fresco de una clase alta paceña que se halla
sumida en una decadencia económica y moral aparentemente insalvable; una clase social a la que el "proceso
de cambio" ha condenado a una clandestinidad insólita que -literalmente- es incapaz de superar. Sin embargo,
el director no se queda en el descubrimiento de las cuitas de la clase jailona paceña, sino que, desde esa -con el
perdón del maestro Sanjinés- (anti) nación clandestina, se atreve a hablar de tensiones irresolubles que ha dado
logar este nuevo proceso histórico.
23
O grupo Ukamau, e Jorge Sanjinés, continuam trabalhando a até a atualidade produzindo filmes de alto
impacto. Porém a etapa mais reconhecida nacional e internacionalmente foi o período que vai desde seu filme
Ukamau (1966) até a exitoso A nação Clandestina (1986)
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característica não menos importante, que liga ambos diretores, é a utilização dos planos
sequência. Esses dois elementos:

um estético (plano sequência) e o outro temático (a

identidade), longe de serem superficiais, representam questões muito relevantes. Sebastian
Morales, importante crítico que vem trabalhando sobre a estética do cinema boliviano, reflete
sobre tais aspectos em função de reconhecê-los como elementos que podem dar conta das
continuidades e rupturas entre a atualidade e o passado do cinema boliviano. É assim que
Morales adota a afirmação que fizera o historiador Carlos Mesa em 1989: em relação a
―procura da identidade nacional‖ como característica do cinema boliviano. (MORALES,
2016, p. 24). O autor acrescenta falando no tempo atual que, com efeito, esta é a temática
principal da sétima arte boliviana, mesmo que identificando uma ―pluralidade‖ no cinema
contemporâneo boliviano.
Nesse sentido, Morales faz uma periodização da história do cinema na Bolívia
destacando as características do ―cinema clássico boliviano‖24 em relação às produções atuais,
que se distinguem pela utilização dos recursos digitais. O autor delimita o período entre o
filme Vuelve Sebastiana (1953) de Jorge Ruiz, e o que se chegou a denominar como o ―boom
del 95‖, ano no qual aconteceu a estreia quase simultânea de quatro longas metragens depois
de um longo tempo sem produções. (MORALES, 2013, p.19). Sem se dedicar a estabelecer os
elementos distintivos de uma etapa anterior em relação a essa, podemos adotar o que propõe
Carlos Mesa em seu livro ―La aventura del cine boliviano” (1989) que concorda
temporalmente com Morales ao afirmar que o período do cinema ―silente‖ (silencioso),
caracterizado pela produção de filmes sem som sincronizado, acabou logo de seu apogeu na
década dos anos 40 com a revolução nacional do ano 1952.25
Sobre o período do cinema clássico boliviano Morales afirma:

São filmes que contribuíram para a compreensão do boliviano em suas respectivas
épocas históricas. Mas eles também ajudaram a alcançar algum renome
internacional, e até mesmo (como no caso de Yawar Mallku), eles influenciaram as
políticas governamentais. Se houve uma enorme homogeneidade no cinema
boliviano entre 1953 e 1995 [...] o período seguinte é caracterizado por uma ruptura
temática nunca antes vista no cinema boliviano. Os filmes que fazem parte do boom
del 95 (Sayariy, Jonas y la ballena rosada, El canto de los pájaros e Cuestión de fe)

24

Falamos de cinema clássico boliviano não como simples analogia do que na teoria e na história do cinema em
geral chama-se de cinema clássico. Mais bem aderimo-nos à categorização do termo como parte da
identificação das etapas do cinema boliviano presente na crítica deste cinema.
25
Mesa aponta à importância da revolução nacional do ano 1952 como ponto de início de uma série de
mudanças no âmbito político, social, econômico e cultural na Bolívia. O cinema como boa parte do fazer
artístico também foi fortemente atingido por este evento histórico.
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mostram uma ruptura com os mestres do século passado tanto de forma temática
quanto esteticamente. (MORALES, 2013, p. 19, tradução nossa, grifo nosso) 26

Considerando essa afirmação podemos considerar, no caso boliviano, que a diferença
entre o cinema ―clássico‖ e o contemporâneo leva a marca de uma diversificação estética e
temática que se afastou da recorrência temática da identidade. Entretanto, os filmes novos
podem ser agrupados principalmente pelo suporte de sua realização, que é a utilização de
instrumentos digitais. Efetivamente Zona Sur se insere no que se denomina a etapa digital do
cinema, pois foi produzida com técnicas de produção e pós-produção digitalizada, transferida
para fita de 35mm (CINENOMADA, 2009, p. 64). Esse é um fator importante pois interfere
nos critérios de manipulação da máquina de filmar, fato fundamental em um filme no qual a
câmera adquire um movimento muito dinâmico. No entanto, do ponto de vista mais ligado à
formulação de uma proposta fílmica:

Se pode argumentar [...] que as mudanças que traz o digital não se limitam só a
considerações temáticas ou a simples jogos de possibilidades que oferece a edição
digital [...]. A utilização das novas tecnologias afeta à estética do filme nos seus
processos criativos, nos modos produção. (MORALES, 2016, p.9, tradução nossa).
27

Sendo assim, podemos considerar uma estética ligada aos processos digitais em Zona
Sur? Provavelmente um filme como esse poderia ter sido feito quase de modo similar há uns
40 anos, com um maior investimento em recursos técnicos e pessoal de produção. Questão
que nos leva a afirmar que a estética do filme não se liga exatamente a seu modo de produção.
Portanto, se relaciona com uma outra concepção. Se a referência ao mundo indígena boliviano
no cinema clássico remetia à problemática da identidade nacional, esta também é o tema
principal de Zona Sur, porém assumindo uma perspectiva completamente diferente. Aqui, tal
questão é acionada esteticamente a partir da problematização do espaço da elite branca
tradicional. Soma-se a isto o uso do plano sequência, um recurso incorporado à tradição do
cinema boliviano.

26

Son películas que han aportado a la comprensión de lo boliviano en sus respectivas épocas históricas. Pero
también han ayudado a lograr un cierto renombre internacional, e incluso (como en el caso de Yawar Mallku)
han influenciado en políticas gubernamentales. Si ha habido entre 1953 y 1995 una enorme homogeneidad en
el cine boliviano […] el periodo siguiente se caracteriza por una ruptura temática nunca antes vista en el cine
boliviano. Las películas que hacen parte del boom del 95 (Sayariy, Jonas y la ballena rosada, El canto de los
pájaros y Cuestión de fe) muestran una ruptura con los maestros del siglo pasado tanto temáticamente como
estéticamente.
27
Se puede argumentar […] que los cambios que trae el digital no se limitan solo a consideraciones temáticas o
simples juegos de posibilidades que ofrece el digital […]. El uso de nuevas tecnologías afecta a la estética de
la película en los procesos creativos, en los modos de producción.
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Jorge Sanjinés, o diretor que atribuiu a este movimento de câmera uma significação
particular, explica a relação desse elemento cinematográfico com os preceitos comunitários
do mundo andino. Segundo sua proposta, a câmera deve interpretar tanto ―o olhar do ator
coletivo‖ quanto deve propor a ―participação do espectador no interior da cena‖ (SANJINÉS,
1979, p. 23). Daí que a mobilidade do plano sequência, a diferença dos planos fixos, serve
melhor para o objetivo de enfatizar a experiência coletiva dos filmes. Num patamar mais
desenvolvido, essa intenção de constituir uma proposta estética a partir da a cosmovisão
andina foi consumada em La nación clandestina (1989) com a formulação do que se
denominou o ―plano sequência integral‖:

O momento em que esse plano sequência se torna integral é quando o tempo para de
se mover linearmente e o plano pode abranger tanto o passado como o presente [...]
Sua particularidade reside no fato de que não requer cortes ou elipses de montagem,
mas sim, com uma simples paneo, travelling, ou outro movimento de câmera
semelhante abrange tanto o passado quanto o presente. (ESPINOZA; LAGUNA
apud MORALES, 2016, p. 35-36 tradução nossa, grifo nosso)28

Concebido com tais atributos esse recurso é utilizado em três momentos fundamentais
de La nación clandestina, alternados com outros elementos do cinema convencional como o
plano fixo em todas suas variantes. Mas dizemos que, em Zona Sur, os planos sequência
adquire novas dimensões porque à diferença do filme de Sanjinés, que o utiliza
estrategicamente em função do tempo (passado, presente), no filme de Valdivia o plano
sequência é utilizado em todo o filme, configurando o espaço com movimentos circulares.
Desse modo, um dos traços mais notáveis do filme se torna evidente. A câmera vai girando
com movimentos rítmicos, adaptando-se às cenas e aos personagens. Vai interagindo com o
espaço e com a dinâmica da narrativa constituindo um olhar sem pontos cegos do ambiente,
mas também se relacionado com um tempo quase suspenso.

Nas culturas andinas não existe distinção cortante entre o passado e o futuro por que
o ―presente‖ contém ambos. Assim as cenas do filme são ordenadas de um modo
que não é necessariamente sequencial, mas que todas se ligam a uma realidade, a um
―presente‖ que é este retrato familiar. (CINENOMADA, 2009, p. 25, tradução
29
nossa)

28

El momento en que este plano secuencia se vuelve integral es cuando el tiempo deja de avanzar linealmente y
el plano puede englobar tanto el pasado como el presente. (…) Su particularidad radica en que no requiere de
cortes ni elipsis de montaje, sino que, con un simple paneo, travelling u otro movimiento similar de cámara
abarca tanto el pasado como el futuro.
29
En las culturas andinas no hay una distinción tajante entre el pasado y futuro, porque el "presente" los contiene
a ambos. Así las escenas en la película están ordenadas de una manera que no es necesariamente secuencial,
sino que responden todas a una realidad. a un "presente" que es este retrato familiar.
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No entanto, Valdivia indica que a referência à figura circular, além de sua relação com
a noção do tempo no mundo andino, tem a ver também com o conceito das ―bolhas‖ e as
―esferas‖

contempladas

no

pensamento

do

filósofo

alemão

Peter

Sloterdijk.

(CINENOMADA, 2009). Daí que que a câmara com seus movimentos circulares constrói
uma esfera que representa um universo particular conformado por outras esferas interiores,
espaços individuais que se conformam a partir dos personagens, interagindo de forma
conflituosa. Esta ideia se reforça com vários elementos que ocupam o espaço arquitetônico da
casa, como os cristais, os espelhos, as transparências, os objetos frágeis e as janelas fechadas
que conformam boa parte da decoração dos ambientes (quartos). As esferas constituídas pelos
planos sequência circulares e a sensação do aprisionamento que produz é a característica mais
reconhecível do filme.
Tal fato, faz com o que o filme possa ser interpretado através da Estética del encierro
(2016), que é uma perspectiva sobre o cinema boliviano, na qual Sebastian Morales identifica
na persistência contemporânea da questão da identidade na sua dimensão espacial ―Os
personagens por alguma ou outra ração se vem encerrados nos seus espaços cotidianos. Essa
condição se mostra formalmente na maneira de enquadra [...], nos movimentos de câmera.‖
(MORALES, 2016, p.157, tradução nossa)30. Do mesmo modo, a análise de Zona Sur pode se
ligar à proposta da Estética do confinamento (2008) de Roberta Veiga que reflete sobre a
possibilidade de um outro modo de olhar, distinto daquele do cinema industrial, a partir de
filmes que fogem desse padrão. Se a narrativa cinematográfica privilegia manifestamente o
ver, a radicalização desse procedimento mostra suas contradições, ao desvelar que não é
imagem por si mesma a que gera o processo de engajamento no público, mas é a relação que o
espetador estabelece com o e apresentado.

A força do visível, a preção do olhar no confinamento, faz do quadro, do cenário,
um circuito fechado, um ver tudo, que dificulta a interferência da ausência, da
dimensão fantasmática da imagem. Ela se torna muito concreta e ao mesmo tempo
artificial, a funcionar como máquina que reproduz o mesmo: ambiente gestos
pessoas. (VEIGA, 2008, p. 247)

Em Zona Sur a câmera confina o olhar, porém não a partir do enquadramento, mas
através do espaço. O fato supõe consequências semelhantes já que existe uma ―reprodução do
mesmo‖ que é o ponto pelo qual se pode estabelecer as linhas de fuga que se tornam menos
perceptíveis pela ―interferência‖ que gera uma representação de um só espaço. Os planos
30

Los personajes por alguna u otra razón se encuentran encerrados en sus espacios cotidianos. Esta condición se
muestra formalmente en la forma de encuadrar […], en los movimientos de cámara.
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sequência através do movimento circular da câmera ampliam a visão do espaço interno da
casa encerrando o olhar. Com tal ação vai se conformando paradoxalmente uma apertura do
campo ao tempo de um fechamento que indica a tenção entre o interior e o exterior que para
nosso caso equivale à relação campo e fora de campo.

2.3 Espaço fílmico
Após verificar o posicionamento do filme de Valdivia dentro da tradição fílmica
boliviana, ganhamos uma perspectiva maior da sua relevância. Identificamos suas
particularidades e as referências estéticas que desenvolve. No entanto, assim como partimos
da sua singularidade precisamos situá-lo dentro de categorias mais abrangentes. Por essa
razão entendemos o objeto filme como uma representação que se concretiza no conceito de
espaço fílmico. Fazendo notar que um filme pode ser estudado desde outras perspectivas,
escolhemos esta abordagem em função de compreendê-lo a partir de um ponto de vista
cinematográfico, ou seja, a partir dos elementos que caracterizam o filme em relação a outros
tipos de representações. Daí que o planejamento das sequências e a complementação de som e
diálogos conformam uma unidade significante.

Desse modo, embora haja entre eles uma diferença considerável (o campo é visível e
o fora de campo no é), pode-se de certa forma considerar que campo e fora de
campo pertencem ambos, de direito, a um mesmo espaço imaginário perfeitamente
homogêneo, que vamos a designar com o nome de espaço fílmico ou cena fílmica.
(AUMONT et.al, 2016, p.25).

Desta definição resgatamos duas subcategorias principais: o campo e o fora de campo.
De forma simples, os dois conceitos fazem referência àquilo que percebemos dentro do
quadro, no qual se desenvolvem as imagens em movimento, assim como o que está fora dele.
Até aqui parece não haver dificuldade, mas vamos nos deter nessa ―homogeneidade
imaginária‖ de ambos espaços que sugere o autor. Para isso é necessário indicar que um filme
é principalmente uma representação visual. A representação ligada à ideia de substituição,
posicionada por várias áreas do conhecimento, (GUIMARAES; SILVEIRA, 2015, p. 208) é o
argumento principal para compreender o espaço fílmico como espaço imaginário. Pois o que
percebemos diante da tela é o resultado de um processo de reprodução de fragmentos de
experiências reproduzidas através de uma técnica de exposição de imagens.
Reivindicar esse caráter imaginário (ficcional) é uma crítica à ―ilusão da
transparência‖ que confere às imagens a aparência da reprodução real do mundo. Porém a
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principal consequência de pensar o espaço fílmico como uma representação ficcional é
introduzir uma diferença marcante entre real e imaginário. Assim é importante apontar que a
imagem fílmica, sendo uma representação bem parecida ao real, é produto de um processo de
representação que é verificável na realidade e incide nela. Tanto assim que não poderíamos
verificar sua qualidade imaginária sem antes tê-la percebido através de dados como as cores
que apresenta, o ritmo e a composição das imagens, além dos sons e diálogos sincronizados.
A ênfase na dimensão perceptível do filme se liga à utilização de tais elementos
próprios da representação fílmica em Zona Sur.

Assim, o movimento da câmera, a

cenografia, a interação dos personagens no campo é a parte do discurso fílmico que
pretendemos destacar da proposta do diretor. Não questionamos que o ato representativo
carregue consigo implícita ou explicitamente uma qualidade imaginária. Mas postulamos que
assim como a imaginação parte da subjetividade do sujeito tem seu correlato imediato na
cotidianidade do mundo factual, manifestando-se em forma de visão de mundo. É por isso
que antes de dialogar com os conceitos de campo e fora de campo (imaginários) vamos falar
um pouco da sua parte factual, verificável na noção do quadro.
Tradicionalmente estruturado por uma relação de superfície proporcional de 3/4, que
conforma um espaço retangular e horizontal, o quadro é uma característica central da
experiência fílmica, pois se percebe como o limite entre a projeção das imagens e os outros
objetos do campo da visão. O fato de ser bidimensional é um dado concreto, pois ainda com
as experimentações do cinema em 3D e outros, o modo comum da representação fílmica
continua sendo a tela plana. Por sua vez, essa condição é frequentemente atenuada pelo
tratamento que os criadores do cinema dão à profundidade de campo, que não é mais que
utilização dos métodos de desenho da perspectiva no espaço vinculados à arquitetura e à
pintura. É assim que a principal característica e função do quadro em relação a análises do
espaço fílmico é o fato de estabelecer o ―limite da imagem‖ (AUMONT et.al, 2016, p.19).
A noção de quadro nos permite distinguir o campo em relação ao fora de campo. Mais
concretamente: ―É essa porção desse espaço imaginário que está contida dentro do quadro que
chamaremos de campo.‖ (AUMONT e et.al, 2016, p. 21). No entanto o campo não se define
só por aquilo que está fora desses limites, mas pela relação que estabelece com o fora de
campo que não se olha nem se percebe. Isto pelo fato de que não estamos falando de um
enquadramento fixo (como na pintura) e sim de imagens em movimento, que pela ação dos
personagens ou pelos movimentos da câmera atualizam constantemente o que está em campo
e fora dele. Tal é a relevância deste fato que a partir dele se pode formular uma narrativa
visual muito expressiva. Em função da proposta fílmica a relação entre os dois âmbitos do
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espaço fílmico pode reforçar ou introduzir uma tensão significante na uniformidade estrutural
do filme.
Voltando ao conceito de quadro, os filmes acontecem dentro de um espaço delimitado.
Por isso a figura do retângulo pressupõe um espaço maior restrito pelos seus quatro lados.
Noel Burch (1973, p.27-31) chama atenção sobre este fato e define o fora de campo a partir
dos ―seis segmentos‖ que implicam os limites do quadro. Quatro correspondem aos bordes do
quadro, enquanto o quinto se situado ―atrás da máquina‖ e o sexto se encontra ―atrás do
cenário‖ Esta partilha do fora de campo se relaciona principalmente com o movimento dos
personagens e objetos dentro do quadro, mas também com o movimento de câmera.
Seguindo Burch, e sua análise do filme Nana (1926) de Jean Renoir, identificamos fatores
acionadores do fora de campo que até a atualidade é possível verificá-los na produção
cinematográfica.
O primeiro deles se define pelas ―saídas e as entradas no campo‖, realizadas mais
frequentemente pelos lados laterais do quadro. Com maior notoriedade nos planos fixos o
deslocamento de um objeto ou de uma personagem entre o campo e o fora de campo faz
evidenciar alguns dados importantes como a direção do movimento interagindo com os
segmentos do quadro, ou as implicações dos espaços vazios enquanto os protagonistas ficam
ausentes do campo. São duas questões fundamentais que definem o fora de campo não só
como aquilo que não se vê ou percebe, mas pela significação especifica que implica para cada
imagem. A segunda são os ―olhares em off ‖ que constituem o fora de campo a partir da
direção das miradas. Uma face em primeiro plano que dirige seu olhar para algum dos
segmentos do campo indica fortemente uma presença alheia não vista.
Olhar para alguém, ou para algo, que pode ser revelado ou não segundo o
desenvolvimento da história, tem a ver com uma certa coerência do posicionamento espacial
dos personagens. Se um personagem olha para a direita o interlocutor deverá olhar para a
esquerda no seguinte plano. É uma relação de contiguidade que na nomenclatura
cinematografia é chamada de racoord
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. Uma terceira forma em que se determina o fora de

campo, no trabalho de Burch, é através dos personagens e da ―divisão dos corpos‖. Ou seja,
quando o enquadre apresenta uma parte do corpo constitui um corpo incompleto entre o
campo e o fora de campo. A parte não vista do corpo se localiza num espaço desconhecido
que logo pode ser descoberto.
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Segundo Burch (1973, p.17) ―Esta palavra rodeia-se de uma certa confusão pelo fato de ser usado
correntemente para designar a mudança de plano. Mas de fato ‗racoord‘ refere-se a qualquer elemento de
continuidade [...] entre dois ou vários planos.‖
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Contudo, o autor nos fala que potencialmente existe um fora de campo que pode ser
visibilizado e outro que não aparecera na representação fílmica. Segundo sua visão, e de
modo geral, o fora de campo se classifica entre concreto, que é aquele anunciado e que
aparecerá em algum trecho do filme, e imaginário, o não visto nem esperado, mas
potencialmente atualizável. Em Zona Sur o fora de campo concreto se situa no espaço da casa,
visibilizado pelo movimento circular e dinâmico da câmera. Enquanto o fora de campo
imaginário se situa por fora desse espaço, projetado constantemente desde o campo por
elementos do filme que analisamos no capítulo seguinte. Mas estes dois âmbitos não são
necessariamente opostos, já que no desenvolvimento do filme o fora de campo imaginário
pode intervir modificando a ordem da narrativa.

Quando a mão do empresário entra no campo para agarrar a peça, o espaço em que
este se encontra e que este define é imaginário, pois não foi visto ainda, e não se
sabe, por exemplo, a quem pertence esse braço. Mas no momento do ‗raccord‘ no
eixo que nos revela a cena no seu conjunto (Muffat e o empresário juntos de pé),
esse espaço torna-se, retrospectivamente, concreto. (BURCH, 1973, p. 32).

Mas também existem outros elementos pelos quais se faz presente esse fora de campo
que pretendemos abordar. O caso dos sons também pode indicar um fora de campo que
acontece por fora do campo visível, produzindo um som o um diálogo em off, percebido,
porém não visto. No entanto, nosso foco em Zona Sur são as imagens e a partir delas nos
deparamos com outra forma de avaliar o fora de campo a partir da montagem. Com efeito, um
filme é produto de uma soma de trechos de representação que em conjunto procuram o modo
de fazer esse recorte quase imperceptível. Assim, temos uma realidade representada em forma
contínua, mas que esconde cortes espaço-temporais que chamamos de elipse. São as partes
não apresentadas em função da narrativa, que implicam todo em espaço por descobrir que
também o compreendemos como fora de campo.
O fora de campo possui uma relação direta com o enquadre, mas já defendemos com
anterioridade a construção de mundos possíveis, imaginários, dotados de infinidade;
nesse caso, o fato da não visualização de uma parte da diegesis (elipses) supõe em si
mesmo um fora de campo implícito. (GOMEZ, 2002, p.448, tradução nossa) 32

Com efeito, os recortes efetuados nas elipses nos oferecem todo um espaço que fica
fora de campo e que se estende na tipologia que Gomes (2002, p 446-447) tipifica do seguinte
32

El fuera de campo posee una relación directa con el encuadre, pero hemos defendido anteriormente la
construcción de mundos posibles, imaginarios, dotados de infinitud; en tal caso, el hecho de la no
visualización de una parte de la diégesis (elipsis) supone en sí mismo un fuera de campo implícito.
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modo: 1) no nível do fotograma que significa aquilo que ficou fora entre dois fotogramas.
Mesmo tendo existência concreta não é parte de nossa análise já que na presente pesquisa é o
plano sequência a unidade principal; 2) no nível do racoord que implica os cortes espaçotemporais entre planos e que se situam diante e ao final do relato, os que acontecem no meio
da narrativa e aqueles que implicam os relatos secundários não apresentados; 3) no nível
conceitual que tem a ver com uma elipse que não implica necessariamente um corte, mas que
se verifica um modificação da continuidade espacial e temporal na representação fílmica.

2.4 Estética e política
Como já apontamos, sem ser engajado o filme se vincula com o contexto político boliviano
de um modo particular. Nele encontramos referencias muito breves a uma política explicita,
referida a algum dos atores, movimentos ou ideologias que atuam no campo político. Mas,
entre as tenções que existem entre os personagens e a relação deles com o espaço geral da
casa se explicita uma proposta fílmica que nos faz pensar na sociedade boliviana e suas
contradições. Constituindo as oposições patrões-empregados, indígenas-brancos, cholosjailones, o filme posiciona uma tipologia social que reproduze a estrutura social boliviana no
cenário da casa. Porém, é muito importante destacar que tais categorias distribuídas entre os
personagens do filme se organizam a partir da relação entre o interior e o exterior da casa que
o filme posiciona e que é o modo como se expressa o gesto político-estético do filme.

Não existe política do cinema. Existem figuras singulares que permitem aos
cineastas juntar significados da palavra ―política‖ pelos quais se pode qualificar
uma ficção em geral e cinematográfica em particular: a política como aquilo de que
trata o filme — a história de um movimento ou um conflito, a revelação de uma
situação de sofrimento ou de injustiça— é a política como operação própria de uma
operação artística, vale dizer um modo de acelerar ou retardar o tempo, de reduzir ou
de ampliar o espaço, de fazer coincidir o olhar e a ação, de encadear ou não encadear
o antes e o depois, o dentro e o fora. (RANCIÈRE, 2015, p. 121).

Para nosso caso devemos dizer, que tanto ―aquilo do que trata o filme‖ quanto ― a
operação propriamente artística‖ são formas de entender a política em Zona Sur.. Por um lado,
o filme apresenta um conflito, uma convivência entre os moradores da casa, atravessada pelas
carências econômicas da elite e pelas rígidas hierarquias sociais e étnicas. Mas,
principalmente reconhecemos a gesto político pelas ―operações artísticas‖ expressadas no
tratamento do fora de campo a partir do gesto estético da câmera circular que gira e gira
apresentado só um espaço. De algum modo, isto nos situa num patamar em que o fora de
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campo deixa de ter uma função exclusivamente fílmica e se projeta como uma ação evocativa.
―Quer dizer, o cineasta tem a possibilidade de alongar o espaço fílmico até o infinito, através
da evocação‖ (MORALES, 2016, p. 23, tradução nossa)33 Isto tenciona os limites entre estre
estética e política e nos coloca perto de uma outra classificação do fora de campo que Deleuze
entende como extracampo:

Pois é em si mesmo, ou enquanto tal, que o extracampo já contém dois aspectos que
diferem por natureza: um aspecto relativo, através do qual um sistema fechado
remete no espaço a um conjunto que não se vê e que pode, por sua vez, ser visto,
com o risco de suscitar um novo conjunto não visto, ao infinito; um aspecto
absoluto, através do qual o sistema fechado se abre para uma duração imanente ao
todo do universo, que não é mais um conjunto e não pertence à ordem do visível
(DELEUZE, 1983, p.24)

Tal aspecto ―absoluto‖ do fora de campo é aquele que nos faz participe do
constrangimento que produz o espaço fechado e da procura por uma saída. Tal efeito, sendo
produzido a partir de elementos fílmicos, se aproximam a noções estéticas como o interno e o
externo que projetam uma percepção além da narrativa fílmica, pois a casa se entende como
uma metáfora de um fechamento do qual participa todo o conjunto social. Desse modo a
relação entre estética e política no filme, se efetua tanto pela representação da realidade e seus
conflitos quanto pela alusão ao encerramento cotidiano dos personagens expressado na
proposta estética de Zona Sur através do fechamento da família da elite e de seu espaço.

33

Es decir, que el cineasta tiene la posibilidad de alargar el espacio fílmico hasta el infinito, a partir de la
evocación.
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3 ESTRUTURA FÍLMICA DE ZONA SUR
Ingressando na parte analítica, o primeiro critério para a identificação de unidades de
analise se torna imediatamente evidente. Pois o filme está quase exclusivamente escriturado a
partir de planos sequência, utilizado em 76 das 85 sequencias (ver anexo 1). Daí que este
recurso cinematográfico se torna o elemento estrutural do filme acionado a partir do
movimento circular da câmera. Mas, no percurso da obra essa caraterística principal apresenta
certas variações que enfatizam e atenuam o procedimento. É desse modo que existe uma
relação entre a representação fílmica e os espaços apresentados. Portanto a decomposição do
filme tem a ver com uma classificação ligada ao espaço. A partilha inicial surge a partir a
tenção entre o interior e o exterior apresentado em Zona Sur. A casa como espaço interno
requer uma observação atenta sobre seus diversos âmbitos materializados nos quartos. Já no
exterior, locais como o jardim e o telhado e o fora da casa são cenários importantes em vários
episódios do filme.
Com essa classificação inicial, acudimos à proposta dos seis segmentos, que
trouxemos de Burch (1973) acionados através das: entradas e saídas do campo, os olhares em
off, e as partes dos corpos fora de quadro. Mesmo pensadas para o plano fixo, estes critérios
não deixam de ser relevantes para nossa análise pois nos permitem verificar o modo em que a
câmera, mais do que os personagens e objetos, se torna o principal produtor de significações.
Esta abordagem adquirem uma utilidade renovada pois descreve como é apresentado o
cenário principal e seus pontos de fuga que projetam um fora de campo mais amplo. As saídas
e as entradas dos personagens interagem com o movimento da câmera enquanto os objetos e
elementos do cenário adquirem a importância precisamente por ingressar e sair do campo
apesar de serem inanimados. A apresentação de partes de corpos fora de campo estabelece
uma relação entre as ações das sequências e o percurso da câmara que segmenta os corpos em
função do seu movimento.
Enquanto o olhar em off se desdobra em duas direções diferentes. Por um lado, nas
sequencias mais longas os olhares nos ajudam a compreender que continuamos num espaço e
envolvidos numa conversa ou ação, exercendo uma continuidade que reforça o entendimento
da situação. Por outro lado, Valdivia introduziu sequências que descrevem o constrangimento
dos personagens com imagens isoladas de cada um deles olhando através dos vidros das
janelas da casa. Despojados de diálogos ou relação imediata com outras partes do filme, essas
sequências representam manifestamente o desconforto do encerramento e indicam um fora de
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campo que está além da casa e da Zona Sur. Com estes critérios verificamos a composição do
filme para no capítulo posterior interpretar as suas recorrências e seus pontos chave.

3.1 As sequências internas
Partindo da tenção entre o interior e o exterior apresentada pelo filme, se faz evidente
que dentro da casa o movimento da câmara em seu deslocamento circular se torna mais
definido, mais circunscrito ao ambiente. Já no exterior o movimento efetua trajetos menos
convencionais, elevando-se por cima, girando e deslizando de forma oblíqua. No entanto, a
circularidade do percurso da câmera é mais perceptível na sua movimentação dentro dos
quartos descrevendo o local e os personagens. Desse modo, se visibiliza um espaço fílmico
mais amplo. Assim se pode observar a relação entre os espaços privativos (os quartos) e os
lugares comuns (corredores, sala de estar, cozinha, sala de jantar) que podemos descrever
também a partir da interação que estabelecem os personagens entre eles e as tensões ou
negociações que produzem.

3.1.1 Os quartos e os personagens
Se a casa é o espaço maior, este é composto pelos quartos que são cenários
caraterizados pelos personagens que os habitam. O quarto de Patrício, o filho mais velho, está
definido por uma decoração que não destoa da cor branca presente em toda a casa, mas que
introduz elementos próprios do caráter do personagem. Na sequência nº 3, em que aparece por
primeira vez o personagem, encontramos o jovem em companhia da sua namorada Carolina,
que deitada na cama, entanto ele se arruma num canto, frente ao espelho (ver imagem 3). O
movimento circular da câmera segue uma direção à esquerda que será evidente só em algumas
sequências do filme, já que a maioria são movimentadas para o lado direito, dado que é
percebido em sequencias que apresentam algum aspecto inquietante na ação.
Nesse caso os dois atores começam a se aproximar e tudo indica que vai acontecer um
encontro sexual. A câmara gira ao redor deles marcando seu trajeto em relação objetos do
quarto e utilizando-os para ocultar alguns trechos da imagem. Por exemplo, quando a imagem
dos corpos que começam a tirar a roupas é bloqueada pelo vidro embaçado do banheiro que
fica dentro do quarto, escondendo parcialmente a ação. Também o jogo de aproximação e de
distanciamento que efetua a câmara constitui uma imagem parcial da nudez dos personagens
deixando em fora de campo uma cena de sexo. Outros momentos são ainda mais expressivos
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os rostos que os corpos. A imagem 3, apresentada numa ordem de leitura (de esquerda à
direita), nos mostra como num só plano sequência uma boa porcentagem do espaço de
Patrício.
Imagem 3 – Sequência nº 3 Quarto de Patrício

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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No espaço encontramos elementos próprios do personagem. O vestígio da sua infância
expressa em medalhas de competição e os brinquedos que multiplicados em forma de patos de
borracha pareceriam assinalar uma juventude mais ligada à infância que à vida adulta. A
decoração das paredes e alguns dos móveis fazem, pelo contrário, uma conexão com a
estilizada e sóbria arquitetura da casa. Também há objetos que se destacam por sua presença
em outros ambientes da casa como os retratos, as fotos, os espelhos e os cristais. Aliás da cor
branca predominante das paredes estes elementos são recorrentes e possuem uma significação
específica que tem a intenção de reforçar o isolamento que a família se impõe como forma de
representar as relações com um fora de campo mais amplo, que sai da casa, atravessa o bairro,
a cidade e o país. No caso de patrício o enquadramento movei nos permite observar vários
elementos, nenhum deles faz referência a um contexto além da sua própria individualidade.
As fotos também podem chegar a cumprir esse papel, já que de igual modo achamos
só fotos dos personagens em diversos pontos da casa. Não encontramos, por exemplo, fotos
do Pai dos filhos ou de algum outro membro da família. Isto não deixa de ter sua relevância
pelas conexões entre o campo e fora de campo que estamos procurando. Nesse patamar de
análise de elementos cenográficos é que nos deparamos com a função das portas, que na
maioria das sequências se encontram abertas, mas que no caso do quarto de Patrício se
mantém fechada mesmo não estando trancada. Tal situação provoca a inquietude de Carolina
que nesta e nas outras duas oportunidades em que a câmara se situa neste local reclama da
possibilidade de alguém ingressar. Patrício responde e fala que na casa ―ninguém entra sem
bater à porta antes‖.
O mesmo fato não acontece com de Bernarda, que não goza do privilégio da
intimidade. As vezes em que recebe em sua casa Erica, sua ―amiga‖, que na realidade é sua
namorada e professora da sua universidade, a atende na sala de estar ou no jardim. De igual
modo nas duas oportunidades (sequência nº19 e nº20) em que podemos observar o quarto de
Bernarda as portas e as janelas estão abertas. A mãe irrompe no quarto sem maior limitante.
Na primeira oportunidade, Carola aparece pela olhando pela janela enquanto Bernarda se
encontra se arrumando para sair à rua. Após ingressar pela porta, começa o questionamento
pela forma de vestir da sua filha. Carola sugere que deve encaixar dentro de um padrão mais
feminino. Na realidade o questionamento tem a ver com as preferencias sexual de Bernarda
(Imagem 4).
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Imagem 4 - Sequência nº 19 Quarto de Bernarda

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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Daí em frente não demora a aparecer o tema da namorada. Carola questiona não só o
fato de ser mulher, também se incomoda com sua forma de pensar e sua posição social.
Segundo ela, Erica é uma ―birlocha‖, gíria e categoria social, que indica a uma mulher que se
se situa no âmbito citadino moderno, mas que carrega consigo a marca da cultura popular no
modo de falar e atuar, e sobretudo pela forma chamativa de adotar a cultura globalizada. Dito
em outras palavras uma birlocha é uma chola 34 sem a vestimenta que a caracteriza. Bernarda
não espera para responder e gerar num debate sobre a condição social da família que se
estende à sequência nº 38. Ali, Carola incide novamente na sua inconformidade com as
escolhas de sua filha. Aponta a condição de Erica em relação a sua comadre Remedios,35
afirmando que ―ela é uma verdadeira chola‖ e não apenas uma birlocha como a ―namorada‖
de Bernarda.
Isto revela conotações importantes já que Carola, pelo menos no discurso, tira à chola
de sua posição subalterna e a coloca como exemplo de persistência na sua identidade, coisa
que reclama da sua filha e da sua classe no momento em que Bernarda fala que não quer ser
como sua mãe. Porém a personagem Remedios, mesmo tendo uma breve aparição. (sequência
nº 67,68 e 69) se torna importante pelo fato que resolve as dificuldades econômicas da família
comprando a casa. É a irrupção do contexto social –o fora de campo que ajuda a iluminar o
que está no campo– no filme que foi precedida pela discussão sobre o porvir da família entre
Carola e Bernarda, que são as únicas que percebem e manifestam que o mundo por fora do
seu ambiente está mudando. Na sequência nº 38 elas dialogam sobre o tema e Bernarda
perguntam ―O que vai acontecer conosco?‖. A discussão é acompanhada por olhares em off
que situam um fora de campo não localizável (ver imagem 5).
Imagem 5 - Sequência nº 34 Sala de estar

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
34
35

Sobre a questão da chola falamos na introdução.
Carola tem como comadre uma chola de ascendência popular. Na Bolívia este tipo de relação extrafamiliar
que estabelece vínculos sociais que procuram assegurar uma posição estratégica em função de contatos e
acesso a instancias fora do círculo social imediato. No caso de Carola evidencia que as madrinhas, que
frequentemente são procuradas por sua boa posição econômica e social, também podem se beneficiar desta
forma de sociabilidade.
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Patrício pode compartilhar sua intimidade com Carolina e Bernarda tem a constante
vigilância da mãe quase todo o tempo. Por sua vez, Wilson configura seu espaço somente
como um local de descanso (sequência nº15) que é representado de modo similar aos outros
espaços da casa com a câmara em movimento e elementos como os vidros e os espelhos, mas
também com características particulares. Descobrimos em Wilson, através do seu quarto e de
seus objetos a reivindicação da sua origem popular. A imagem da padroeira, a foto de um
soldado que participou na Guerra del Chaco (1933-1935)36, os tecidos andinos e os objetos
artesanais fazem referência à identidade do personagem (Imagem 6). Das especificidades de
quarto de Wilson em relação aos outros quartos podemos destacar também a tonalidade
vermelha introduzida pelas amplas cortinas dessa cor com as quais inicia e culmina o plano
sequência.
Wilson se encontra deitado, mas não está dormindo, enquanto ouve a voz de Carola
chamando-o abre os olhos e murmura imperceptivelmente seu desconto. Abre a porta e atende
Carola por fora, sem convidá-la a passar. Este pode ser um dado importante na medida da
importância que os espaços de cada um dos personagens são relevantes para compreender os
jogos espaciais que permeiam a narrativa. Pode-se dizer que Wilson conquistou seu pequeno
lugar dentro da casa, quase nos mesmos termos que os demais integrantes. Diferente de
Marcelina, Wilson está inserido na estrutura de relacionamento vertical da família, ocupando
uma posição paradoxal já que é subalterno (empregado), mas também é um dos pilares
sustentadores da família. A importância da sua presença pode-se verificar no fato de que
enquanto ele sai da casa Carola cede à oferta de compra de sua casa, perdendo seu espaço
principal.
Nesta sequência localizada no quarto de Wilson, Carola fala alto e impaciente pede
saber onde está o casaco branco que mandou lavar. Wilson responde que não conseguiu
recolher a peça pois a patroa não lhe deu dinheiro para fazer o pagamento do serviço.
Enquanto acontece a conversa, a câmera com travelling em direção esquerda nos mostra, num
canto do quarto, o casaco pronto que motiva a conversa. Podemos perceber que Wilson é
quem controla a situação e que, de vez em quando, a relação patroa-empregado se desdobra
em certos episódios de rebeldia e cumplicidade. A tensão se estende até a sequência nº 20 na
qual Wilson pede o pagamento de seu salário atrasados em 6 meses. Carola responde
energicamente que disso já haviam falado e logo baixa a intensidade pedindo que ―por favor‖
espere um pouco mais.
36

É comum encontrar esse tipo de fotos nas casas de famílias dos setores populares, que evidenciam que algum
familiar seu acudiu à ultima mobilização bélica que aconteceu no pais na primeira metade do século XX
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Imagem 6- Sequência nº 15 Quarto de Wilson

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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O quarto de Carola, a diferente dos outros, não é tão restrito. Por ele, circulam Wilson
e Andrés com liberdade. Seguramente o fizeram também Patrício e Bernarda num tempo
anterior, na sua infância que provavelmente foi a mesma que observamos em Andrés. Mas no
tempo do filme é só Andrés que tem interesse por ficar nesse espaço. Na sequência nº 9,
vemos como o filho caçula tem seu próprio lugar dentro do quarto de Carola. Uma mesa e
uma cadeira sobre as quais Andrés realiza os desenhos que aparecem depois em outros
momentos do filme. As fotos dos membros da família e os espelhos não faltam (Imagem 7).
Uma televisão ligada, mas que não desempenha uma função comunicativa incita em Andrés
uma pergunta a Carola: ―por que vê a novela enquanto lê um livro?‖ Além disso questiona o
fato de assistir uma novela, já que é programação dirigida às ―amas de casa‖ (donas de casa).
No contexto social boliviano uma ―dona de casa‖ é aquela que só tem o trabalho de
atender a família, fato que no discurso modernizante é visto como antiquado. Andrés repete as
palavras que provavelmente escutou da mesma Carola. Na conversa Andrés também pergunta
pelo trabalho da mãe. A razão é uma ligação telefônica realizada na mesma sequência na qual
ela programa uma reunião com um familiar para o dia seguinte. Outras ligações aparecem em
outras duas oportunidades, mas nos direcionam, mais uma vez, para um fora de campo bem
mais amplo, para além da imagem não visível. Não temos a certeza das atividades efetuadas
por Carola. Na sequência nº 26 se prepara um jantar para convidados especiais, que se
entende que tem a ver com a concretização de acordos ou negócios. Vemos Wilson e
Marcelina arrumarem e prepararem estes eventos realizados na casa, mas o ato em si também
permanece fora de campo, não aparece no filme.
Voltando ao quarto de Carola, se percebe, mais uma vez, como as portas são
representativas tanto para mostrar a continuidade entre os espaços quanto para acionar o fora
de campo pelo ―quinto segmento‖, que aquele que se situa atrás do cenário. Por uma porta
aberta que se situa em profundidade de campo ingressa, nesta cena, o personagem de Carola.
O fato se verifica também em outras partes do filme, por exemplo, na entrada de Patrício para
a cozinha na sequência nº 22. Ou nas sequências nas quais a câmara se situa nos corredores,
exibindo portas abertas de distintos ambientes, todas com possibilidade de serem acionadas
em qualquer momento pela aparição de algum personagem. As portas abertas ampliam o
campo visível do filme e são possibilidades de ação dramática. É particularmente no
personagem de Carola que observamos as portas abertas, a do seu quarto e do banheiro que se
localiza contiguo ao quarto.
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Imagem 7 - Sequência nº 9 Quarto de Carola

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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3.1.2 Locais coletivos interiores
Entre os espaços comuns dentro da casa, a cozinha e a sala de jantar são os principais.
O corredor como espaço entre os quartos e a sala de estar também são cenários de encontro
dos personagens, sendo os dois primeiros os mais representativos. A comida é um dos
motivos que convoca a todos os atores que habitam a casa para participar de um encontro
coletivo. Na sequência nº 4 e nº 39 a sala de jantar é ocupada pela família para compartilhar o
almoço e o lanche da tarde, respectivamente. Na primeira, a câmara gira para a direita e
reflete a conversa no meio da exibição de várias comidas, adequadas para cada um dos
personagens (Imagem 9). O ambiente começa a se tornar exacerbado pelas brigas entre os
membros da família e a ordem que impõe Carola, a respeito da comida para cada um. A
comida é servida e a câmara acompanha as ações e reações dos personagens (imagem 8)
Patrício destaca sarcasticamente as preferências da mãe por um prato de ―ají de fideo‖,
prato com macarrão, legumes, carne e temperado com pimenta. Uma comida típica e preferida
entre os setores populares e que Patricio chama de ―comida de cholos‖. A mãe replica
dizendo: ―você também ama, deixe de brincar‖. A situação de Bernarda é mais difícil no
momento no qual Carola a questiona que esteja comendo pão enquanto ela encomendou a
Wilson fazer para ela uma salada dietética especial. A briga se estende no percurso da
sequência até que num momento Bernarda sai da sala alegando já não ter fome. Andrés é
prevenido por sua mãe de não adicionar mais pimenta em sua comida, sendo contrariada por
Patrício, quem alega: ―Mãe deixa, o ‗locoto‘ (pimenta tradicional da Bolívia) é para machos,
acrescenta mais!‖.
O filho mais velho é o único que parece curtir o encontro incomodando a mãe e a
irmã, incitando seu irmãozinho para que acrescente picante à comida e fazendo comparações
sobre as dietas entre sua namorada Carolina e Bernarda. Enquanto tudo isso acontece, a
câmera gira ao redor da mesa em direção à direita e foca principalmente as faces dos
personagens nas cadeiras. Quando a câmara se coloca diante de um personagem podemos
perceber qual é a sua reação aos comentários de Patrício que nesse instante acontece em off.
Desse modo os olhares em off ativam o fora de campo pelo lado em que se direcionam. É
uma forma de reforçar a tensão que acontece quando os membros da família compartilham
um mesmo espaço.
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Imagem 8 - Sequência nº 4 Sala de jantar

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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Wilson participa do acontecimento servindo a comida, mas a câmera se concentra nos
membros da família. No seu trajeto a câmara divide o corpo de Wilson não sendo visível sua
cara, só as suas mãos com as quais serve a comida. Também é possível localizá-lo em
profundidade de campo, olhando a situação desde longe e atento ao que possam solicitar os
participantes do almoço. Marcelina não participa desta sequência e numa situação anterior
questiona Wilson de sua dedicação no preparo da comida para os patrões. Wilson é ciente das
rotinas alimentícias dos membros da família e o único que acompanha essa dedicação é
Andrés, que sugere em meio das conversas que prosseguem na sala de jantar que ―todos
deveriam comer o mesmo, para assim não dar tanto trabalho a Wilson‖. Coisa que é replicada
energicamente por Patrício, que comenta com sua mãe: ―Andrés está virando marica!‖
Carolina é a convidada neste encontro. Como em outras oportunidades sua relação
com Carola é de aceitação e aparentemente harmonia e gentileza. Carola pergunta a Carolina
sobre a comida que Patrício sarcasticamente rejeita e a jovem responde que ela adora esse
prato, conta que em sua casa sempre pede que seja preparado. Numa das sequencias que
correspondem ao quarto de Patrício (sequência nº 25) Carola felicita a Carolina por seu
aniversário, reclamando do seu filho um tratamento especial e considerado. Ingressando em
todos os âmbitos da família Carolina também participa da reunião com a Tia Charo
(sequência nº 43) na qual se posiciona por instantes no lugar de Carola, repreendendo seu
namorado pelos excessos cometidos contra a convidada. Seu desabafo acontece numa breve
conversa com Erica, a outra postulante para ingressar à família, a quem Carolina confessa que
desejaria ficar com Patrício longe de casa da sua mãe e do seu controle. (sequência nº31).
Erica entende que seria uma opção pouco provável já que: ―nesta sociedade são papéis
que todos teremos que assumir em algum momento‖. Portanto, segundo Erica, Carolina está
questionando Carola pelo papel que ela com o tempo vai desempenhar. É um círculo que
segundo a namorada de Bernarda se encaixa no que ela chama de ―matriarcado boliviano‖.
Vemos assim como a figura da mãe, ao mesmo tempo que centralizadora, se torna num fator
de inconformidade pela hierarquia ordenadora do espaço comum da sala de jantar. Em tal
conformação, Patrício ocupa o lugar de privilégio no qual pode agir sarcasticamente sobre de
Bernarda, Andrés, sua namorada, Wilson e outros convidados. Pode-se entender

como

paradoxal este tipo de ―matriarcado‖ no qual os excessos do filho homem são consentidos
pela mãe, mas é importante lembrar que em nenhum momento da sequência e do filme a mãe
deixa de ter o controle da situação. Esta é uma referência muito pontual, que se relaciona com
a especificidade do machismo inserido na cultura boliviana e que se constata que se replica
também no âmbito classes sociais altas.
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Ao contrário, na cozinha o comando é de Wilson. São várias as oportunidades em que
a câmara mostra o local e o mordomo está sempre presente. A tarefa de Wilson na casa não é
unicamente cozinhar, apesar que realizar com maior dedicação e respeito essa atividade. Por
ali também circulam com maior frequência Marcelina e Andrés. Patrício e Bernarda também
atravessam o espaço interagindo com o ambiente e com Wilson principalmente. É um
ambiente da casa carregado de elementos característicos como os espelhos, as transparências e
os cristais, mas também de evocações do passado e mostras de afeto. Ali na sequência nº 22
Patrício ingressa e com sua peculiar personalidade cumprimenta a Wilson, Andrés e
Marcelina mencionando alguma qualidade positiva de cada um. Sem deixar de utilizar
palavrões e seu jeito arrogante é capaz de mostrar alguma atitude neste espaço.
Na sequência 49 se vê Bernarda com Wilson, que arruma os últimos detalhes de um
bolo de limão. Bernarda após conversar com Erica sobre a possibilidade de morar com ela,
exclama que vai ter saudade dele quando fique fora da casa. Wilson responde que mais vai ter
saudade do bolo que está preparando e relembra como ela gostava do seu bolo de limão desde
o tempo quando era criança. No olhar de Bernarda se percebe uma afetação profunda pelas
palavras de Wilson, enquanto a câmara se movimenta com lentidão e regularidade captando
aos personagens sentados ao redor de uma mesa e compartilhando o bolo Significativamente
Bernarda não replica o que diz Wilson sobre a valoração da sua relação com ele. Esta
sequência que não apresenta nenhum outro efeito e expressa fortemente essa relação familiar
criada entre os filhos da família e Wilson.
Para Andrés, a cozinha é um local de aprendizagem. Com efeito, ele acompanha todas
as atividades que ali se desenvolvem com interesse e muita curiosidade pelo que acontece. O
fato é questionado pelo seu irmão, que afirma que Andrés passa muito mais tempo com
Wilson e Marcelina fazendo biscoitos e arrumado flores. Isso não faz com que Andrés desista,
já que ele afirma que, quando for mais velho, deseja ser como Wilson, ―um chef‖. Marcelina
em alguma oportunidade também menciona que ―este menino é muito diferente‖ pois sempre
quer ficar na cozinha. Para Marcelina, a cozinha é só um local de trabalho e demonstra isso
nas atitudes e conversas com Wilson. Na sequência nº 2 (Imagem 9) o ambiente se torna
barulhento pelo fato de Wilson não querer compartilhar com Marcelina um pouco da comida
feita para o almoço. Em língua aimará diz para ela que só vai poder compartilhar sua comida
após servir todos os membros da família. Marcelina fica revoltada e reprende Wilson. A
câmara corta a imagem da face de Marcelina enquanto está falando, mas pelo tom do dialogo
se percebe a inquietação. Se aciona o fora de campo pela segmentação dos corpos.
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Imagem 9 - Sequência nº 2 Sala de jantar

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)

3.1.3 Espaço onírico
Como mencionamos, o plano sequência é o que estrutura o filme, mas devemos fazer
notar que extraordinariamente existem dois momentos em que este recurso é substituído por
um conjunto de planos estruturados em forma de sequência convencional. São dois momentos
em que o filme se afasta da sua proposta principal em função de representar um ambiente de
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ilusão, do sonho, desligado da localização temporal do filme e do percurso da narrativa. O
primeiro conjunto de planos diferenciados pela imagem desfocada e uma lentidão no
movimento nos apresenta a Carola e a Andrés brincando no jardim com asas de papel,
simulando querer voar (imagem nº10). As imagens são acompanhadas por uma música que
complementa essa experiência onírica. Pela sequência anterior se presume que é Andrés quem
imagina a situação enquanto fica deitado no telhado.
A segunda vez que se apresenta esse tipo de planos é depois da conversa entre Carola
e Charo. Nessa oportunidade Carola é quem lembra do um instante feliz em que ajuda a
Andrés a construir as asas de papel que aprecem em vários trechos o filme. (ver imagem nº
11) Com semelhantes caraterísticas ao primeiro conjunto, as imagens são desfocadas e com
lentidão. Com primeiros planos da face dos personagens e das mãos manipulando a tesoura,
se percebe que os personagens estão localizados em algum quarto ensolarado da casa, que não
e possível identificar. Em ambos casos, tanto no jardim quanto no quarto, os blocos de planos
aparecem com uma transição que ilumina de branco o quadro e terminam com o mesmo
efeito, explicitando sua diferenciação do resto das imagens do filme. Estas sequencias de
planos se situam em um interior que está além do espaço concreto da casa e que expressam o
desejo profundo dos personagens de se libertar da sua situação.

Imagem 10 - Sequência nº 13 Jardim

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)

Imagem 11 - Sequência nº 41 Quarto

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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3.2 Sequencias exteriores
Ao falar do exterior nos referimos ao espaço externo da casa que é o jardim, o teto e a casinha
da árvore de Andrés. Também comtemplamos a oportunidade na qual a câmera da casa sai da
casa junto com Wilson e Andrés. Esses espaços que se distinguem da filmagem no interior
pela maior liberdade com que a câmera percorre seu trajeto. Sem limitações da cenografia
interna da casa, as imagens ensaiam movimentos verticais, se situam em posição zenital e
misturam ângulos e escalas de planos numa só sequência. Porém o movimento curvilíneo e
circular não deixa de ser a base do deslocamento. Podemos desdobrar esta parte da análise de
acordo com os cenários e as situações pontuais nas quais as sequencias tem como cenário o
exterior da casa.

3,2,1 O jardim.
Aparecendo em vários trechos do filme, o jardim se constitui um local em que se pode
observar certas ações e atitudes que não seriam possíveis dentro da casa. Por exemplo, o
jardim é único local em que Marcelina conversa com Carola. Também é o local no qual
Bernarda e Erica podem ter um encontro amoroso e onde se localiza o espaço mais íntimo e
lúdico de Andrés em sua casinha da árvore. É assim que assumimos que no espaço fora da
casa as relações se tornam mais diluídas e flexíveis do que as rígidas que acontecem dentro.
Porém é importante fazer menção que mesmo apresentando tais caraterísticas o jardim e
telhado forma parte do espaço da casa, fato que é verificado nas limitantes que apresenta o
percurso da câmera. Em seguida, falamos das sequências nas quais os personagens se situam
neste cenário.
A primeira vez que a namorada de Bernarda, aparece no filme o jardim é o seu espaço
de encontro. Na sequência nº6 podemos observa-las após um encontro amoroso deitadas e
nuas no meio da folhagem. A câmara se localiza numa posição zenital e gira pela direita
descobrindo pouco a pouco os corpos (Imagem 12). Sem diálogos, as imagens são
complementadas pelo som ambiente no qual se escutam cantos de pássaros. A seguinte
imagem é uma travelling horizontal com movimento para a direita em que as duas
personagens falam da sua relação e começam a ter uma briga ligeira que se torna mais forte
enquanto Erica percebe o apito de Andrés mostrando, pelo fora de campo, que o menino
circula perto do local (imagem13). Erica, irritada, fala para a Bernarda questionando o fato de
ela ter dito que não haveria ninguém na casa. Bernarda tenta acalma-la indicando que Andrés
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não vai chegar até lá porque tem alergia às flores daquela parte. Em uma anterior sequência,
Andrés tinha explicado para Marcelina e Wilson que é alérgico àquelas flores. Erica não
acredita e vai embora.
Imagem 12 - Sequência nº 6 Jardim

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)

Imagem 13 - Sequência nº 7 Jardim

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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É também no jardim onde acontece um encontro entre Marcelina e Carola. Na
sequência nº 48 as duas se encontram e falam sobre o que poderiam mudar no jardim e surge
uma conversa íntima. Carola pergunta para Marcelina sobre a situação de sua família, mais
concretamente sobre seu marido. Denotando que ela já sabia do assunto, pergunta se
finalmente o homem decidiu ir embora. Marcelina responde que sim, que ele sumiu. O jardim
serve de cenário e a câmera percorre pela direita, com certo distanciamento. Enquadrando os
personagens entre as folhas, pouco a pouco a imagem se aproxima e a conversa vai-se
fazendo mais íntima (Imagem 14). Marcelina, um pouco afetada por relembrar os fatos que
tem a ver com sua vida privada pergunta para Carola: ―e seu marido nunca bateu em você?‖ A
dona da casa ignora a pergunta, mas Marcelina persiste e obtém uma resposta negativa, porém
com uma certa cumplicidade feminina.

Imagem 14 - Sequência nº 48 Jardim

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)

O ambiente possibilita está aproximação e a imagem sintoniza com esse ambiente,
sem movimentos abruptos, como se tentasse registrar a sequência sem ser percebida,
escondendo-se atrás das folhas e das árvores. Acontece também desse modo no momento em
que, após ter servido um lanche da tarde, Tia Charo e Carola saem para o jardim e conversam
sobre diversos temas. (Imagem 15) O isolamento do local é propício para desenrolar
livremente de assuntos polêmicos como a situação sentimental de ambas. O marido de Tia
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Charo está se afastando dela, entanto Carola não quer saber mais de relacionamentos.
Compartilha com Charo que entre seus planos esta ir morar numa casa de campo que possui
em companhia de Wilson, que o empregado que sempre esteve a seu lado. Charo brinca com
esse fato e fala que ele foi o amor da sua vida, Carola não à contradiz.
A sequência é mais alongada e a câmara segue às duas personagens a partir de seu
ingresso do campo ao fora de campo, localizado atrás do cenário das folhas. Chegam até o
centro do quintal e ali cortando um par de flores surge a temática dos filhos. A sua reflexão se
torna pessimista já que ambas reconhecem que suas histórias familiares não seguiram a
direção desejada. Tia diz: ―Criamos uma turma de ociosos, dependentes e arrogantes‖. Carola
fala sobre uma reunião das suas amigas na qual falaram da mesma questão. Ela conta que as
outras mães do seu círculo social percebem as mesmas atitudes nos seus filhos.

Nesse,

instante o diálogo se torna mais agudo e a câmera no seu percurso observa os fatos desde uma
posição baixa, sempre se situando atrás de um objeto ou das plantas para não alterar a
continuidade do bate papo.

Imagem 15 - Sequência nº 40 Jardim

Fonte: Zona Sur (2009)

Mas o jardim também é um espaço de vulnerabilidade. Já que, após receber a visita e a
oferta de Remédios, num cenário noturno localizado neste espaço, Carola se encontra na
expectativa de superar seus problemas econômicos vendendo sua casa. É uma decisão que não
se resolve nesta sequência e que só vai ser esclarecida no trecho em que vemos Carola
embalando objetos da casa. Após este desenlace, temos uma das últimas imagens da família,
na qual todos estão reunidos no jardim. Carolina e Erica fazem parte do encontro e os
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personagens compartilham um almoço na plenitude do dia. Após a câmera circular passar
perto dos personagens, nos situamos na seguinte sequência, na qual os atores são enquadrados
entre a folhagem (imagem 16). Novamente percebemos que o jardim é um espaço menos
rígido, no qual as relações podem acontecer com um pouco mais de liberdade.
A partir de elementos caraterísticos do jardim como as folhas, as flores, os galhos e o
outros elementos que enquadram os personagens e suas ações é possível identificar um
procedimento que faz desse espaço bastante distinto dos demais. No caso do jardim a
representação do espaço acontece com menor exaustividade, mas isso não impede que a
interação entre câmara, personagens e cenário produza uma distinção. O enquadramento, que
utiliza a folhagem como marco nos indica que estamos no jardim da casa e não em outro
espaço. A câmera que circula no interior é a mesma só que com maior liberdade de ação. As
conotações deste espaço são importantes para a análise do discurso do fechamento e
estendemos seu tratamento no seguinte capitulo.

Imagem 16 - Sequência nº 44 Jardim

Fonte: Zona Sur (2009)

3.2.2 Os espaços altos
Estes espaços são a casinha da árvore e o teto da casa. São espaços exteriores e se
relacionam exclusivamente com Andrés. Ele é o único que pode acessar esses locais tendo
uma perspectiva mais ampla da casa, do céu e do seu espaço exterior. São locais íntimos nos
quais Andrés realiza suas reflexões e conversas com seu amigo imaginário, Spielberg. A
casinha da árvore é um espaço isolado, um refúgio. Diferente dos outros ambientes, a câmara

66

nunca entra na casinha, mas da porta revela um pouco do que leva por dentro. São brinquedos
e as asas de papel que utilizara em outros momentos do filme, não têm portas nem vidros. Nas
duas vezes em que este lugar aparece (sequência nº 8 e 44), de fora a câmera faz uns trajetos
pouco regulares. Na primeira o travelling de baixo para cima mostra à criança sentada na
porta da casinha, brincando com bolhas de sabão enquanto um som de ressonância
acompanha à imagem, como aqueles que poderiam quebrar cristais.
É significativo que a forma de representar o espaço de Andrés seja diferente em
relação aos outros espaços. É um indicio sobre a descontinuidade que pode eventualmente
efetuar este personagem na subjetividade fechada da sua família (Imagem 17). Na segunda
sequência Andrés fala com seu amigo imaginário. Com olhar em off para o interior não
visível da casinha, pode se vê-lo numa conversa muito animada, na qual pergunta a Spielberg
como foi a festa na qual ajudou a sua mãe o dia anterior. De sua parte ele conta que ficou
sozinho na casa com Wilson vendo um filme.

Imagem 17 - Sequência nº 40 Casinha da árvore

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)

Já no teto Andrés é acompanhado novamente pelo mesmo som de ressonância, como
se aproximasse aos limites invisíveis de seu espaço criando uma sensação de perigo. A
sensação de inquietação que o menino produz ao correr pela acidentada superfície do teto
precede situações reveladoras ou constrangedoras. A primeira acontece na sequência nº 12
(Imagem 18) após Wilson ser descoberto utilizando o banheiro e os cosméticos pessoais de
Carola (toalha de banho e cremes de beleza). É uma transgressão dos limites dos espaços
estabelecidos que continua com a sequência Wilson olhando pela janela e depois
apresentando Andrés brincando no teto da casa. A ação continua com uma sequência fora da
linha do tempo narrativo e acaba com ele apitando o hino nacional deitado sobre o telhado. A
seguinte sequência na qual Andrés aparece acontece algo semelhante.
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Após a discussão entre Carola e Bernarda sobre os problemas da família e a situação
social do pais, na qual abordam a problemática sem precisar fatos nem acontecimentos, surge
a sensação de desconforto e de incerteza que é complementada com a imagem em desfocada
do jornal que tem como foto do presidente na capa. O fora de campo se concretiza
visivelmente, mas a narrativa continua com o silencio dos personagens. No seguinte plano
vemos Andrés sobre o teto em posição invertida, quer dizer com o céu para baixo e a casa
para cima (Imagem 19). É a única imagem do filme que faz esse singular enquadramento. Se
pode afirmar que essa sequência expressa um fora de campo onde o mundo está para baixo.
O certo é que a imagem inversa da sequência 35 é muito representativa e se relaciona
com uma imagem do filme Ivy Maraey (2013), também dirigido por Valdivia e que reflete
uma certa continuidade, já percebida por críticos como (MORALES 2016), que considera
ambos filmes como parte de um ―díptico‖. Desse modo o teto da casa se converte num limite
ao qual só Andrés pode acessar e onde se expressa visualmente uma referência ao que está
acontecendo.

Imagem 18 - Sequência nº 12 Telhado da casa

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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Imagem 19 - Sequência nº 35 Telhado da casa

Fonte: Zona Sur (2009)

3.3.3 Espaço linguístico
Do mesmo modo ao ―espaço onírico‖, existem um conjunto de planos sequencias que
se distinguem pela conformação de um ambiente alheio à casa da família da elite, portanto
que ficam fora dele. Este espaço é conformado pelos diálogos em língua aimará entre Wilson
e Marcelina. Em efeito, nas sequencias nº 1, 2, 18, 24, 53, 56, 62 percebemos como através da
fala dos empregados se projeta um espaço que se situa além do cenário da casa, já que
nenhum dos outros habitantes do espaço sabe dar conta do entendimento da língua aimará. O
fato se torna revelador das relações que se estabelecem entre os personagens e também com o
público que assiste o filme, já que os trechos desses diálogos não são legendados para o
público boliviano. Assim, muitos dos que participam nos cinemas chegam a se identificar
com os personagens jailones que desconhecem o idioma.
A constituição de este outro espaço, justaposto ao espaço concreto da casa, se situa de
modo exclusivo no ponto de vista dos empregados, que através da sua língua podem se
expressar sem censura, sabendo das limitações dos outros personagens. Por exemplo na
sequência n º 2, Marcelina questiona com palavras duras o fato de Wilson preferir server a
comida aos patrões, mesmo eles ainda não estar situados na sala de jantar. Andrés pergunta
sobre a fala de Marcelina, mas Wilson não atende seu desejo de forma satisfatória. Em outra
situação (sequência 18) vemos aos personagens falando amenamente na sala de estar. Na
conversa, Marcelina comenta com Wilson sobre a situação sobre as propriedades da família
que podem server para pagar as dívidas.

69

3.3.4 O fora da casa
Depois de tudo, a câmera finalmente consegue sair nas sequencias 60-64. Junto a
Wilson e Andrés nos situamos no carro depois da saída repentina de Wilson. No meio da
viagem, o mordomo questiona ao menino por ter se introduzido no carro sem sua permissão e
comenta que o motivo do afastamento da casa é o funeral do seu filho, que será feito numa
comunidade rural. Descobrimos a reação da repentina desobediência de Wilson.

Com um

tom de solidariedade Andrés pergunta ―porque morreu teu filho?‖ O silencio passa até a
seguinte imagem, na qual vemos um grupo de pessoas que colaboram com levar a caixa do
morto até o cofre do carro. Em nenhum momento a câmera a deixado de girar circularmente
apesar de já não estar no interior da casa.
Chegando ao destino, a população aimará, que ainda conserva seus referentes
culturais, reunida de forma circular efetua um ritual fúnebre que não aconteceria na casa da
família jailona (ver imagem 64). O rasgo diferencial é que a câmera é movimentada pelo lado
esquerdo, fato que adquire uma notória significação em relação ao plano seguinte, no qual a
turma de Patrício reunida também num círculo é apresentada pela direita, como na maior parte
do filme. É como se em ambos espaços o sentido do tempo, através da direção do movimento,
fosse totalmente distinto. Um dirigido pelo sentido em que avança o relógio, o outro em
direção à valorização é atualização do passado. Andrés é único que participar ambos espaços.

Imagem 20 - Sequência nº 64 Comunidade andina

Fonte: Zona Sur (2009)
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4 A REDUNDÂNCIA DO ESPAÇO
Após desenvolver uma descrição dos espaços apresentados em Zona Sur, a noção
inicial sobre a temática do filme, que tem a ver com exibição de um de um só espaço se
reforça, porém, adquire novas perspectivas. Vadivia exibe a cotidianidade da família jailona
contada a partir do constrangimento do espaço fechado da casa. Manifestamente se constrói
um discurso sobre o espaço. No filme, a casa é um objeto que garante a proteção do modo de
vida da elite tradicional da boliviana, mas também é um local que produz transformações e
mudanças, nos personagens ao não poder cumprir efetivamente com seu objetivo isolante e de
proteção a partir do seu fechamento indefinido.37 O espaço só adquire tais funções na medida
em que é acionado e representado a partir dos recursos fílmicos utilizados. Tais recursos se
articulam com o objetivo de produzir não apenas uma representação do espaço fechado, mas
uma redundância do espaço como estratégia significante que conecta o campo e o fora de
campo do filme.
Essa redundância tem a ver com uma articulação de vários elementos
cinematográficos, entre os quais se destacam: o movimento da câmera, o espaço arquitetônico
e a montagem. O primeiro, caraterizado por movimentos circulares circunscritos ao espaço
interno ou exterior. O segundo que confere uma significação importante aos objetos e
elementos do cenário. E o terceiro que estabelece a continuidade espacial e temporal do filme
em relação aos outros espaços. Identificando esses aspectos como convergentes e
redundantes, no que se refere à questão do espaço, de que modo entender sua articulação?
Como essa recorrência espacial projeta a relação do filme com seu contexto?

Sobre a

primeira questão vale a pena acudir ao conceito de dispositivo.
Pertencente ao repertorio conceitual do filosofo Michel Foucault o termo ―[...] parece
se referir a disposição de uma série de práticas e de mecanismos [...] com o objetivo de fazer
frente a uma urgência e de obter um efeito.‖ (AGAMBEM, 2005, p.11). Sem ter uma
definição bem definida, Agambem faz referência ao conceito, como presente em grande parte
da obra do Foucault, sobretudo no que tem a ver com sua ideia de ―rede‖ como forma de
entender as relações de poder que atravessam a sociedade. Para nosso caso, o dispositivo se
desloca do seu sentido coesivo, de exercício de poder, para entendê-lo mais por seu potencial
articulador. O conceito de dispositivo, interpretado por Braga (2011) na sua dimensão
interativa, e não só de controle, atende melhor nossas interrogantes.
37

Nos referimos ao evento da venda da casa, no qual o ingresso inusitado da comadre Remédios (o outro)
implica que a família rica perca seu espaço.
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Podemos então considerar que ―dispositivos de interação‖ são espaços e modos de
uso, não apenas caraterizados por regras institucionais ou pelas tecnologias
acionadas; mas também pelas estratégias, pelo ensaio-erro, pelos agenciamentos
táctico locais -em suma- pelos processos específicos de experiência vivida e de
práticas sociais. (BRAGA, 2011, p.11)

Sem deixar de apontar que o movimento circular da câmera se constitui no fator que
caracteriza e atravessa o filme, a consideração de Braga, nos faz questionar se é possível
interpretar o filme a partir de um ângulo particular da sua apresentação. Já que se observa nos
enquadramentos moveis que organizam o filme mais uma função estruturante do que
estrutural; ou seja, que se define, não por si mesma, mas por a sua relação com outros
―processos‖ significantes expressos no filme, facilitando sua apreensão. Daí que a ampliação
do campo visível, a conformação do espaço da casa como um espaço fechado e a
continuidade espaço-temporal expressa nos planos sequência, são fenômenos que se
relacionam a partir da ação da câmera, como um dispositivo que através de um ―modo‖ de
olhar constitui um ―espaço‖, nosso caso, o espaço fílmico.

4.1 Ampliação do campo visível.
Em Zona Sur evidenciamos que o campo, o espaço fechado interior da casa, entendido
como a parte visível da imagem (na tela), é ampliado descobrindo sistematicamente o que está
aos lados do quadro. Em relação à proposta de Burch (1973), estes lados se constituem em
segmentos que definem os limites do campo e onde começa o fora de campo. Como o
movimento circular da câmera atualiza permanentemente os segmentos, observamos a
tendência a suprimir o fora de campo ao torna-lo campo constantemente, mostrando o não
visto. Isto evidencia uma preocupação por olhar o espaço, pois o procedimento não se
fundamenta só na ação dos personagens, mas na apresentação do local e seus detalhes. Este
fato confere uma significação aos objetos que passam a ocupar uma função importante no
fechamento simbólico do filme.
Mais do que apenas acumulação de objetos, a arquitetura fílmica é espaço pelo qual
se circula, é imersão em algo mais amplo que ela mesma, é o ambiente todo que
extrapola o enquadramento. (ALLON, 2016, p. 28).

O espaço filmado em Zona Sur apresenta uma série de elementos de analise acionados
pelo enquadramento móvel, que no seu percurso circular nos apresenta uma casa cheia de
dados visuais, entre os quais temos objetos comuns a todos quartos e objetos que distinguem
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aos moradores de cada espaço. Aqueles que são comuns nos ambientes da casa são
principalmente os espelhos, as janelas, os vidros e cristais. A cor branca das paredes, as
roupas, alguns móveis, a louça e outros, também são dados que caracterizam o local filmado.
Por outro lado, os retratos e outros elementos de decoração, que se localizam em cada canto
da casa, são referências importantes na interpretação. Dessa forma temos uma serie de objetos
que se distinguem pela sua contribuição à ideia geral do fechamento e que colaboram com a
construção visual e narrativa do filme.

4.1.1 Os vidros

De qualidade frágil e transparente, os vidros se situam em diferentes lugares da casa.
Além de representar a pulcritude e o caráter asséptico da casa, as qualidades deste material
implicam a conformação de um ambiente vulnerável, no qual as ações devem ser
desenvolvidas com muito cuidado. Na sequência 26 (Imagem 21) na qual Wilson prepara a
mesa para uma ceia organizada por Carola, se observa como os copos de vidro alinhados e em
primeiro plano induzem um silencio que é interrompido gradativamente por um som
ressonante que ameaça quebrar a esforçada ordem da mesa. Tal é a sensação de vertigem que
gera a aproximação aos vidros que até os personagens abaixam as suas vozes. Esse som de
ressonância se faz presente também em vários trechos do filme com motivo de acrescentar
essa ameaça da destruição que circunda os objetos e a casa.

Imagem 21 - Sequência nº 26 Sala de jantar

Fonte: Zona Sur (2009)
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Mas, os vidros também são delimitadores do espaço. Assim as janelas através das
quais os personagens olham para fora, adquirem a função de delimitação e proteção entre
interno e externo. Existe um conjunto de sequências nas quais os personagens se colocam
junto as janelas fechadas e olham através dos vidros. Sem relação imediata com algum fato,
estas imagens nos remetem a um olhar em off que é uma das formas de determinar o fora de
campo pelos segmentos do quadro proposto por Burch (1973, p. 27-28). As personagens
situam seu ponto de atenção num espaço não identificável (imagem 22). É a representação do
fechamento e a projeção de um fora de campo que se situa além do espaço da casa apontando
para o complexo contexto político que cerca a casa. Cada um deles expressa deste modo uma
inquietação, uma carência provocada pelas situações cotidianas, pelos padrões de
comportamento familiar e pelas dificuldades econômicas com as quais tem que lidar a família.

Imagem 22 - Sequências nº 11, 17, 20, 48 Janelas

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)

Bernarda, Patrício, Carola e Wilson são os que protagonizam dessas sequências. A
câmara atua de forma semelhante nas quatro oportunidades, partindo do primeiro plano dos
personagens que são filmados de fora, traz as janelas, enquadrando suas figuras. Logo a
câmera vai se afastando e abrindo o campo. Este gesto é resumido numa imagem coletiva
(sequência nº52) na qual todos os personagens que habitam a casa, incluídos Andrés e
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Marcelina, aparecem na imagem. A exceção de Andrés, todos estão dentro da casa, por traz
de janelas fechadas e transparentes. (Imagem 23). A câmara parte do plano de Andrés sobre o
telhado, livre do fechamento que protagonizam os demais habitantes da casa. O plano se
amplia com um movimento de travelling pela direita e descobre os demais personagens, cada
um numa posição que denota com muita força a ideia da casa ―bolha‖ que Valdivia quer
investir ao espaço apresentado.
Imagem 23 - Sequência nº 52 Janelas

Fonte: Zona Sur (2009)

4.1.1 Os espelhos
Por outro lado, os espelhos, como vidros não transparentes, mas que devolvem a
imagem de si mesmo, também se convertem em elementos delimitadores de um modo mais
subjetivo. ―No espelho, eu me vejo lá onde não estou, um espaço irreal que se abre
virtualmente trás da superfície.‖ (FOUCAULT, 2009, p. 415). Desde a perspectiva de
Foucault, a irrealidade da imagem do espelho tem a ver mais com sua ideia de utopia
localizada (―heterotopia”) que nos remete à possibilidade por produção de outros espaços que
se justapõem a espaços concretos. Expressivamente, a sequência nº10, na qual se mostra a
Wilson utilizar o banheiro privativo de Carola, revela essa função redundante dos espelhos no
filme. Ali Wilson se posiciona frente ao espelho e começa a aplicar na sua pele os cremes de
beleza da patroa. É como si nos espelhos da casa só seja possível se refletir uma imagem que
deve obedecer a certos cânones estéticos, demostrando também a aceitação do personagem
dos padrões de beleza da casa e da sociedade que representa.
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Imagem 24 - Sequência nº 10 Quarto de Carola

Fonte: Zona Sur (2009)

Concomitante com a função que delimita o espaço, os espelhos ao longo do filme
atuam também como produtores de imagens do contracampo, que é o sexto segmento do qual
fala Burch. Enquanto a câmera gira e desloca o foco dos personagens, suas ações são
percebidas apenas pela continuidade dos diálogos que acontecem em off. Porém, a imagem
que refletem os espelhos diminui esta impossibilidade de ver, mostrando algum aspecto que
acontece ao outro lado do espaço filmado. Este recurso é utilizado em vários momentos do
filme, valendo-se do espaço arquitetônico com uma forma de montagem sem interromper a
cena, reenquadrando personagens e objetos sem recorrer a técnicas da montagem mais
tradicionais como o plano-contra plano, utilizado na maioria dos filmes. Como vemos nas
imagens 25-26, os espelhos situados em diversos espaços produzem este efeito.

Imagem 25 - Sequencias nº 5, 30 Quarto de Carola

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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Imagem 26 - Sequencias nº 18, 60 Sala de estar, carro

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)

Em tal sentido concordamos com Morales quando fala: ―Em Zona Sur os espelhos são
a expressão deste desejo de não olhar para o outro.‖ (MORALES, 2016, p.67, tradução
nossa)38. Se os vidros representam os limites do campo visível, eles também expressam uma
forma de reprodução do mesmo, projetando com isso um outro fora de campo. É aqui que a
compreensão da relação entre campo e fora de campo deixa de se fundamentar na estrutura
física do enquadramento. Se Burch tipifica o fora de campo como concreto (potencialmente
visível) e imaginário (nunca visto) é por que o fora é compreendido apenas como aquilo que
não se vê ou percebe. Mas, na perspectiva de Deleuze (1983, p.23), entendemos os
enquadramentos como sistemas de significados ―relativamente fechados‖, que se conectam
com sistemas maiores e com o ―universo‖.
Daí que o papel dos espelhos como um desejo de não olhar para o outro, para aqueles
que se consideram como diferentes, nos situa no contexto social. ―As decisões que tem a ver
com o enquadre não se limitam a então a considerações sobre o que vai ser visível e o que
não, mas também o que se busca evocar‖ (MORALES, 2016, p.23, tradução nossa) 39 Desse
modo que o ambiente político exacerbado pelas diferenças sociais e étnicas se explicita nas
relações que se estabelecem entre os moradores da casa. Como uma linha principal na
construção discursiva do filme, aqueles personagens encurralados na casa e protegidos das
questões políticas do país, não quererem ver o outro e isso se reforça também em outros
elementos, como as telas de TV, as câmeras, os retratos e outros elementos que expressão a
confecção imagética das fronteiras, e das muralhas.

38

Em Zona Sur, los espejos son la expresión de este deseo de no mirar al otro. Es por eso que se orientan al
interior de la casa, siempre cerca de los muros, multiplicando al infinito el reflejo de los personajes,
constituyéndose en una frontera entre el adentro y el afuera.
39
Las decisiones que conciernen al encuadre no se limitan entonces a consideraciones sobre lo que se va ser
visible y que no, sino también lo que se busca evocar.
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4.1.2 As imagens
Na sequência nº 25 Patrício e Carolina olham com atenção sua própria experiência
sexual filmada com anterioridade e projetada no aparelho de TV. Refletem sobre ela e
parecem disfrutar do que observam. O fato se torna ainda mais particular quando Carola bate
à porta pedindo ingressar ao quarto. Patrício autoriza sua entrada sem deter a continuidade da
imagem. Carolina age rapidamente e intercepta à dona da casa antes de se colocar numa
posição que lhe permita ver o que eles estavam vendo. Após uma breve conversa, Carola
abandona o cenário e Carolina, revoltada, tenta bater em Patrício por querer expor sem
cuidados sua intimidade. Percebemos, que entre os membros da família, não existe restrições
na reprodução das imagens de si mesmos. O encontro intimo que poderia ser um espaço para
o indeterminado, (para o não visto) aparece como algo banal que pode ser compartilhado.

Imagem 27 - Sequência nº 25 Quarto de Patrício

Fonte: Zona Sur (2009)

Esta propensão de olhar para si mesmo, presente nos personagens jailones e na
produção de seus espaços, também se evidencia de algum modo nos empregados. Na
sequencias nº 2 e 22 que se situam na cozinha, vemos a televisão ligada exibindo um
programa, que pelo que se pode observar tem como protagonista uma chola que parece
efetuar uma atividade que tem a ver com a gastronomia40. No quarto de Wilson também se faz

40

Por esses anos em diferentes redes de TV se apresentavam programas de cozinha que tinham como
apresentadoras modelos de passarela, que habitualmente sugeriam receitas de cozinha gourmet ou pratos
internacionais. Em meio desse padrão apareceu, na rede RTP, um programa dirigido por uma apresentadora
chola (Justa Canaviri) que vestida com sua roupa tradicional cozinhava receitas de pratos locais, a partir do
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evidente esta característica, mas com a diferença de ser uma referência voltada para o
coletivo, para sua cultura. No quarto vemos importantes elementos como a Padroeira41, muito
presente na cultura popular boliviana, os artesanatos andinos e uma foto de um soldado da
Guerra do Chaco (1933-1935) Particularmente este último objeto nos revela um vestígio
histórico da sua origem, que não aparecem no filme em referência aos personagens jailones
(Imagem XX). Já que entre as imagens que dos seus entornos particulares só se percebem
retratos seus ou figuras abstratas que não tem qualquer relação direta com contextos mais
amplos.

Imagem 28 - Sequencias nº 19, 34 Quarto de Wilson e Sala de Jantar

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)

Como percebemos as imagens, internas a partir do espaço arquitetônico, fecham e
abrem o fora de campo, atingindo outros espaços como aquele do antepassado de Wilson,
através de alguns elementos do cenário ou repetindo a imagem da família rica. A sequência
XX é paradigmática sobre essa possibilidade da abertura. Nela aparece pela primeira vez uma
referência temporal explicita do filme. Não adiantam os muitos relógios que aparecem no
espaço da casa, já que estes representam um tempo sem definição. A localização temporal do
filme aparece numa imagem sem foco, mas perceptível, de um jornal que Carola segura nas
suas mãos, enquanto discute com Bernarda sobre questões que tem a ver com sua condição
social. Nela aparece a figura de Evo Morales na capa do jornal, assinalando que estamos num
período de importante visibilidade do dirigente político. (Imagem 29)
Tal período, como o descrevemos na parte introdutória, é caraterizado pelo confronto e
a polarização política que assume posições étnicas e de classe, configurando uma politização
modo tradicional de fazer, rapidamente ganhou sucesso. E foi significativo pelo fato que é comum associar à
imagem da chola como empregada e cozinheira mais foi novidade ver uma chola como como figura culinária
de televisão.
41
Na Bolívia é tradicional que cada região, cada cidade e até cada bairro tenha um Patrono ou Padroeira que se
assume como parte da identidade do local. Misturando elementos do catolicismo com a cultura popular andina
as festividades comemorativas das coletividades coincidem com o calendário dos santos religiosos.
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das identidades nos primeiros anos do presente século. O contexto da discussão da mãe e da
filha são reforçadas com a imagem do político, conformando assim, uma relação entre a crise
familiar e o contexto político que acontece nesse fora de campo absoluto que o filme constrói
a partir de elementos pontuais como este. Uma segunda sequência XX, na qual nos
encontramos fora da casa confirma este marco histórico. Nas poucas imagens fora da casa,
pela janela do carro que leva Wilson e Andrés, vemos uma pichação que confirma a ambiente
político ligado à Evo Morales e à representação da sua figura.

Imagem 29 - Sequencias nº 34, 60 Sala de Jantar, Carro

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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4.2 A conformação do espaço
Como se fez notar na parte introdutória do presente trabalho, a câmara que gira todo o
tempo é o primeiro dado sensível do filme. Longe de ser uma opção arbitrária, tal atributo
constrói a expressão fílmica de Zona Sur. Já no capitulo III, verificamos que, no filme, existe
um certo tratamento diferencial dos espaços, vinculados ao interior e ao exterior da casa. No
interior, verificamos um movimento mais padronizado e restrito, no qual a câmera gira em
função do espaço fechado interagindo com os personagens e os objetos. Em alguns momentos
a câmera diminui a velocidade e em outras acrescenta. Também se evidenciam mudanças de
direção, sendo que a maioria das sequências são acionadas pela direita, existem algumas que
giram pelo lado esquerdo. No exterior se produzem mais nuances, ali a câmera ensaia
movimentos verticais, oblíquos, se posiciona no ponto zenital, tenta se elevar por fora da casa,
mas atinge um contorno, um limite que se define tanto pelo movimento quanto por um som de
ressonância.
A câmera é o dispositivo que possibilita esta configuração do espaço fechado com
caraterísticas esféricas, já que os movimentos da câmera não param de desenhar trajetos
circulares, fato que nos permite comparar a casa a uma ―bolha‖, esférica, transparente e
volátil. Alguns elementos do cenário como os copos de vidro e a forma redonda de alguns
espelhos também colaboram para afirmar a metáfora da família presa na sua bolha. Embora,
este espaço arredondado por recursos cinematográficos implica também uma significação que
se vincular a aspectos dos personagens. É assim que a esfera que arquiteta a câmera em Zona
Sur tem a ver com dois conceitos que Morales (2016) os identifica como as figuras do
encerramento e da vagabundagem, importantes para compreensão do cinema contemporâneo
boliviano e seus personagens.
Se o cotidiano aparece como espaço de encerramento, então é claro que o único
movimento que os personagens podem realizar é o da vagabundagem, um
deslocamento circular num mesmo espaço, buscando uma saída que parece ilusória
(MORALES, 2016, p. 157, tradução nossa)42.

Do mesmo modo, a câmera no filme fica também fechada, quase sem sair da casa,
com a tarefa de mostrar só um espaço, revelando a escolha por não olhar o que está além,
assim como os personagens. Também, seu movimento circular representa essa tensão entre a

42

Se lo cotidiano aparece como espacio de encierro, entonces es claro que el único movimiento que los
personajes pueden realizar es el de vagabundaje, de desplazamiento circular en un mismo espacio en un mismo
espacio, buscando una salida que parece ilusoria.
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procura por uma saída e o fechamento material e subjetivo que o filme nos transmite. Porém,
o movimento vagabundo, que poderia se entender como arbitrário, se apresenta em forma de
variantes de um padrão circular. De modo geral, identificamos um maior rigor e regularidade
na opção pelos planos sequência circulares no interior da casa, onde o arquétipo da câmera
circular é mais contundente. No caso dos exteriores o procedimento se apresenta com mais
variações. Uma distinção notável é o percurso horizontal que preferentemente se efetua no
interior e algumas sequencias de movimentos verticais muito significativas que se evidenciam
no exterior.

4.2.1 Movimentos horizontais
Se, no interior da casa, o movimento desenha um movimento circular é por que a
limitação física do espaço é determinante no seu percurso. Daí que observamos que os
espaços interiores se caracterizam pela horizontalidade do movimento. Particularmente nos
espaços comuns, como na sala de jantar, se observa uma certa tensão entre os personagens e a
câmera efetua um trajeto rígido. Na sequência nº 4 a família aparece junta pela primeira vez e
é enquadrada com os personagens sentados ao redor da mesa. Os questionamentos e brigas
surgem no local a partir da estrita disposição do que cada um deve comer. Carola discute com
Bernarda pelo fato dela quebrar sua dieta. Patrício indica que a opção da sua mãe ―é comida
para cholos‖, além de desautoriza-la no momento quando proíbe Andrés adicionar pimenta a
sua comida. Carolina mostra seu desconforto ao ouvir Patrício falar sobre coisas intimas deles
na presença de todos e o repreende com gestos. (Imagem 30 e 31)

Imagem 30 - Sequência nº 4 Sala de jantar

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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Imagem 31 - Sequência nº 4 Sala de jantar

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)

O movimento retilíneo permite estabelecer um jogo de miradas que reforçam o malestar sem a necessidade de cortar a sequência. Por outro lado, o cenário se distingue por ser
um espaço de exclusão (imagem 32). Marcelina não aparece e é Wilson quem se dedica à
tarefa de servir os pratos. Com agilidade o personagem se desloca quase junto ao movimento
de câmera atendendo cada um dos patrões enquanto aparecem no enquadramento. Apesar
disso, é questionado por Patrício por não arrumar tudo direito e atende solicitações diversas.
Como se observa este é o local onde as tradicionais relações sociais se manifestam de modo
mais evidente. O plano sequência acompanha este ambiente sem mudanças de ângulos, sem
aproximações preferenciais, nem variação do ritmo, apresentado um olhar que de modo
paradigmático expressa a concepção fílmica de Zona Sur

Imagem 32 - Sequência nº 4 Sala de jantar

Fonte: Zona Sur (2009)
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No outro extremo da representação, o quarto de Patrício se constitui no local em que
se percebe uma maior liberdade, dentro do padrão circular e horizontal exercido no interior da
casa. Coincidindo com a preferência da dona de casa, o espaço do filho é mais privativo e
com maior possibilidade de introduzir outras variações ao movimento de câmera. (imagem
33). Contrariamente, como fizemos menção, a relação entre a Carola e Bernarda apresenta
questionamentos mútuos e brigas. Gentilezas, como bater à porta antes de ingressar ou fechar
a porta depois de sair não se evidenciam no quarto de Bernarda, enquanto o irmão é ―dono‖
de seu espaço. No caso de Carola, o banheiro é o lugar no qual se revela sua relação com os
outros moradores da casa. As suas portas abertas possibilitam a visão frontal de seu quarto e
do corredor, assinalando que ali poderia ingressar quem quiser. Mas é só Andrés, que tem um
pequeno espaço ali (imagem XX), e Wilson os que frequentam o local.

Imagem 33 - Sequência nº 9 Quarto de Carola

Fonte: Zona Sur (2009)

As imagens horizontais também revelam as situações e o ambiente dramático das
ações. Na segunda sequência do filme, que se localiza na cozinha, Marcelina em idioma
aimará reclama a Wilson por não servir a comida, que já estava pronta. Criticando sua
preferência pelos patrões, ela pronuncia palavras que Andrés não compreende. O menino pede
para Wilson traduzir a fala e ele responde com uma interpretação leve do que foi um bate
papo enfadonho. Quando acontece a reclamação o enquadramento movimentado corta o corpo
de Marcelina excluindo as expressões de seu rosto. (imagem 34) O plano contribui para
atenuar o conflito. Do mesmo modo, no momento de Carola reclamar a imprudência de
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Patrício, que perdeu o carro numa noite de festa e descontrole, a câmera acelera sua
velocidade e gira em sentido contrário ao habitual.

Imagem 34 - Sequência nº 2 Cozinha

Fonte: Zona Sur (2009)

4.2.2 Movimentos verticais
Assim como a horizontalidade do movimento caracteriza o interior, no exterior os
movimentos verticais são os que mais se destacam já que conformam o espaço fechado em
todas as direções, não só pelos lados. Com trajetos oblíquos e circulares, observamos uma
maior liberdade de ação da câmera. Concomitantemente com essa situação, observamos
episódios de relaxamento das convenções, convivência aparentemente harmônica e de diálogo
aberto. Isto acontece principalmente no jardim da casa onde acontece a maioria dos planos
exteriores. Sendo assim, o jardim ocupa lugar especial onde a família jailona pode recriar um
espaço de oxigenação e liberdade. Ao igual que os espelhos o jardim pode ser considera esse
―outro lugar‖ ao qual faz referência as heterotopias de Foucault.
―Em geral, a heterotopia tem com regra justapor em um lugar real vários espaços que
normalmente deveriam ser incompatíveis‖ (FOUCAULT, 2013, p. 24). Desse modo. podemos
entender como o jardim se converte num local onde a empregada responde e compartilha
segredos com a patroa, uma mulher tem um encontro sexual com outra mulher, as irmãs
(Carola e tia Charo) desabafam livremente sobre sua situação emocional, e o filho pode beber
com os amigos. No jardim, a família pode se constituir como uma instituição inclusiva e
acolhedora, como se mostra no almoço final do filme e também pode ser um local

85

determinante que é cenário de decisões importantes como a venda da casa. Todas essas
situações que não acontecem no interior fechado se passam no jardim, um local onde se pode
recriar o mundo fora da casa. Foucault identifica esta ideia do jardim-mundo na cultura persa,
que traduz tal relação em expressões artísticas e tradicionais como o tapete:

O jardim é o tapete onde o mundo inteiro vem consumar sua perfeição simbólica e o
tapete é um jardim móvel através do espaço. Era parque ou tapete aquele jardim
descrito pelo narrador das Mil e Uma Noites? Vê-se que todas as belezas do mundo
acabam por se juntar nesse espelho. (FOUCAULT, 2013, p. 24)

Novamente a relação entre o o jardim e o espelho se verifica, pois ambos compartem a
função de ser ―outro espaço‖ que não deixa de ser parte da casa e seu fechamento, mas
proporciona uma certa fuga para a imaginação de outro tipo de experiencias. Porém no espaço
fora da casa a camera não deixa de desenhar com seus trajetos uma fronteira invisível que,
mais que se relacionar com os muros, tem a ver com uma restrição do olhar. Na sequência nº
21 vemos como a câmara mostra por uns instantes a rua e imediatamente ingressa ao quintal
contornando o muro, como indicando que cometeu uma infração (imagem 35). Isto fica ainda
mais explicito nas sequencias que se situam no alto, no telhado e na casinha da arvore de
Andrés. Sobre tal impossibilidade de olhar, as sequencias que se situam na parte alta da casa,
no telhado e na casinha da árvore de Andrés são representativas.

Imagem 35 - Sequência nº 21 Rua - Jardim

Fonte: Zona Sur (2009)
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Em relação ao espaço de Andrés, não é casual que este se encontre no jardim, afastado
do prédio principal. Na sequência nº 44 a câmera se eleva e revela ao menino falando com seu
amigo imaginário desde a porta. Diferente da representação dos outros espaços da casa a
câmera não ingressa no local, respeitando de alguma forma sua privacidade (ver imagens 17,
18 36). Porém desde a abertura principal é possível observar alguns dos seus objetos como
brinquedos e as asas de papel penduradas na parede, que apontam para esse desejo de voar e a
possibilidade de sair do fechamento da casa por ser o membro mais novo da família. Fato que
é reforçado com a imagem de Andrés sobre o telhado brincando com suas asas papel
simulando uma decolagem.

4.3 A continuidade espaço-temporal
A montagem esta pensada principalmente em função do espaço, no qual os
personagens e os elementos do cenário interagem e fazem parte de uma mesma imagem. O
raccord, como critério de continuidade e descontinuidade entre os planos que conformam o
filme basicamente se estruturam em função da estratégia da redundância, acionando
preferentemente elementos de continuidade. Daí que as descontinuidades que tem a ver com
aspectos do tempo, do espaço e da língua são importantes na conformação do discurso. No
caso do espaço, a saída da casa por parte de Wilson e Andrés é um momento chave. Nas
sequencias da viagem no carro percebemos que o olhar circular da câmera continua vigente,
seja pela limitação do espaço do carro ou porque talvez seja o único modo de olhar os
personagens. Mas acontece um fato importante em relação ao fora de campo pelo olhar em off
de cada um dos personagens protagonizado pelas janelas expressando seu encerramento.
Em tal oportunidade Andrés olha pela janela do carro e pela primeira vez podemos ver
o que ele está vendo. É um contracampo apresentado sem o artificio dos espelhos, no qual
Andrés olha para o planalto andino, com as montanhas e a paisagem rural que a caracteriza.
(imagem 36). No filme esta imagem é um espetáculo acionado por esse membro da família no
qual se investe a promessa de um futuro distinto, livre de essa impossibilidade de ver que
caracteriza a sua família e classe social. A sequência continua e o carro é parado por um posto
de controle onde um polícia sugere uma suspeita sobre o fato de que alguém como Wilson
esteja conduzindo um carro de luxo. Como representante do Estado, o oficial explicita
claramente: ―Este não parece o seu carro‖.

Wilson responde em língua aimará e o oficial,

que integra o mesmo grupo social e cultural de Wilson, compreende o que diz. Sem muito
entusiasmo responde em espanhol indicando que pode passar (imagem nº 36)
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Este breve episódio nos remete a um contexto social no qual a relação entre os dois
personagens subalternos responde a convenções sociais e institucionais que interferem com
sua comunicação. Aliás Wilson é capaz de gerar este espaço linguístico que aparece como
descontinuidade dialógica no filme, que só acontece entre semelhantes, reafirmando o
fechamento dos círculos sociais que Zona Sur expressa. Acontece do mesmo modo na casa,
quando em diversas conversas Wilson e Marcelina são capazes de romper com a hegemonia
do espanhol, para se expressar de melhor modo na sua língua materna (Imagem 36). A criação
deste espaço linguístico atravessa o espaço fechado da casa, e indica a impossibilidade de um
fechamento completo.

Imagem 36 - Sequência nº 62 Carro

Fonte: Zona Sur (2009)
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Sobre a questão espaço são dos momentos específicos que fazem relação com a
descontinuidade. Em dois momentos que chamamos de ―espaço onírico‖ se rompe com o
pressuposto principal do filme que são os planos sequência. Se nos apresenta, em primeiro
lugar, uma serie de planos breves e projetados na mente de Andrés, no qual ele e sua mãe
brincam alegremente este evento se encontra fora da continuidade narrativa do filme e implica
uma elipse espacial. Em relação a esse episódio, desta vez projetada na mente de Carola,
observamos a realização das recorrentes asas de papel. É uma elipse que recua no tempo
imaginariamente, indicando a lembrança de um ato que poderia ter sido apresentado de
acordo ao tratamento geral do filme (plano sequência), mas que foi apresentado de outra
forma, talvez porque é um momento feliz que contrastaria com o ambiente tencionado da casa
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Imagem 37 - Sequência nº 62 Jardim

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zona Sur (2009)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na parte final do filme, imediatamente depois de Wilson ter comunicado a Carola a
morte do seu filho, se produz uma nova sequência em que aparece a família toda
compartilhando um almoço. O encontro é especial pois não guarda relação com a imagem
anterior nem com o resto do filme. Olhamos um ambiente cordial e descontraído, no qual os
empregados ocupam uma cadeira na mesa e os filhos (Patrício e Bernarda) se oferecem para
atendê-los. Também vemos a Carolina e a Erica integradas ao conjunto familiar, disfrutando
amenamente do que parece ser uma comida típica contida em tradicionais panelas e pratos de
barro. Nesta reunião atípica não escutamos discussões nem controvérsias, aliás não
percebemos voz nenhuma. Apenas uma música melancólica de piano, que se estende sem
interrupção desde o abraço de Carola e Wilson (na sequência anterior), acompanha a única
imagem coletiva e feliz do filme.
Que tem acontecido para o filme chegar a esse ponto? Como observamos, em forma
quase simultânea a análise foi acompanhando as tenções familiares que se expressam no
fechamento físico até chegar ao ponto em que acontece a saída do espaço através da fuga de
dois dos personagens. Isto nos leva, consecutivamente, a identificar as consequências do ato
de ter atravessado os limites do espaço fechado. E nos situamos nas sequências (nº67, nº68,
nº69) em que aparece subitamente o personagem de Remédios, a comadre de Carola. Se com
antecedência se tinha anunciado sua visita numa conversa, entre Bernarda e sua mãe, não se
indicava com precisão a sua relevância ou pertinência na história. O fato é que Remédios
chega à casa acompanhada de dois assistentes e revela imediatamente sua intenção de
comprar a casa. Inusitadamente a comadre, da mesma condição chola dos empregados, faz
uma oferta monetária pela casa e oferece pagar à vista.
Carola, nesse momento, se encontra sozinha e deve defrontar a situação sem a habitual
companhia de Wilson, que está fora do alcance do seu chamado. Vale a pena perguntarmos
qual houvesse sido a atitude dos personagens frente à proposta da comadre. Com certeza
Carola perguntaria ao mordomo qual seria a melhor opção: vender ou manter a casa? Este
poderia ter indicado diversas opções. Preocupado mais pelas dívidas não pagas, talvez tivesse
apoiado a venda como uma oportunidade de recuperar seu dinheiro. Pelo contrário, motivado
por seu sentimento de lealdade e proximidade familiar provavelmente não estaria de acordo e
se ofereceria uma vez mais a sustentar as carências económicas. Também, pela sua maior
proximidade ao mundo dos cholos, poderia ter percebido uma armadilha e sugerir uma
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negociação mais favorável aos interesses da família. Todas são conjeturas que não se realizam
no filme, mas que nos sugerem as implicações da ausência de Wilson.
O encontro acaba com as duas personagens femininas frente a frente, no espaço do
jardim e na escuridão da noite. Remédios acrescenta a oferta em mais 20 mil dólares e Carola
parece não poder resistir mais o assédio. Em sintonia com ambiente noturno, não apresentado
antes, os tonos da roupa da personagem principal mudaram de claros para escuros desde a
chegada das visitas. É um dado importante já que os cores claros foram a marca distintiva
tanto da casa quanto dos personagens jailones. Esteticamente aconteceu uma ruptura em
relação ao espaço arquitetônico. Enquanto, narrativamente o evento implica desligar à família
rica do seu espaço de conforto e refúgio, fato fundamental na medida em que ―A junção é a
relação que determina o ‗estado‘ do sujeito em relação a um objeto qualquer.‖ (BARROS,
2002, p. 29). Isto produz transformações imprevisíveis que apenas são explicitas na
antepenúltima sequência do filme onde vemos a Carola, visivelmente afetada, envalar os
objetos da casa pois esta foi efetivamente vendida. (imagem 38)

Imagem 38 - Sequência nº 62 Jardim

Fonte: Zona Sur (2009)

Os antecedentes e repercussões da disjunção acontecida entre os jailones e seu espaço
ficam fora da representação fílmica, por tanto são parte do fora de campo. Sem ser explicitado
em algum trecho do filme, a forma pela qual essa situação se faz compreensível é através de
elementos pontuais que situam historicamente o filme. Como tínhamos apercebido antes,
Zona Sur revela aqui seu posicionamento político, favorável ao ―proceso de cambio‖ ao
introduzir através dos poucos elementos que indicam o fora de campo duas referências à
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figura do político e presidente Evo Morales. Dessa forma identificamos uma relação entre o
filme e um contexto social e político especifico, caraterizado pelo questionamento da estrutura
social e étnica do país. O fato nos sugere a crise um grupo social e a assunção de um novo
grupo ligado as populações historicamente excluídas.
Esta adesão se manifesta em diversos aspectos. Por um lado, em sintonia com o
discurso governamental desse tempo, a figura de Morales sintetiza o percurso de todas as lutas
sociais que se concretizaram na sua inédita eleição e na ocupação democrática do Estado por
parte dos setores populares. Com esse antecedente se faria mais fácil conceber que uma chola,
de ser caraterizada sempre como empregada, se torne em dona e patroa de uma casa da Zona
Sur. Mas o fato que seja inconcebível não significa que seja inédito. Pelo contrário como o
explica Soruco (2012), os cholos desde a consolidação da república, e até na etapa colônia,
constituíram-se como setor urbano muito dinâmico situado em enclaves econômicos pontuais,
principalmente o comercio interno; razão pela qual as elites tradicionais sempre procuraram
as formas de bloquear seu desenvolvimento que ameaçava seu monopólio do poder estatal e
da economia formal. Porém, no filme não aparece nenhuma referência que indique as origens
históricas da disputa.
Por outro lado, o encontro conciliatório, depois de ter acontecido o episódio de ruptura
com a saída da casa e a crise terminal do fechamento (venda da casa), expressa também uma
tendência ao recuo das posições iniciais do processo de cambio. Os movimentos indígenas e
populares que demandavam mudanças estruturais se articularam a partir do Assembleia
Constituinte que logo se revelou no espaço da concertação dos atores e projetos antes
confrontados. Não se trata simplesmente de um chamado à reforma pacifica da ordem vigente,
mas é a identificação de uma disposição presente nos jogos políticos e em certos setores da
sociedade. Desde esse ponto de vista, Zona Sur pode se entender como a representação de
contradições sociais contemporâneas que tencionam seus espaços (íntimos) até quebra-los,
mas sem recria-los ou substitui-los. Existe um fechamento ainda mais concreto que os muros
e as janelas da casa, que tem a ver com os limites da imaginação política.

Em 2009 negociaram o poder constituinte, é dizer a soberania popular; desse modo
desloca ao povo um sujeito substitutivo, cuja missão, como o ―termidor‖ da
revolução, será, no sucessivo, minar sistematicamente a possível legitimidade do
novo Estado [...]. Não foi um simples ajuste, mas um pacto ideológico. Porque nem
os partidos tradicionais nem a esquerda governamental estavam dispostos a devolver
o poder aos índios. (BAUTISTA, 2017, p.4, tradução nossa, grifo nosso) 43
43

El 2009 negocian el poder constituyente, es decir la soberanía popular; de ese modo desplaza al pueblo un
sujeto sustitutivo, cuya misión, como el ―termidor‖ de la revolución, será, en lo sucesivo, socavar
sistemáticamente la legitimidad del posible nuevo Estado […]. No se trató de simples ajustes sino de un pacto
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Embora, como o filme o mostra, a conciliação acontece menos por um consenso
social, em termos de acordo voluntario de indivíduos, e mais pela persistência de formas
arraigadas de convívio. Isto pode se ligar ao contexto da explicação sociológica, que Rene
Zabaleta, um dos maiores pensadores bolivianos, compreende a partir da figura do ―paradoja
señorial” (paradoxo senhorial). Em linhas gerais esse conceito se refere às limitações do
processo de modernização boliviana pela atualização constante da relação colonial índiossenhores (patrões). ―Dito de outra maneira, a articulação senhorial é aquela que esta
sustentada em um pacto hierárquico originário que pode ser fatual ou contratual, ou seja, que
se funda não na igualdade, mas na desigualdade essencial entre os homens‖ (ZAVALETA,
2011, p. 102, tradução nossa).44
Dentro dessa continuidade colonial que se estende no tempo, a problemática territorial
é fundamental e se tornou evidente na crise social e política da Bolívia de princípios do século
XXI. Já que, como apontamos na introdução, ao fazer questão do regionalismo, as elites
constituíram o discurso de defesa da região, da cidade como espaços de autoafirmação
política e cultural contra o avance do projeto político indígena e popular. Isto é desenvolvido
no filme a partir da proposta estética. Como sua caraterística principal, Zona Sur aponta para
o contexto ao constituir esteticamente o que chamamos, no capitulo IX, de ―redundância do
espaço‖. Apresentar o espaço da elite tradicional, dos jailones da cidade La Paz como um
espaço fechado que tenta reproduzir o modo de vida habitual limitando a ameaça do outro que
está fora, onde acontecem mudanças importantes, é a forma em que se manifestou a política
desde os setores conservadores.
Por tanto, o gesto político-estético se apresenta em Zona Sur ―[...] como uma operação
própria de uma operação artística, [...]‖ (RANCIÈRE, 2015, p. 121). Quer dizer, a partir da
proposta estética que constrói o discurso sobre um espaço fechado e redundante, através de
elementos cinematográficos como o movimento da câmera, a apresentação do espaço
arquitetônico, e a continuidade espaço-temporal. Esse fato tem a ver com a questão inicial da
pesquisa, referida à relação de Zona Sur e o contexto da politização das identidades na Bolívia
do século XXI. Entendida a partir da relação entre o campo e fora de campo, o filme constitui
o gesto-político estético ao posicionar o olhar preferencialmente num espaço criando a

ideológico. Porque ni los partidos tradicionales ni la izquierda gubernamental estaban dispuestos a devolverle
el poder a los indios.
44
Dicho de otra manera, la articulación señorial es aquella que está basada en un pacto jerárquico originario, que
puede ser factual o contractual, o sea que se funda no en la igualdad, sino en la desigualdad esencial entre los
hombres.
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expectativa pelo não visto ou apresentado, ação que é desenvolvida pelo movimento circular e
continuo da câmera.
Daí que foi preciso achar, na dinâmica entre o espaço e os personagens, a relação com
o fora de campo não apresentado, mas que faz parte do espaço fílmico, a partir de um
processo de análise do filme. Começamos por uma caraterização das especificidades dos
personagens e seus espaços. Seguidamente acudimos aos conceitos que nos permitiram ter os
elementos de uma análise estrutural do filme, identificando o plano sequência como a unidade
principal. Já na decomposição do objeto, formulamos um critério de classificação que revelou
uma distinção efetiva entre as sequencias internas e externas à casa. Com tais termos opostos,
verificamos as nuances que acontecem no atuar dos personagens e da câmera entre os espaços
interiores íntimos e coletivos, como os quartos, a sala de jantar e cozinha; e espaços exteriores
como o jardim e o teto.
Já na parte interpretativa concebemos à câmera e seu movimento como produtor
estratégico do efeito do fechamento. A partir de fatores como a ampliação do campo visível, a
conformação espacial do fechamento e a continuidade espaço-temporal a câmera se constitui
no dispositivo articulador de toda a proposta, sem esquecer de aspectos complementares como
a constituição do espaço linguístico e onírico que potenciaram a evocação do fora, além a
utilização de recursos sonoros que reforçaram construção dos limites casa. É desse modo que,
apesar dos momentos de maior intensidade narrativa do filme verificadas nos episódios da
visita de Remedios e do almoço feliz da família, a última sequência do filme reafirma a
proposta estética do filme como sua caraterística principal.
Assim que vemos se confundir o olhar da câmera e de Andrés em uma câmera
subjetiva que nos indica que o personagem se situa no teto acionando as asas de papel que já
tínhamos visto no percurso da história. Repentinamente a criança decola em voo que faz
trajetos circulares similares ao de um pássaro. Não existe mais aquele som de ressonância que
significava o perigo de sair do espaço fechado. O tom da música também mudou e indica uma
sensação mais lúdico. Conforme o olhar está colado ao personagem, podemos ver um pouco
do bairro e uma tarde plena de sol, que se diferencia da maioria das imagens anteriores que
nos apresentavam céus com nuvens, ameaça de tormenta ou chuva persistente. Tudo indica
que o encerramento acabou e confirmamos que é Andrés quem está experimentando o
acontecimento ao ouvir e ver a Wilson chamando-o com voz e gestos desde o chão, enquanto
ele continua voando até se confundir com a clareza do céu.
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ANEXO 1 – Análise estrutural das sequencias
Nº

Duraçã
o aprox.

Atores

Descrição

1

0,302,17

Wilson
Marcelina

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento curvilíneo
e ritmo irregular, angulo plongué.

0,47 min Andrés

Obs.

Locação: dia, externa jardim.
Dialogo: aimará-espanhol.
Elementos cenográficos: Espelho,
cadeado portão, folhagem.
2

2,174,00
1,43
Min

Wilson
Marcelina
Andrés

Movimento da câmara: travelling
circular, direita, deslocamento
curvilíneo e ritmo irregular, ângulo
normal. leve movimento há dentro.
Locação: dia, interna cozinha,
dialogada

Corte do corpo de
Marcelina
enquanto se
produz o diálogo
em língua aimará.

Dialogo: aimará-espanhol.
Elementos cenográficos: relógios,
espelhos, paredes brancas, legumes
verdes, fogão, panelas, copos de vidro.
3

4,006,19

Patrício
Carolina

2,19
Min.

Movimento da câmara: travelling
circular, esquerda, deslocamento
curvilíneo, ângulo variável, ritmo
irregular.
Locação: dia, interno quarto de
Patrício, dialogada.
Dialogo: espanhol
Elementos cenográficos: cama,
paredes brancas, patos de borracha,
espelho opaco, roupas.

4

6,199,30
2,41
Min.

Andrés
Carola
Patrício
Bernarda
Carolina
Wilson

Movimento de câmara: travelling
circular, direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.
Locação: dia, interna sala de jantar,
Dialogo: espanhol
Elementos cenográficas: comidas

Existe uma
comunicação
visual a partir das
miradas entre os
atores.
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diversas, espelhos, copos de vidro
transparente, cor branco nas paredes e
nas roupas.
5

9,3012,00

Carola
Wilson

1,30
Min.

Movimento da câmara: travelling
circular, direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo variável, ritmo
regular.
Locação: dia, interna banheiro de
Carola.

Os atores são
percebidos em
profundidade de
campo através da
porta aberta

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: Várias
formas de espelhos, elementos de
maquiagem e de higiene, cor azul nas
paredes.

6

12,0013,12

Bernarda
Erika

1,12
Min.

Movimento da câmara: câmara
zenital, gira sobre seu próprio eixo em
direção direita.

Posição
extraordinária da
câmera

Locação: dia, externa jardim.
Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: folhas, flores,
roupas no chão.

7

13,1214,15

Bernarda
Erika

1,3

Movimento da câmara: travelling
direita, movimento retilíneo, ângulo
normal, ritmo regular

Se escuta a
presencia de
Andrés

Locação: dia, externa jardim.

Min.

Dialogo: espanhol
Elementos cenográficos: folhas, flores,
roupas no chão.
8

14,1515,00
0,45
Min.

Andrés
Spielberg
(personag
em
imaginári
o)

Movimento da câmara: travelling
vertical (de baixo para cima),
movimento retilíneo, ângulo normal,
ritmo regular.
Locação: dia, externa jardim e imagem
exterior da casinha da árvore.
Dialogo: espanhol

Se percebe o som
de ressonância
que se utilizou no
início do filme.
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Elementos cenográficos: casa da
árvore, bolhas de sabão, sol cintilante
atravessando os galhos da folhagem.
9

15,0016,08

Carola
Andrés

Movimento da câmara: travelling
direita, deslocamento curvilíneo, ângulo
normal, ritmo regular.
Locação: noite, interna quarto de
Carola

1,08
Min.

Dialogo: espanhol
Elementos cenográficos: livros,
espelho, fotos, cama, televisão ligada;
um canto do quarto com objetos de
Andrés: uma mesa e cadeira, desenhos,
canetas.

10

16,0818,04

Wilson

Movimento da câmara: travelling
esquerda, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular
Locação: dia, interno banheiro de
Carola

2,02
Min.

Dialogo: sem dialogo
Elementos cenográficos: espelhos,
creme facial, parede azul, toalhas de
banho.

11

18,04-

Wilson

18,15
0,11
Min.

A imagem de
Wilson se
banhando traz de
um cristal opaco
(fora de campo)
para logo
aparecer.
Utilização de
objetos íntimos de
Carola (creme,
toalha). Espelho
opaco, e espelho
claro.

Movimento da câmara: travelling
esquerda, descolamento retilíneo,
ângulo plongué, ritmo regular
Locação: dia, externa, janela fechada e
Wilson olhando em direção direita
desde dentro
Dialogo: sem dialogo
Elementos cenográficos: janela, folhas,
chuva.

12

18,1519,54

Andrés
Spielberg
(personag
em

Movimento da câmara: travelling
circular, vertical. Deslocamento
curvilíneo, ângulo variável, ritmo
irregular

Se percebe o som
de ressonância.

101

1,39
Min.

imaginári
o)

Locação: dia, exterior teto da casa
Dialogo: espanhol
Elementos cenográficos: azas de papel,
céu com nuvens, telhado.

13

19,5420,03

Carola
Andrés

Movimento da câmara: travelling
vertical, deslocamento vagaroso, ângulo
contra-plongué, ritmo regular.
Locação: dia exterior jardim
imaginário.

0,07
Min.

Dialogo: sem dialogo.

Corte perceptível
por um encadeado
de cor branco.
Imagem
acondicionada,
não clara.
Musica

Elementos cenográficos: os
personagens em primeiro plano, face,
cabelos e cabeça.
20,0320,13

Carola
Andrés

Movimento da câmara: travelling
direita, deslocamento lento, ângulo
normal, ritmo regular.

Imagem
acondicionada,
não clara. Música.

Locação: dia, exterior jardim
imaginário

0,16
Min.

Dialogo: sem dialogo
Elementos cenográficos: gansos, os
dois personagens com aças de papel,
vestido vermelho de Carola.

20,1320,23

Carola
Andrés

Movimento da câmara: travelling
esquerdo. Deslocamento lento, ângulo
contra-plongué, ritmo regular.

Imagem
acondicionada,
não clara. Musica

Locação: dia, exterior jardim
imaginário.

0,10
Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: primeiro
plano das aças de Andrés, Carola
aparece em campo simulando bater suas
aças.

20,2320,27

0,04

Carola
Andrés

Movimento da câmara: travelling
quase imperceptível, deslocamento
lento, ângulo normal, ritmo regular.
Locação: dia, exterior jardim
imaginário.

Imagem
acondicionada,
não clara. Música.
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Min.

Dialogo: sem dialogo
Elementos cenográficos: os
personagens, de pé, jogam com suas
aças.

20,2720,32

Andrés

0,05

Movimento da câmara: travelling
quase imperceptível, deslocamento
lento, ângulo contra-plongué, ritmo
regular.
Locação: dia, exterior jardim
imaginário.

Min.

Imagem
acondicionada,
não clara. Musica.
Corte perceptível
por encadeado de
cor branco.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: plano das
aças nas costas de Andrés predisposto a
decolar.
14

20,3221,49

Andrés

1,21

Movimento da câmara: travelling
vertical e circular (de baixo para cima),
deslocamento curvilíneo, ângulo
variável, ritmo regular.
Locação: dia, exterior teto da casa

Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: céu com
nuvens, aças de papel, telhado.

15

21,4923-08

Wilson
Carola
(em off)

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.
Locação: dia, interior quarto de Wilson

1,19
min.

Dialogo: espanhol
Elementos cenográficos: janela,
espelhos, fotos, artesanato, televisão,
padroeira, cor predominante: vermelho.

16

23,0824,13

1,05
Min.

Wilson
Carola

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo contra-plongué,
ritmo regular.
Locação: dia, exterior corredor da casa.
Dialogo: espanhol
Elementos cenográficos: varanda,

Andrés deitado no
teto vaiando o
hino nacional de
Bolívia.
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porta, paredes, pilares da casa.
17

24,1324,34

Wilson

0, 22
Min.

Movimento da câmara: travelling a
câmara se afasta do personagem
ampliando o plano, deslocamento
retilíneo, ângulo normal, ritmo regular
Locação: dia exterior, plano da janela
da casa com Wilson por dentro olhando
para o céu.
Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: janela
fechada.

18

24,3426,28

Wilson
Marcelina

1, 54

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo variável, ritmo
regular.
Locação: dia, interior sala.

Min.

Dialogo: aimará
Elementos cenográficos: espanador,
moveis do quarto, cor branco das
paredes.

19

26,2829, 09

Bernarda
Carola

2,41
min.

Movimento da câmera: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo
regular.
Locação: dia, interna quarto de
Bernarda.
Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: janela aberta,
espelho, bonés, fotos, livros, saia.

20

29,0929,38

0,27
Min.

Bernarda

Movimento da câmera: travelling a
câmara se afasta do personagem
ampliando o plano, deslocamento
retilíneo, ângulo normal, ritmo regular
Locação: dia, externo Bernarda
olhando desde dentro da casa pela
janela fechada.
Dialogo: sem dialogo
Elementos cenográficos: janela
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fechada, cortinas, barras de projeção da
janela.

21

29,3833,38

Marcelina
, Andrés,
Patrício,
Bernarda

1,00

Movimento de câmara: travelling
circulara direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo
regular.

O plano inicia na
rua e ingressa à
casa.

Locação: dia, externo jardim e parte da
rua.

Min.

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: Rua, plantas,
flores, jato de água, bola de futebol,
calça.
22

33,3835,20

Wilson
Marcelina
Andrés
Patrício

1,42
Min.

Movimento de câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.

Patrício ingressa
ao campo desde
uma porta aberta.

Locação: dia, interno cozinha.
Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: relógios,
flores, espelho, copos de vidro, paletó
branco.

23

35,2036,07

Bernarda
Erika

0,47

Movimento de câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo
regular.
Locação: noite, interior sala.

Min.

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: espelho, sofá,
fogueira acessa, cachorro brincando.

24

36,0736,52

0, 45
Min.

Marcelina
Andrés
Wilson

Movimento de câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.
Locação: dia, interior sala de jantar.
Dialogo: espanhol - aimará
Elementos cenográficos: copos de
vidro, roupa branca, porta aberta.

Wilson lembra
que seu sonho foi
sempre vestir de
branco.
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25

36,5639,08
2,14 min

Patrício
Carolina
Carola

Movimento de câmara: travelling
circular esquerda, deslocamento
curvilíneo, ângulo variável, ritmo
irregular
Locação: dia, interno quarto de
Patrício.
Dialogo: espanhol
Elementos cenográficos: cama, patos
de borracha, TV, roupa branca.

26

39,0839,59

0,51

Andrés
Wilson,
Carola,
Patrício
(em off)

Min.

Movimento da câmara: travelling
circular esquerda, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal e plongué,
ritmo irregular.
Locação: Noite, interior sala de jantar.

Falam em voz
baixa e o som de
ressonância se
estende e
acrescenta até o
final da sequência.

Dialogo: espanhol
Elementos cenográficos: copos de
vidro, mesa, comida, todos vestidos
com roupas elegantes.

27

39,5041,40

Patrício
Carolina

1,50

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo variável, ritmo
regular.
Locação: Noite, interno quarto de
Patrício.

Min,

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: Cristais
opacos, paredes brancas, roupas
brancas.
28

41,4042,12

0,32
Min.

Carola
Wilson

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.
Locação: dia, interno interseção de
quartos.
Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: quadro
pintado, telefone.

Carola recebe uma
ligação
informando dos
fatos acontecidos
com Patrício a
noite anterior.
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29

42,1244,43

Patrício
Carola
Wilson

3, 31

Movimento da câmara: travelling
circular esquerda, deslocamento
curvilíneo, ângulo variável, ritmo
levemente acelerado.
Locação: dia, sala da casa.

Min.

Patrício é
reprendido por
perder o carro.
Wilson tenta
conforta-lo

Dialogo: espanhol
Elementos cenográficos: escadas,
chuva que cai fora, sofá.

30

44,4346,27

Patrício
Carola

1, 44

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo
regular.
Locação: dia, interior quarto de Carola.

Min.

Dialogo: espanhol
Elementos cenográficos: espelho,
cobertores brancos, fotos.

31

46,2747,43

Erica
Carolina

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.
Locação: dia, exterior varanda frente ao
jardim.

1,16
Min.

Dialogo: espanhol
Elementos cenográficos: roupas
brancas, sol folhas, plantas

32

47,4349,51

Andrés,
Wilson
Gerônimo

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.
Locação: dia, exterior portão principal
da casa.

2, 28
Min.

Dialogo: espanhol-aimará.
Elementos cenográficos: plantas,
barras, queixo, batatas.

33

49,5150,45

0, 44

Erica
Bernarda
Carola

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo variável, ritmo
regular.
Locação: dia. interior corredor interno

Carola surpreende
a sua Erica e
Bernarda se
beijando.
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Min.

da casa.
Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: sofá, portas
abertas, câmeras, quadros, livros.

34

50,4554,48

Bernarda
Carola

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.
Locação: dia, interior sala de estar.

4, 03

Dialogo: espanhol

Min.

Elementos cenográficos: escada, fotos
câmeras, chuva batendo contra as
janelas fechadas, jornal.

35

54,4855,07

Andrés

0,19

Movimento da câmara: travellin
vertical (de baixo para cima),
descolamento curvilíneo, ângulo contraplongué, ritmo regular
Locação: dia exterior no telhado da
casa

Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: telhado, asas
de papel, céu com nuvens.
36

55,0757,02

1,55
Min.

37

57,0258,09

Marcelina
Bernarda
Erica

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.

Andrés

Locação: dia, sala de estar e corredor

Amigos
de
Bernarda

Dialogo: espanhol

Bernarda

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular

Erica
Andrés

1, 07
Min.

Amigos
de
Bernarda

Elementos cenográficos: sofá, fotos,
elementos artesanais do decorado.

Locação: dia, interior sala de estar e
corredor.
Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: espelho,

Na tapa do jornal
que aparece a foto
do presidente Evo
Morales em fora
de foco, entanto as
personagens
brigam.

O plano apresenta
uma imagem
invertida, o céu
para baixo e o a
casa na cima.
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desenhos de Andrés, borboleta dentro
de frasco de vidro, barca de papel.
38

58,0959,08

1,12
Min.

39

0,59,080,01,48

Carolina,
Carola,
Patrício

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.

Tia Charo
Bernarda

Locação: dia, interior sala de estar-sala
de jantar.

(off)

Dialogo: espanhol.

Andrés

Elementos cenográficos: portas
abertas, cadeiras, borboleta no
decorado.

Carolina
Carola

Movimento da câmara: travellin
circular esquerda, deslocamento
retilíneo, ângulo normal, ritmo estável.

Patrício
2,42
Min.

40

1,01,481,05,28

Tia Charo
Bernarda
Andrés

Carola
Tia Charo

Locação: dia, interior sala de jantar.
Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: comida,
roupas brancas,
Movimento da câmara: travelling
direita, deslocamento curvilíneo, ângulo
contra- plongué e normal, ritmo regular.
Locação: dia, exterior jardim.

3.40

Dialogo: espanhol.

Min.

As protagonistas
aparecem de fora
de campo traz da
mata. Falam dos
seus filhos e
famílias.

Elementos cenográficos: folhas, flores,
imagem parcial do céu.
41

1,05,281,05,30

Carola
Andrés

Movimento da câmara: travelling e
deslocamento quase imperceptível,
ângulo contra-plongué, ritmo regular.
Locação: dia, interior quarto
imaginário.

0,02
Min.

Corte perceptível
com transição de
cor branca. Som
musical. Imagem
fora de foco e
lentidão.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: asas de papel
na mesa.

1,05,30-

Carola

Movimento da câmara: travelling e

Som musical.
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1,05,32

Andrés

deslocamento quase imperceptível,
ângulo normal, ritmo regular.

Imagem fora de
foco e lentidão

Locação: dia, interior quarto
imaginário.

0,02
Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: tesoura
cortando as plumas para as asas de
papel.

1,05,321,05,33

Carola
Andrés

Movimento da câmara: travelling e
deslocamento quase imperceptível,
ângulo normal, ritmo regular.

Som musical.
Imagem fora de
foco e lentidão

Locação: dia, interior, quarto
imaginário.

0,02
Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: Primeiro
plano das faces de Carola e Andrés,
sorrisos.

1,05,331,05,35

Carola
Andrés

Movimento da câmara: travelling e
deslocamento quase imperceptível,
ângulo normal, ritmo regular.

Som musical.
Imagem fora de
foco e lentidão

Locação: dia, interior, quarto
imaginário.

0, 02
Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: bola de
corda, tesoura cortando papel.

1,05,351,05,38

Carola e
Andrés

Movimento da câmara: travelling e
deslocamento quase imperceptível,
ângulo normal, ritmo regular

Som musical.
Imagem fora de
foco e lentidão

Locação: dia, interior, quarto
imaginário.

0,03
Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: tesoura,
papel.

5,385,41

Carola e
Andrés

Movimento da câmara: travelling e
deslocamento quase imperceptível,
ângulo normal, ritmo regular

Som musical.
Imagem fora de
foco e lentidão
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Locação: dia, interior, quarto.
0, 03

Dialogo: sem dialogo.

Min.

Elementos cenográficos: plumas de
papel, tesoura.

1,5,411,5,44

Carola
Andrés

Movimento da câmara: travelling e
deslocamento quase imperceptível,
ângulo zenital, ritmo regular
Locação: dia, interior, quarto
imaginário.

0, 03
Min

Dialogo: sem dialogo.

Corte para o
seguinte plano
com destelho
branco. Som
musical. Imagem
fora de foco e
lentidão

Elementos cenográficos: plumas de
papel.
42

1,5,441,6,15

Carola

0,31

Movimento da câmara: travelling que
afasta câmara ampliando o plano,
deslocamento retilíneo, ângulo plongué,
ritmo regular.
Locação: dia, exterior em frente à
janela fechada.

Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: barras, janela,
acabou de chover.
43

1,06,151,10,06

Carola,
Wilson
Andrés

3, 51

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo
regular.
Locação: noite, interior quarto de
Carola.

Min.

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: portas
abertas, armário, roupas, sapatos, vista
parcial do banheiro.
44

1,10,061,10,38

0,32
Min.

Andrés
Spielberg
(imaginari
o)

Movimento da câmara: travelling
vertical, deslocamento curvilíneo,
ângulo variável, ritmo regular.
Locação: dia, exterior enfrente à
casinha da árvore de Andrés.
Dialogo: espanhol.

O interior da
casinha da arvore
de Andrés é vista
parcialmente
desde a porta.
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Elementos cenográficos: chuva,
galhos, folhas, escada, asas de papel.
45

1,10,381,11,19

Bernarda
Carola

0,41

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo variável, ritmo
regular.

Carola brinca com
Bernarda

Locação: Noite, interior quarto de
Bernarda.

Min.

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: Espelho,
cama.
46

1,11,191,11,28

Patrício

Movimento da câmara: travelling, a
câmara afastando-se abrindo o plano,
ângulo plongué, ritmo regular
Locação: Noite, exterior em frente à
janela.

0,09
Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: cristal da
janela.

47

1,11,281,14,06

Wilson
Carola

2, 38

Movimento da câmara: Travelling
circular direita, deslocamento
curvilineo, ângulo normal, ritmo
regular.
Locação: dia, interior sala de estar.

Min.

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: espelho, sofá.

48

1,14,061,16,25

Carola
Marcelina

2, 19

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo
regular.
Locação: dia, jardim.

Min.

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: folhas,
florestas, instrumentos de jardinaria.

49

1,16,251,17,16

Bernarda
Wilson

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo

O plano inicial e
enquadrado a
partir de uma
abertura entre as
plantas.
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regular.
0,51

Locação: dia, interior, cozinha.

Min.

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: relógios,
espelho, bolo de limão, roupa branca.

50

1,17,161,17,41

Patrício
Erica

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.
Locação: dia, interior, sala de estar.

0,25

Dialogo: espanhol.

Min.

Elementos cenográficos: flores, sofá,
chuva externa.
51

1,17,41
1,19,43

Bernarda
Carola
Marcelina

2,02

Movimento da câmara: câmara zenital
gira sobre seu próprio eixo,
deslocamento curvilíneo, ângulo
plongué, ritmo de regular a acelerado.
Locação: dia, exterior, jardim.

Min.

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: cadeiras,
folhas, tesoura de jardim, jornal.

52

1,19,431,21,29

0,46
Min.

Andrés
Patrício
Carola
Wilson
Bernarda
Marcelina

Movimento da câmara: travelling
direita que se afasta abrindo o plano,
deslocamento retilíneo, ângulo normal,
ritmo estável.
Locação: dia, exterior, em quintal
frente a casa.

Plano de todos os
personagens e seu
encerramento,
sem Andrés que é
o único que está
de fora

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: janelas
fechadas, as paredes da casa e a sinal
que indica o nome de ALTAMIRA
inscrito na parede.
53

1,21,291,22,56

1, 27
Min.

Wilson
Sua
Tia(off)

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo
regular.
Locação: dia, inteiro, banheiro de
Carola.

Wilson é
informado de que
seu filho morreu.
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Dialogo: aimará
Elementos cenográficos: cuecas no
chão, toalhas de banho, cremes de
beleza.
54

1,22,561,24,39

Andrés
Wilson
Carola

Movimento da câmara: travelling
circular esquerda, deslocamento
retilíneo, ângulo normal, ritmo regular.
Locação: dia, interior, sala de estar.

1,43

Dialogo: espanhol.

Min.

Elementos cenográficos: Espanador,
conchas do mar, chuva exterior.
55

1,24,391,24,44

Wilson
Andrés

1,05

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo
regular.

Wilson sai da casa

Locação: dia, exterior, corredor e
varanda.

Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: porta aberta,
escada.
56

1,24,441,24,55

Andrés
Wilson
Marcelina
(off)

0,11

Movimento da câmara: Travelling
direita, deslocamento curvilíneo, ângulo
variável, ritmo regular.

Wilson se despede
de Marcelina.

Locação: dia, exterior, quintal.
Dialogo: aimará

Min.

Elementos cenográficos: interior do
carro.
57

1,24,551,25,09

Carola

Movimento da câmara: Travelling
direita, deslocamento retilíneo, ângulo
normal, ritmo regular.
Locação: dia, interior, banheiro de
Carola.

0,14
Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: cuecas sobre
a tina de banho, cremes abertos.

58

1,25,09-

Carola,
Marcelina

Movimento da câmara: travelling
vertical, deslocamento curvilíneo,

Carola abre a
janela de forma
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1,25,43

59

, Wilson
(Off)

ângulo zenital, ritmo irregular.
Locação: dia, exterior, quintal.

0,34

Dialogo: espanhol.

Min.

Elementos cenográficos: janela aberta,
carro, portão fechando.

1,25,43 - Bernarda
1,27,03
Carola

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, rito regular.

rápida. Ela chama
a Wilson que sai
de carro sem
responder

Carola descobre
que Wilson utiliza
seu banheiro

Locação: dia, corredor e banheiro de
Carola.

1, 20
Min.

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: espelhos,
cosméticos, moveis do banheiro.

60

1,27,03
1,27, 55

Wilson
Andrés

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.
Locação: dia, interior, carro.

0, 58

Dialogo: espanhol.

Min.

Elementos cenográficos: espelho,
chuva exterior.
61

1,27,551,28,38

0, 43

Andrés
Wilson
mais
quatro
extras

Min.

Movimento da câmara: travelling
circular esquerda, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo
regular.
Locação: dia, exterior, rua de bairro
carente.

Música na última
parte da
sequência, se
percebe pela
janela do carro em
movimento a
inscrição: !con
Evo el pueblo al
poder!
Wilson junto a
outras pessoas
colocam a caixa
do morto no cofre
do carro

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: cristal do
carro, chuva, flores, caixa do morto, os
personagens vestem de preto.
62

1,28,381,29,20

0,42
Min.

Andrés
Wilson
Policia

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo
regular.

Mulher
com flores Locação: dia, interior do carro.
Dialogo: espanhol- aimará

Wilson é
questionado pelo
policia, pelo fato
de não ―parecer‖ o
dono do carro.
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Elementos cenográficos: Janela
embaçada, mulher com flores e véu
preto.
63

1,29,201,29,30

Carro.

Movimento da câmara: travelling
direita, deslocamento retilíneo, ângulo
normal, ritmo regular.

Som de
ressonância.

Locação: dia, exterior, estrada.

0,10

Dialogo: sem dialogo.

Min.

Elementos cenográficos: carro,
estrada, cemitério.
64

1,29,30
1,30,28

0, 58

Wilson
Andrés
mais 10
pessoas

Movimento da câmara: travelling
circular esquerda, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo regular
e irregular.
Locação: dia, exterior, altiplano.

Min.

O plano acaba
com uma
travelling vertical
para cima
apresentando a
paisagem.

Dialogo: sem dialogo
Elementos cenográficos: ritual fúnebre
andino, comida, roupas pretas.

65

1,30,281,34,00

3,32

Carola
Patrício e
sues
amigos

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo normal, ritmo
regular.

Carola pergunta
por Andrés

Locação: dia, exterior, quintal da casa.

Min.

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: fonte de
água, bebidas alcoólicas, churrasco.

66

1,34,001,34,22

0,22

Patrício
Amigos
de
Patrício

Movimento da câmara: câmara
zenital, deslocamento gira sobre seu
próprio eixo, ângulo variável, ritmo
acelerado.

A câmera faz
movimentos
extraordinários.

Locação: dia, exterior, jardim.

Min.

Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: quintal,
folhas, galhos, casinha da árvore.

67

1,34,221,34,49

Carola
Remedios
Nancy

Movimento da câmara: travelling
direita, deslocamento retilíneo, ângulo
normal, ritmo regular.

Carola recebe a
sua comadre
Remedios.
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Assistente

68

Locação: dia, exterior, porta da casa.

1,21

Dialogo: espanhol.

Min.

Elementos cenográficos: Visitantes de
roupas coloridas, Carola veste de cor
preto.

1,34,491,38,35

0,46

Carola
Remedios
Nancy
Assistente
Marcelina

Min.

Movimento da câmara: travelling
circular esquerda, deslocamento
curvilíneo, ângulo variável, ritmo
regular.

Carola veste de
preto por primeira
vez.

Locação: dia, interior, sala de estar.
Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: flores, frutas,
roupas coloridas, mala de dinheiro.

69

1,38,351,39,34

Carola
Remedios

Movimento da câmara: travelling
direita, deslocamento retilíneo, ângulo
contra-plongué. Ritmo regular.
Locação: noite, corredor e quintal da
casa.

0,59
Min.

Remedios oferece
acrescentar 20
mil. Sus a sua
proposta de 250
mil. Carola fica
indecisa

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: quintal
iluminado por luz artificial.

70

1,39,341,40,43

Carola
Andrés
Wilson

1, 09

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento
curvilíneo, ângulo variável, ritmo
regular.
Locação: dia, interior, sala de estar.

Min.

Cena Carola
reprende a Andrés
e Wilson pela sua
ausência. Wilson
quase bate em
Carola

Dialogo: espanhol.
Elementos cenográficos: escada,
brinquedo de Andrés, janela, roupas
escuras.

71

1,40,431,41,12

0, 29
Min.

Andrés

Movimento da câmara: traveling
direita se afastando e abrindo o campo,
deslocamento retilíneo, ângulo contra
plongué, ritmo regular.
Locação: dia, exterior, teto da casa.
Dialogo: sem dialogo.
Elementos cenográficos: telhado da

Andrés camina
sobre o teto da
casa com
movimentos e o
som de
ressonância.
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casa, céu com nuvens.
72

1,41.121,41,35

Wilson
Carola

Movimento da câmara: travelling
direita, deslocamento retilíneo, ângulo
normal, ritmo regular.
Locação: dia, interior, sala de estar.

0,23

Wilson comunica
o falecimento de
seu filho. Carola
abraça a Wilson

Dialogo: espanhol.

Min.

Elementos cenográficos: roupas pretas,
paredes brancas.
73

1,42,351,43,22

0,48
Min.

Carola
Carolina
Erica

Movimento da câmara: travelling
circular direita, deslocamento retilíneo,
ângulo normal, ritmo regular.

Wilson
Marcelina

Locação: dia, exterior, jardim.

Patrício
Bernarda

Dialogo: sem dialogo.

Toda a família
reunida. Bernarda
e Patrício se
levantam para
atender a Wilson e
Marcelina

Elementos cenográficos: mesa,
cadeiras, comidas típicas.

Andrés
74

1,43-221,43-42

Toda a
família

Movimento da câmara: travelling
esquerda

A música se torna
mais expressiva.

Locação: dia, exterior, jardim

75

0,20

Dialogo: sem dialogo.

Min.

Elementos cenográficos: o almoço no
meio do almoço.

1,43,421,44,22

Carola,
Andrés

Movimento da câmara: travelling
circular esquerda.
Locação: dia, interior, sala.

76

0,40

Dialogo: espanhol.

Min.

Elementos cenográficos: Jornal, fotos,
retratos, cristais, roupa preta de Carola,
brinquedo de Andrés

1,44,221,45,40

1,18
Min.

Andrés
Wilson

Movimento da câmara: travelling
vertical, deslocamento curvilíneo,
ângulo variável, ritmo irregular.
Locação: dia, exterior, teto da casa.
Dialogo: espanhol.

Carola chora ao
embalar os
retratos, coisa que
indica que estão
desocupando a
casa. Musica
melancólica de
piano.
A câmara
simboliza o voar
de Andrés ao
mostrar no
movimento as
asas se escuta o
som de asas
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Elementos cenográficos: telhado, vista
da casa desde o céu.

batendo de
verdade, se vê
também a Wilson
no jardim
enquanto ele voa.

