EXPEDIENTE

Reitoria Profa. Dra. Ester Regina Vitale

Pró-reitoria de graduação Prof. Me. Arnaldo Nicolella Filho
Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação Profa. Dra. Kátia Jorge Ciuffi
Pró-reitoria de extensão Profa. Ma. Elizabete Ferro Sousa

F491a

Touso

Revisão Valéria de Souza Cintra
PRODUÇÃO: NÚCLEO DE PROJETOS E PESQUISA EM DESIGN
Coordenação
Orientação
Projeto Gráfico
Execução
Capa

Profa. Ma. Ana Márcia Zago
Prof. Esp. Rodrigo A. de Souza
Núcleo de Design Unifran
Cíntia Corsi Lourenço
Prof. Dr. Fernando Ap. Ferreira

Figueiredo, Maria Flávia (org.)
O animal que nos habita : a retórica das paixões em Relatos Selvagens /
Maria Flávia Figueiredo, Fernando Aparecido Ferreira, Maria Sílvia RodriguesAlves, organizadores ; vários autores. [Franca, SP] : Unifran, 2016.
208 p.
ISBN 978-85-60114-62-7
1. Linguística – Retórica. 2. Paixões. 3. Linguagem cinematográfica. I.
Ferreira, Fernando Aparecido (org.) II. Rodrigues-Alves, Maria Sílvia (org.). III.
Título
CDU – 801:82.085

COPYRIGHT ©
Todos os direitos reservados

CONSELHO EDITORIAL
Ana Lúcia Magalhães
(Faculdade de Tecnologia de São Paulo)
Camila de Araújo Beraldo Ludovice
(Universidade de Franca)
Fernando Aparecido Ferreira
(Universidade de Franca)
Gerardo Ramírez Vidal
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Juscelino Pernambuco
(Universidade de Franca)
Luiz Antonio Ferreira
(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
Maria Flávia Figueiredo
(Universidade de Franca)
Maria Sílvia Rodrigues-Alves
(Uni-FACEF)

Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo)

Vera Lúcia Rodella Abriata
(Universidade de Franca)

SUMÁRIO

Prefácio

7

Luiz Antonio Ferreira

Apresentação

11

Maria Flávia Figueiredo
Fernando Aparecido Ferreira
Maria Sílvia Rodrigues-Alves

Medo, humor e ética no filme Relatos Selvagens

19

Ana Lúcia Magalhães

Uma conexão cósmica passional: o desastre pensado por
Pasternak
35
Maria Sílvia Rodrigues-Alves
Alan Ribeiro Radi

Um jogo de cores e emoções: as paixões em “Os ratos”

67

Fabíola Gonçalves Giraldi
Marcos Roberto Cândido
Nayara Christina Hermínia dos Santos
Fernando Aparecido Ferreira

Palavras in absentia, intolerância in praesentia: análise do
episódio “O mais forte”
93
Débora Raquel Hettwer Massmann
Guilherme Beraldo de Andrade
Tatiana Barbosa de Sousa

3, 2, 1...: “Qualquer um pode perder o controle”

107

Maria Flávia Figueiredo
Ana Cláudia Ferreira da Silveira

“A proposta”: análise de uma retórica das paixões

139

Samuel Cardoso Santana
Letícia Machel Lovo
Acir de Matos Gomes
Priscila Ragazzi

“Até que a morte nos separe” viveremos “felizes para sempre”: uma
análise retórica do sexto episódio de Relatos Selvagens
155
Andreia Carla Melegati Rodrigues Alves
Stelamaris Dias Milhim Van Doren

Metáforas salvajes: el filme Relatos Salvajes (2014) y la retórica
cultural como principio explicativo de la agresividad cotidiana en
el ser humano
181
Ariel Gómez Ponce
Jimena Bracamonte

PREFÁCIO

Enquanto um presidente é deposto em algum país importante
do mundo contemporâneo, uma pobre mulher chora sobre o corpo
de seu filhinho morto em um acidente de trânsito. As manchetes
dos principais jornais colocam o presidente em primeira página e
fazem alarde sobre a verdade, a justiça ou a injustiça de ato político
tão importante. Em uma nota de duas linhas, os mesmos jornais
noticiam um acidente banal de trânsito que causou a morte de um
garoto. No futuro, as crianças de todas as escolas encontrarão, nos
livros de História, comentários sobre o impeachment do presidente,
num longínquo ano, em algum país do mundo. Ninguém saberá
do menino morto, da dor da mãe ou do destino do causador de
um acidente tão banal. Sempre foi assim: há uma história oficial,
que se faz pela luz da divulgação massiva, e uma história do
cotidiano, que é fruto da experiência anônima na cultura ordinária,
cheia de escuridão, práticas inusitadas alicerçadas na ética da
tenacidade do existir. Há, mesmo, no cotidiano, um universo de
heterogeneidades, de singularidades, de bairros cheios de barulho
e vozerio, de seres repletos de dignidade e poeira. Os santos e os
loucos, os quase normais e lúcidos trapaceiros convivem menos
ou mais harmonicamente, mas, quase sem exceções, têm suas
vidas dispersadas no tempo histórico do esquecimento. Na vida
ordinária, o apagamento social é a tônica. Assim também ocorre
com o animal que nos habita.
Há, porém, um olhar que perscruta, por um viés estreito,
o fazer do homem comum para buscar o humano de cada um e
de todos. Como ocorre na História oficial, as paixões conduzem
os atos heroicos, lícitos, ilícitos, amalucados, cheios de pudor ou
despudor. A raiva, a cólera, a amizade, o amor, o ódio e tantas
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outras paixões encontram, no dia a dia de cada um e de todos, o
tapete vermelho para fazer desfilar a vida em sua anônima pujança.
As táticas de resistir ou de sucumbir diante das adversidades de
conviver em sociedade são, aqui, ressaltadas por meio do olhar
agudo de pesquisadores muito sérios e competentes. O que você
lerá, leitor, nos bons capítulos que compõem esta obra singular
e essencial, é o produto do esforço analítico de quatro grupos de
estudo sobre Relatos Selvagens, um filme também singular na
capacidade hercúlea de promover as paixões nascidas do esforço
para viver simplesmente numa aparente ordem social, imposta
pelas tantas ordens institucionais. Graças à polissemia da leitura
e às conduções analíticas secularmente alicerçadas na Retórica,
os membros do Grupo PARE (Universidade de Franca, SP), com o
auxílio dos membros do Grupo ERA (PUC-SP), do Grupo DISENSO
(Univás) e do Grupo de Estudios de Retórica (Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina), demonstram, pela análise aguçada, como
o animal homem reage à violência do existir, como o ato de viver
é um constante argumentar para dar conta das mais variadas
significações requeridas nas também variadas condições sociais,
políticas e econômicas do estar no mundo.
Há um microscópio muito preciso na leitura de cada texto.
Por meio da análise cuidadosa, os autores conseguem recriar um
microcosmos do humano em nós, mas, sobretudo, do que cremos
ser desumano em nós. Observam nossos atos retóricos com uma
lupa que faz sobressair as paixões e os segredos de nossa nãorazão, desvelam o já-sabido, mas não-dito, na história de cada um
e de todos. Por isso, um livro nascido na academia atinge um nível
de humanização tão profundo, que é impossível não lê-lo como um
perfume muito forte da humanidade remoída em suas paixões mais
recônditas. Ler, aqui, é acreditar na subversão da lei no próprio
corpo. A lei, inscrita mas não escrita, está no cotidiano de cada um,
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e as paixões impõem os gestos que, ingenuamente, traduzimos
como papéis sociais, postos hierárquicos, filosofias de vida… Há,
sim, um animal em cada um de nós. O problema está em descobrir
quando e como ele se revelará menos ou mais intensamente.
O leitor, por certo, encontrará, nos diversos capítulos, os
fundamentos dos efetivos atos retóricos. Em cada episódio analisado,
nada de discursos enfáticos, preparados previamente, mas, sim,
manifestações retóricas nascidas do gesto de olhar atentamente
algo por meio de um outro algo: as noções comunicativas humanas.
Este é um livro que determina, sobremaneira, um princípio
aristotélico muito preciso: sempre há meios de tomar decisões
sobre questões diversas, em que não há um conhecimento exato,
mas, sim, um espaço para questionamentos. O livro, capítulo a
capítulo, nos remete a uma dúvida ontológica: quem, afinal, somos?
De qualquer modo, resta uma tênue e incerta resposta: somos
o animal humano. Apenas seres singulares e públicos, sempre
perplexos na natureza com tudo o que consideramos socialmente
como defeito ou qualidade, exagero ou virtude, natural ou anômalo.
E há uma delícia e uma amargura concentradas indissociavelmente
nesse ser que somos e pensamos ser.
O privado, que aqui se torna público, é, por mérito dos
autores de cada capítulo, o estudo dos mínimos atos passionais
que, somados, nos escancaram o viver. No fundo, somos produto
de uma criação marcantemente pautada no normal e normativo,
moldados pelo filtro social da dignidade, do respeito e da ética. Em
algum instante em nós, porém, por algum motivo que se acumula
em nosso interior durante dias, meses, anos e séculos, pode
haver profunda subversão do estabelecido. As paixões eclodem e
se mostram em sua verdadeira face. No fundo, no fundo, somos
pobremente surpreendentes, mas, sempre, vemo-nos impactados
diante dos laços constitutivos da obrigatoriedade social.
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O livro que você tem em mãos, leitor, é um belíssimo encontro
com o que há de humano e com o que julgamos desumano em nós.
Vale a pena ler e desfrutar cada palavra!
Luiz Antonio Ferreira1
Junho, 2016.

1 Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (1995), pós-doutor
em Letras Clássicas e Vernáculas na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo (2015). Atualmente é professor titular
do Departamento de Português da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, membro do colegiado do Programa de Estudos Pós-Graduados em
Língua Portuguesa da PUC-SP e coordenador do Grupo de Estudos Retóricos e
Argumentativos (ERA), com sede na PUC-SP.
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APRESENTAÇÃO

A alma é comparada a animais atrelados,
conduzidos por um cocheiro que tenta
harmonizar os puxões dos cavalos que se
lançam em direções opostas. Eles simbolizam
de fato o apetite sensível e a força de
resistência a esse apetite, enquanto o cocheiro
representa o julgamento da razão sã.
Michel Meyer

Optamos por iniciar a apresentação deste livro com uma
epígrafe que nos remete à visão platônica das paixões humanas.
Para o filósofo, a alma encontra-se dividida, dando, assim, lugar
para que nela se trame o jogo das paixões, dos desejos sensíveis.
Tal como a comparação presente na epígrafe, a metáfora
presente no título do livro O animal que nos habita: a retórica das
paixões em Relatos Selvagens busca trazer à baila a ideia deste
outro que nos invade e que, ao mesmo tempo em que evidencia
nossa alteridade, reafirma nossa identidade. É neste sentido que
Aristóteles vem posteriormente propor que as paixões “têm seu
lugar natural no enfrentamento dos homens entre si e na discórdia
do homem consigo mesmo”1.
Para refletir sobre as complexas questões que emanam do
entendimento das paixões, surgiu-nos o desejo de analisar uma
obra ímpar da cinematografia contemporânea: Relatos Selvagens,
dirigida por Damián Szifrón e produzida pelos irmãos Agustín e
Pedro Almodóvar, por meio de sua companhia, cujo nome reforça o
tema da obra em pauta: El deseo.
1 MEYER, M. Prefácio. In: ARISTÓTELES. Retórica das paixões. Trad. do
grego Isis Borges B. da Fonseca. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. XXVII.
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Como acreditamos no ditado africano: “Se quer ir rápido, vá
sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo”, desde o início tínhamos
a clara noção de que a análise de uma obra como Relatos Selvagens
não seria um empreendimento para se realizar sozinho. Foi então
que propusemos ao nosso grupo de pesquisa, PARE, uma análise
conjunta do filme. A análise deveria ter como foco o jogo das
paixões, trazendo à luz tanto as paixões que se materializaram em
cada uma das personagens do filme, coma as que foram despertadas
nos espectadores-analistas.
Os pesquisadores do grupo não poderiam ter encontrado um
corpus mais contundente e representativo dos estudos que vinham
realizando. Estávamos no início de 2015, dispostos a dedicar nosso
ano ao estudo das paixões humanas sob a ótica dos postulados
aristotélicos (o grupo PARE – Pesquisa em Argumentação e Retórica
– como o próprio nome revela, dedica-se a um aprofundamento
conjunto no campo dos estudos retóricos), e nos deparamos com
o lançamento do texto fílmico que nos deixou atônitos e que nos
moveu à incursão de sua análise.
O PARE foi fundado na Universidade de Franca em 2013, com
certificação do CNPq. Por ser constituído por pesquisadores que
se encontram em diferentes níveis na carreira acadêmica, o grupo
privilegia a orientação em cascata, por meio da qual aqueles que
se encontram em níveis mais avançados subsidiam e orientam
colegas que trilham o caminho acadêmico e que podem desfrutar
desse trabalho conjunto. Assim, o grupo conta com professores
titulares, pós-doutores, mestres, especialistas, graduados e alunos
de Iniciação Científica.
A obra que agora lhes apresentamos é, portanto, fruto de um
trabalho conjunto que foi cuidadosamente construído e elaborado
pelos membros do referido grupo e por convidados que, como verão,
muito contribuíram para as reflexões aqui apresentadas. Por essa
razão, desde já, gostaríamos de expressar nossos agradecimentos
- 14 -

ao professor Luiz Antonio Ferreira, grande nome da Retórica
no Brasil, que nos brindou com um belíssimo prefácio; aos
professores argentinos, Ariel Gómez Ponce e Jimena Bracamonte,
pela inestimável contribuição analítica sob a ótica de sua cultura;
à professora Ana Lúcia Magalhães, cuja leitura sensível abre as
análises aqui empreendidas; à professora Débora Raquel Hettwer
Massmann, que, junto aos seus orientandos, redigiu uma relevante
análise acerca da intolerância nas situações do cotidiano; e, por fim,
aos membros do grupo PARE, que trabalharam incansavelmente
para que o sonho desta obra se fizesse realidade.
Dedicaremos, então, os parágrafos seguintes para apresentar
uma visão abreviada dos capítulos que compõem o livro e de sua
contribuição para a obra como um todo.
O texto que abre os trabalhos, “Medo, humor e ética no filme
Relatos Selvagens”, foi escrito pela pós-doutora Ana Lúcia Magalhães
(membro do grupo ERA – Estudos Retóricos e Argumentativos). Seu
olhar perscrutador nos brindou com um texto que sumariza todos
os seis episódios do filme e os coloca sob a luz das reflexões éticas
e passionais de acordo com as premissas de Aristóteles, bem como
de Platão, Spinoza, Hobbes e Descartes. Além de apresentar uma
síntese cuidadosa de cada episódio, a autora se dedica a esquadrinhar
as paixões aristotélicas do medo e do humor, presentes na obra
cinematográfica, e o seu envolvimento com as questões éticas. Para
isso, a linguista traz uma interessante reflexão sobre as paixões
destacadas, no âmbito da obra que ela classifica como tragicômica, e
também sobre o que considera infrações à ética, tal como postulado
por Aristóteles, para quem, segundo a autora, “o ser ético é aquele
que está atento e segue o ‘caminho do meio’”.
Dando início aos textos que abordam especificamente cada
episódio de Relatos Selvagens, o capítulo “Uma conexão cósmica
passional: o desastre pensado por Pasternak”, com autoria de Maria
Sílvia Rodrigues-Alves e Alan Ribeiro Radi, trata justamente do
- 15 -

episódio-prólogo do filme, “Pasternak”. Breve, quase alegórico e
surpreendente, esse episódio é um dos mais vibrantes da produção
e o responsável pelo imediato interesse dos espectadores para
o que se seguirá na narrativa. Reconhecendo a importância de
“Pasternak”, os autores desse capítulo promovem uma leitura atenta
e detalhada da narrativa, buscando identificar as paixões que movem
os personagens e como se dá a identificação dos espectadores (o
auditório) com as situações representadas. Para os autores, a eficácia
retórica do episódio se dá, mais do que pelo impacto do violento
desfecho, principalmente pela identificação dos espectadores com
as situações que antecedem e são responsáveis pela problemática
que leva ao inesperado final, ou seja, as coações, opressões e
intimidações vividas pela personagem-título. O capítulo destaca
a presença da mimese como um recurso de imitação da realidade
por meio da arte cinematográfica. Atentos à multimodalidade que
caracteriza o texto cinematográfico, os autores destacam os recursos
visuais e sonoros, bem como abarcam a significativa sequência de
apresentação dos créditos do filme, que se apresenta interligada ao
término de “Pasternak”.
O capítulo “Um jogo de cores e emoções: as paixões em ‘Os
ratos’”, escrito por Fabíola Gonçalves Giraldi, Marcos Roberto
Cândido, Nayara Christina Hermínia dos Santos e Fernando
Aparecido Ferreira, busca compreender a construção passional do
segundo episódio de Relatos Selvagens, “Os ratos”, dando atenção
especialmente à estrutura visual-cromática elaborada pelo diretor
Damián Szifrón. O episódio narra o dilema que envolve uma
garçonete de um restaurante de autovia que, numa noite chuvosa,
recebe, como cliente, um antigo inimigo e é incitada por uma colega
a por em prática um plano de vingança mortal. Num texto que
promove uma abertura para a inserção de teorias das artes plásticas
nos estudos retóricos, os autores destacam como a presença das
cores complementares vermelho e verde – combinação explorada
- 16 -

expressiva e eloquentemente por gênios da pintura como Van Gogh
e Edward Hopper – ajuda o espectador a compreender o universo
narrativo do episódio, refletindo os conflitos emocionais que nele se
manifestarão. A análise proposta nesse capítulo permite constatar
como um elaborado trabalho com as cores contribui, em um filme,
tanto para a assimilação das paixões dos personagens como para
o despertar das emoções no auditório, ativando seus sentidos pela
estética visual.
“Palavras in absentia, intolerância in praesentia: análise
do episódio ‘O mais forte’”, escrito por Débora Raquel Hettwer
Massmann em coautoria com Guilherme Beraldo de Andrade
e Tatiana Barbosa de Sousa, trata, como o título já informa, da
análise do terceiro episódio de Relatos Selvagens, “O mais forte”.
O capítulo analisa aquele que é talvez o mais violento episódio do
filme – trata de uma absurda disputa entre dois homens em seus
carros numa estrada deserta – dando destaque para a questão da
intolerância manifestada de forma extremada pelos personagens
e o consequente incômodo e estado de angústia provocado no
espectador. Assim como nos dois capítulos anteriores, o estudo
das paixões aristotélicas foi o viés adotado para a interpretação das
emoções representadas e suscitadas. Os autores revelam como o
episódio em questão representa, com alto grau de realismo, o tema
da intolerância que vem à tona quando o poder da palavra dá lugar à
brutalidade, à violência física.
Em “3, 2, 1...: ‘qualquer um pode perder o controle’”, perdemos
o fôlego ao saborearmos a leitura atenta de Maria Flávia Figueiredo
e Ana Cláudia Ferreira da Silveira diante das paixões contempladas
no episódio. Embaladas pela organização das partes que compõem
o discurso retórico, as autoras descrevem o episódio “Bombita”
de Relatos Selvagens, levando o leitor a percorrer a narração. As
paixões se apresentam por meio das figuras retóricas, e, para as
autoras, a metáfora exerce o papel de princípio organizador do
- 17 -

texto e evidencia sua unidade discursiva. A leitura desse capítulo
proporciona ao leitor a identificação com a bomba, com a explosão e
com a personificação das características do ser humano diante dos
transtornos sofridos por um cidadão comum frente à burocracia
do sistema que rege as leis do cotidiano. Segundo as autoras, a
narrativa original, “Bombita”, permite a “criação de um expressivo
vínculo identitário com o protagonista, garantindo-lhe um forte
cunho persuasivo”. Mas, diante do texto que compõe este livro, o
“forte cunho persuasivo” se projeta aos olhos do leitor que pode se
deleitar nessa leitura.
O capítulo intitulado “‘A proposta’: análise de uma retórica
das paixões”, dos autores Samuel Cardoso Santana, Letícia Machel
Lovo, Acir de Matos Gomes e Priscila Ragazzi, enumera as paixões
evidenciadas no episódio “A proposta”. No estudo, as paixões estão
elencadas à luz de Aristóteles e se delineiam a partir das atitudes
dos personagens envolvidos na trama. Nesse ínterim, as paixões
suscitadas, pela visão dos autores, são: o temor, a vergonha, a
indignação, a emulação, a compaixão, o favor, a confiança, a
cólera e o desprezo. Trazendo a sinopse do episódio “A proposta”
de Relatos Selvagens, os autores do capítulo se debruçam sobre o
comportamento dos personagens e os discursos que se constroem
a partir do pathos, observando, assim, o ethos, então constituído
pelas paixões que os afetam. O estudo das paixões aqui descrito traz
reflexões sobre a verdade e as construções retóricas das propostas
que compõem o enredo. De forma sintética e intermediado pelas
paixões, o capítulo faz uma leitura do episódio com alicerce nos
estudos retóricos.
O texto “‘Até que a morte nos separe’ viveremos ‘felizes
para sempre’: uma análise retórica do sexto episódio de Relatos
Selvagens” foi escrito por Andreia Carla Melegati Rodrigues Alves
e Stelamaris Dias Milhim Van Doren. Nele, as autoras se dedicam
ao desvelamento das paixões daquele que talvez seja o episódio
- 18 -

que maior impacto cause na maioria das espectadoras do sexo
feminino: “Até que a morte nos separe”. A análise desse episódio,
aqui apresentada com bastante detalhamento, nos faz entender
ainda melhor a afirmação do filósofo belga, Michel Meyer: “O que
Aristóteles se dispõe explicitamente a mostrar em sua Retórica é
que as paixões constituem um teclado no qual o bom orador toca
para convencer. Um crime horrível deverá suscitar indignação, ao
passo que um delito menor, absolutamente perdoável, deverá ser
julgado com compaixão”2. Esse jogo passional de indignação, ira e
compaixão é tratado com esmero pelo olhar atento das autoras na
análise do episódio em questão.
Permitindo-nos degustar uma leitura na origem, ou seja, no
idioma espanhol e por autores argentinos, o capítulo “Metáforas
Salvajes: el filme Relatos Salvajes (2014) y la retórica cultural como
principio explicativo de la agresividad cotidiana en el ser humano”
tem seu cerne na cultura que serve como pano de fundo à obra
cinematográfica. Como desfecho da presente obra, Ariel Gómez
Ponce e Jimena Bracamonte transpõem as barreiras fronteiriças
entre Brasil e Argentina, tendo, como passaporte, os estudos
retóricos e, como transporte, a análise de Relatos Selvagens. Nesse
veículo, o leitor pode estabelecer, entre as duas culturas, a brasileira
e a argentina, pontos em comum: as emoções violentas que
assombram o cotidiano humano. No estudo dos argentinos sobre
Relatos Selvagens, a metáfora animal está presente em todo o filme
e significa uma forte influência na qual se molda o comportamento
humano. Para os autores, a ficção é o espaço que retrata os sentidos
da cultura, e o filme aborda situações cotidianas que podem estar
carregadas de violência. Nesse capítulo, ficam os questionamentos:
como reagimos e respondemos diante de nossa própria animalidade?
Como nos relacionamos com o outro, com outros seres vivos e com
2 MEYER, M. Prefácio. In: ARISTÓTELES. Retórica das paixões. Trad. do
grego Isis Borges B. da Fonseca. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. XLI.
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o nosso entorno social e histórico? Compartilhando as mesmas
origens linguísticas, português e espanhol, divididos por fronteiras,
Brasil e Argentina, contemplando os mesmos aspectos culturais,
Relatos Selvagens, a retórica está, nesse capítulo, a serviço da
transposição cultural, das paixões humanas manifestadas em todos
nós.
Por tudo o que foi apresentado e pelos infinitos desdobramentos
que uma obra de arte pode causar em seus múltiplos e insondáveis
auditórios, é que desejamos, prezado leitor, que este livro lhe traga o
mesmo deleite que nos proporcionou ao redigi-lo e o incite a degustar
aquele que se tornou para nós um verdadeiro acontecimento
audiovisual dos últimos tempos: o filme Relatos Selvagens.
Maria Flávia Figueiredo
Fernando Aparecido Ferreira
Maria Sílvia Rodrigues-Alves
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MEDO, HUMOR E ÉTICA NO FILME
RELATOS SELVAGENS
Ana Lúcia Magalhães

Introdução
A colocação do cinema como sétima arte iniciou-se com Ricciotto
Canudo, no Manifesto das Sete Artes, em 1912, publicado em 1923,
e foi seguida de outras classificações que, a despeito de algumas
alterações entre as posições, procuram mantê-la como sétima. Até
certo ponto, tal colocação se deve a que o cinema é capaz de reunir
literatura, pintura, arquitetura, música e várias outras artes.
Quando se fala em cinema, é preciso lembrar que existem
algumas características muito específicas ligadas estritamente a
essa arte. As estéticas, por exemplo, se traduzem pelas sequências
ligadas por figuras, pela mobilidade e flexibilidade da câmera,
pela homogeneização visual, pelos gêneros, que se traduzem por
linguagem específica para cada um. As características narrativas
apresentam técnicas que aproximam o personagem do espectador,
a linearidade ou não da história, a homogeneidade (centrada em
um personagem principal ou casal) ou heterogeneidade (vários
personagens), os conflitos, que emprestam impacto dramático, a
coerência narrativa, a clareza, a transparência.
Isso posto, é possível apresentar o objeto de nosso ensaio:
Relatos Selvagens, obra cinematográfica complexa que conduz
a inúmeras viagens. Assisti-lo é permitir-se tantas leituras que
não cabem em um texto curto, é pensar sobre uma infinidade de
temas, é mergulhar em personagens multifacetados, algumas vezes
incompreensíveis, embaçados, que nos levam a olhar para dentro
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de nós mesmos, na busca do que há de semelhante ou de desigual.
É enxergar a solidez a partir do incomum e insólito; é perceber o
plausível e quase comum por meio do extraordinário e alterado.
Consideradas algumas das inúmeras possibilidades de
interpretação do filme, optamos por nele apontar a presença de duas
paixões aristotélicas – medo e humor – e mostrar de que maneira se
dá a infração à ética. Para tanto, falaremos brevemente sobre medo
e humor e trataremos a ética no decorrer do texto.

Humor
Paradoxalmente, falar sobre o humor e o riso pode ser coisa
muito séria. Logo no início das pesquisas, observamos grande
diversidade de literatura sobre o assunto. Na verdade, calcula-se
que “ultrapasse a casa do milhão o número de publicações sobre
o tema” (GALASSO, 2005, p. 10). Aliás, quando falamos em humor
não nos referimos, neste texto, à Teoria Humoral, que constituía
o principal corpo de explicação racional de saúde ou doença no
homem veiculada entre os séculos IV a.C. e XVII d.C., segundo a
qual seríamos formados de quatro tipos de matéria líquida ou
semilíquida que causariam nosso temperamento: sangue, fleuma,
bílis amarela e bílis negra. Estamos nos referindo à disposição do
espírito, à capacidade de apreciar ou expressar o que é cômico.
De maneira muito superficial, pode-se definir o humor como
tipo de estímulo que tende a provocar o reflexo do riso e que,
conforme Koestler (1992, p. 241), é “um reflexo motor produzido pela
contração coordenada de quinze músculos faciais [...] acompanhado
pela alteração da respiração”. Mas não estamos pensando o humor
apenas como estímulo ao riso ou como resposta automática, o que
já seria bastante complexo. Estamos tratando do humor conforme
Sócrates: uma capacidade atribuída ao homem, pois só ele é capaz de
rir. Ou conforme Platão, segundo o qual, está associado ao prazer e,
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de certa forma, ao vício, a paixões mistas. Esse filósofo também fala
da associação do risível ao ridículo, capacidade de rir da desgraça
alheia ou dos defeitos, o que seria desprezível ao homem de bem.
Aristóteles, embora não exponha claramente o humor nas
obras que chegaram a nós, esclarece, na Ética a Nicômaco, seu
desdém aos bufões, ou seja, ao riso ridículo. Por outro lado, enaltece
o argumento pelo riso, denominado por ele como eutrapelia,
propriedade de fazer graça de modo civilizado e de alcançar um
equilíbrio entre o excesso e a falta. Reforça que são espirituosos os
que brincam de forma refinada, inteligente: “Algumas piadas são
adequadas a um cavalheiro, outras não o são; a ironia serve melhor
a um cavalheiro que a bufonaria; o irônico faz piadas para se divertir,
o bufão, para divertir outras pessoas” (ARISTÓTELES, 1973).
E existe, ainda, o riso nervoso, o humor negro, derivado
de situações ainda mais complexas, normalmente resultado da
degradação do outro. De qualquer modo, o riso pode funcionar,
e veremos em alguns momentos do filme, como mecanismo
argumentativo de persuasão que serve para mover o auditório.

Medo
Platão, Aristóteles, Hobbes, Descartes, Espinosa e Meyer
são filósofos que, entre vários outros, se ocuparam do medo, e é
possível afirmar que tudo começou com Platão, talvez com Sócrates
e os sofistas. Platão, ao pensar a Alegoria da Caverna, em que
todo o universo sensível é composto de sombras e luz, coloca a
possibilidade de aprofundamento da questão do ser e não ser, pois
o que vemos, em realidade, não é, uma vez que se trata de sombras.
Para ele, habitamos uma caverna e nela só o que enxergamos são
sombras. O homem platônico, como ser essencialmente passional,
no sentido de ser afetado pelo que está fora dele, sujeita-se ao medo.
E é ainda no mito da caverna que ele trata o medo: o medo do novo,
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do diferente. Ao perguntar “afinal de contas, o que existe lá fora?”,
tal questionamento leva à dúvida, à incerteza, à ansiedade, ao medo.
Tememos o desconhecido.
Aristóteles (2003, p. 33), ao considerar a arte Retórica, define-a
como derivada da Dialética e da Política, como “capacidade de ver
teoricamente o que, em cada caso, é capaz de gerar persuasão
[...] de descobrir o que é próprio para persuadir”. Complementa
que a persuasão se dá por meio das três provas retóricas ethos,
representado pelo caráter moral (o orador deixa transparecer, em
seu discurso, que é confiável), pathos, paixão despertada pelo orador
nos ouvintes, e logos, constituído no discurso pelas verdades ou pelo
que parece ser verdadeiro.
Ao falar sobre o pathos, o filósofo explica seu entendimento
sobre as emoções e as classifica em onze espécies, afirmando que as
paixões são todos aqueles sentimentos que, causando mudança nas
pessoas, fazem variar seus julgamentos e são seguidos de tristeza
ou prazer, como a cólera, a piedade, o temor e todas as outras
paixões análogas. Para ele, o medo é, então, “uma espécie de pena
ou perturbação causada pela representação de um mau futuro e
suscetível de nos perder ou de nos fazer sentir pena” (ARISTÓTELES,
2003, p. 110).

Tragicomicidade cotidiana e ética em Relatos Selvagens
O filme, que consiste de seis episódios, exibe em cada um
deles, doses de tal forma equilibradas de medo e humor (BREMER;
ROODENBURG, 2000), conforme definidos brevemente, que em
alguns instantes fica difícil para o auditório1 optar pelo medo ou pelo
riso. Na verdade, o filme não desperta o medo imediato, como em
1 O auditório, no artigo, liga-se ao conceito perelmaniano (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 1999), dividido em particular e universal, aqui
representado pelos espectadores que, evidentemente, não terão todos as mesmas
reações. A análise pretende mostrar as possibilidades de risível e medo.
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um filme de terror. O sentimento é despertado pela possibilidade,
pela plausibilidade, pela viabilidade das ocorrências, mesmo que
alguns episódios pareçam inverossímeis. Da inverossimilhança, da
quase impossibilidade, aliás, vem o aspecto risível.
O primeiro episódio mostra o encontro inusitado de pessoas
em um avião que, fluida e rapidamente, se relacionam a partir do
nome de um conhecido de todos. À medida em que se apresentam,
cria-se, no espectador, uma atmosfera de estranhamento, embora
haja um transporte ao risível, conforme definido por Aristóteles
que, de forma insólita, conduz, por isso mesmo e aos poucos, a um
sentimento de que algo pode não ter bom final. O medo é instaurado
quando os presentes descobrem que, de uma forma ou de outra,
foram possíveis desafetos do conhecido e esse medo se transforma
em pavor ao descobrirem que o piloto é o adversário.
As rápidas sequências mostradas nas expressões faciais, na
mobilidade e pela flexibilidade da câmera, somadas à música iniciada
aos quatro minutos de início da cena, conduzem a uma possível
leitura de infração da ética. Pensamos ética conforme definida por
Aristóteles: uma espécie de “estado de alerta”, ou seja, os indivíduos
têm noção do certo e errado, do justo e injusto e optam pelo que
consideram certo ou errado. Claro que o ser ético é aquele que está
atento e segue o “caminho do meio”, o que não peca pela deficiência
nem pelo vício do excesso. Para tanto, o filósofo elaborou uma lista
de qualidades consideradas como éticas, cuja ausência ou excesso
refletem na falta de ética. Segundo Aristóteles, portanto, o ser ético
segue o meio da virtude.
Quadro 1 - Valores conforme Aristóteles
vício da deficiência

meio da virtude

vício do excesso

covardia

coragem

imprudência

desânimo

temperança

intemperança
(farras)
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pão-durismo

generosidade

esbanjamento

má aparência

elegância

vulgaridade

pobreza de espírito

espírito elevado

vaidade

conformismo

querer melhorar

ambição excessiva

falta de
personalidade

bom tratamento

mau gênio

maus modos

civilidade amistosa

bajulação

depreciação irônica

sinceridade

franqueza demais

falta de graça

bom humor

bufonaria

falta de vergonha

modéstia

ostentação

cinismo

indignação justa

maledicência

Fonte: A autora, a partir dos valores mostrados por Aristóteles (1973)

As características mostradas no primeiro episódio do filme
aproximam os personagens, no primeiro episódio, do espectador,
que enxerga, durante a evolução da narrativa, uma total ausência de
ética para com o comissário, em algum ponto, no passado da vida de
cada um, disparado pelo gatilho do medo nas fisionomias, cujo ápice
se encontra na expressão facial do psiquiatra a espancar a porta
trancada da cabine. Ninguém escapa à vingança do personagem
principal, causada pela frustração para com os relacionamentos
passados. A partir da possível impotência nos relacionamentos,
evidente em cada episódio, que conduz o espectador a um clima
inicialmente risível, instaura-se, em um crescendo, o medo nos
demais personagens diante da impotência que culmina na violência
iminente que, por sua vez, desencadeia o medo do desconhecido
platônico, mais assustador.
Embora não seja uma história linear, ela se constrói em
torno de uma heterogeneidade em que os conflitos emprestam
impacto dramático a culminar na morte dos pais, considerados
pelo psiquiatra que espanca a porta da cabine da aeronave como os
principais culpados pelo fracasso do filho.
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Percebe-se na relação de cada personagem com o comissário
a possibilidade de enquadramento no quadro de Aristóteles como
vício: de deficiência ou de excesso. Assim, por exemplo, o primeiro
a se manifestar, considera-o um fracassado, pobre de espírito; a
professora o tem como louco, com o vício do excesso do mau gênio.
O episódio inteiro mostra o vício da deficiência “covardia”, pois não
enfrentou nenhum de seus desafetos. Levou-os e a si à morte.
O segundo episódio ocorre em um restaurante de beira de
estrada. Logo na primeira cena, o personagem principal, que chega
em meio à noite escura e chuvosa, é crítico e irônico, beirando à
grosseria (maus modos aristotélicos). A garçonete que o atende chora
escondida e, quando perguntada sobre o motivo, pela cozinheira,
comenta que o cliente, mafioso seu conhecido, teria conduzido seu
pai à morte, além de destratar pessoas e ser o próximo candidato
à prefeitura da cidade. A cozinheira que, pelo discurso proferido,
parece não ter qualquer senso ético, sugere que coloquem veneno
de rato no pedido do cliente e desperta medo na moça, que parece
ter outra noção de ética.
Retorna para atender o cliente que faz o pedido em meio
a novos destratos. A moça confessa sua mudança de estado: o
choro, anterior, dá lugar à confissão de raiva, ambos sentimentos
disfóricos. Uma discussão entre ela e a cozinheira aparentemente
sem escrúpulos antecipa no auditório a possibilidade de assassinato
e amplia a sensação de medo na garçonete, que, de qualquer modo,
serve o cliente. Embora ela não tenha conhecimento se houve ou
não o envenenamento, a possibilidade de haver cometido um crime
e de ser presa aumenta seu medo, minimizado pela cozinheira que
encara a vida na prisão com certa leveza: ela já fora prisioneira e se
considerava mais livre na prisão.
O humor é mostrado discretamente quando a cozinheira
descobre que o veneno pode estar vencido: “Não estava vencido. Não
diz a data. Como é que é? Quando o veneno está vencido fica mais
ou menos venenoso?” (tradução da autora). Há vários momentos de
humor negro durante o episódio.
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Enquanto o personagem principal e a cozinheira são seres
completamente destituídos de moral, a garçonete passa por nova
crise ética com a chegada do filho (do cliente grosseiro), que também
começa a ingerir a comida envenenada. Ele não é impedido do
envenenamento, afinal é herdeiro e, dessa forma, merece morrer.
A garçonete tenta interromper, sem sucesso, o pai do rapaz de
continuar a se envenenar, mas é destratada por ele e, por fim, agredida
fisicamente (vício dos maus modos). A cozinheira demonstra total e
absoluta falta de escrúpulo ao esfaquear o personagem. Sua prisão é
vista sem paixão, como consequência natural, esperada.
A terceira cena, sobre os carros, mostra uma raiva crescente
entre duas pessoas desconhecidas e demonstra a infração da ética
no trânsito, iniciada com a provocação de uma das personagens,
que impede uma ultrapassagem legítima em estrada deserta. Após
algumas tentativas, o segundo carro força a passagem, faz um
xingamento e, com alguns quilômetros de vantagem em seu carro
novo e blindado, é obrigado a parar devido a um pneu furado. O
carro mais velho o alcança antes que o pneu pudesse ser trocado. O
motorista para e começa a provocá-lo, em franca demonstração de
vulgaridade e maus modos, verificados como vício da deficiência no
quadro de Aristóteles. O motorista que parecia ter mais equilíbrio,
embora o tenha perdido quando profere o xingamento ao fazer a
ultrapassagem, pede desculpas pelo xingamento, como prova de
bom tratamento e civilidade amistosa, porém sem sucesso. Iniciase uma sequência de violência contra o carro, mas o foco era
o motorista, que não consegue esconder seu medo. Trata-se do
medo do desconhecido conforme ensinado por Platão. Em outras
palavras, ele não controla as ações do personagem incógnito e
que parece destituído de qualquer senso moral ou ético na ação
violenta e o medo é despertado pela impossibilidade de conhecer
até que ponto o oponente continuará a agressão. Há uma violência
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clara e uma raiva embrutecida na personagem, que se esforça por
destruir o carro, por sujá-lo e por diminuir o outro personagem.
Aparentemente sentindo-se aliviado, o “vingador” retorna a
seu carro. O indivíduo agredido, após a violência, deixa-se levar
pelo pathos, abandona possíveis censuras e revida: empurra, com
seu carro, o do inimigo para o rio e provoca um acidente de maior
proporção. Retoma, mitigado, o conserto do pneu, porém percebe
que o estranho ainda não estava vencido. Tem início uma violenta
e muda luta entre os dois -- que deixa transparecer, a partir dali,
ódio e desejo de vingança -- finalizada apenas com a explosão
do carro e a morte dos dois protagonistas, em clara reação de
revolta e saturação diante das violências da modernidade.
Embora não haja espaço para o risível, a não ser no início2,
quando o motorista, irônico, acha absurdo que o carro da frente
o impeça de ultrapassar, o humor fica por conta do diálogo final:
“o que o senhor acha, delegado, crime passional?” (tradução da
autora), diante dos dois corpos carbonizados, aparentemente
abraçados. É passional sim, porém resultado da decisão pessoal
de dois desconhecidos ressentidos talvez com suas próprias
condições: o do carro da frente, com menos posse e um carro
menos potente e o outro, que não queria sua posse conspurcada
por um ser de outra categoria social.
O quarto episódio aborda um trabalhador especializado em
demolição de prédios supostamente ético, que paga os impostos,
cuida da família e se preocupa em cumprir as formalidades, as
regras. O gatilho de uma crise reprimida relacionada ao excesso de
impostos e ao abuso de poder é disparado quando tem seu carro
guinchado enquanto pega o bolo de aniversário de sua filha. Ao
sair, descobre que o carro não mais está onde o havia deixado e
que não existe sinalização impeditiva de estacionamento. Sua ira
2 Não se trata de risível ligado à bufonaria ou mesmo à ironia, mas de um riso
nervoso, resultado de situação inesperada, portanto, riso com medo.
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cresce ao ser informado que terá de pagar multas e que o carro será
devolvido após pagamento. Mistura de indignação, fúria e repulsa
acompanham o desenrolar do incidente. O diálogo com a esposa,
ao chegar atrasado para o aniversário da filha, é ácido: ela reforça
que não adianta querer ir contra o sistema e outras falas. Reforça
que ele sempre procura desculpas para o atraso. À medida em que
a história avança, ampliam-se sensações diversas no auditório,
sempre despertadas pelo pathos aristotélico do personagem
principal, que busca viver segundo uma lógica e seguir o conjunto
de regras, embora cada vez mais elas se revelem opressoras.
A falta de ética gerada pela ausência de informações e pelo
vício da depreciação irônica por parte dos funcionários, conduz o
pacato personagem à violência, à prisão, ao divórcio, à demissão.
O diálogo durante a tentativa de reconciliação é povoado de ironia,
que pode conduzir ao riso. Não o riso bufão, condenado por Platão
e Aristóteles, nem o riso espontâneo, mas um humor nervoso,
resultado, por exemplo, da resposta da advogada à pergunta
sobre violência. O personagem fala sobre a injustiça da situação e
a advogada desconversa e muda para a violência da situação. Ao
mudar o foco, provoca nova explosão de ira no personagem: “Onde
você vê violência?”. A resposta da advogada redireciona novamente
o diálogo: “Vejo violência em toda parte: na televisão, na rua e
principalmente em um artigo de jornal” (tradução da autora). O
diálogo, estritamente passional, leva ao não acordo entre as partes,
marcado pela falta de elegância, pela imprudência e novamente
pela depreciação irônica, todos vícios ligados à ausência de virtude,
conforme Aristóteles. A tentativa de vencer pelo logos não é suficiente
para que o personagem principal convença das razões pelas quais
tem pautado suas atitudes. Por outro lado, seu ethos se firma como
pessoa irônica, inconformada e violenta, a despeito de não o ser.
A infração à ética é reforçada, surpreendentemente, no final do
capítulo. Enquanto o indivíduo seguia as normas, era massacrado
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pelas regras, pelos regulamentos. Ao infringi-la, provocando
a explosão de seu próprio carro ao ser levado, mais uma vez,
ilegalmente pelo guincho, é isentado e promove uma transformação
no estado inicial da narrativa, de disfórico para eufórico (FIORIN,
1996, p. 27): a esposa retoma o casamento, ele é aclamado pelos
amigos, que sabem de sua transgressão, e pela própria mídia, que
não decide de quem é a culpa.
O episódio seguinte trata da infração da ética social por parte
de um pai abastado em defesa do filho que acabara de provocar um
acidente de carro envolvendo duas mortes. Propõe a seu empregado
que assuma a culpa em troca de uma quantia vultosa que, segundo
ele, o servidor não ganharia em uma vida inteira de trabalho.
Delineia-se o ethos de um rapaz assustado, acuado e cheio do medo
aristotélico, mostrado pelo choro e pela fraqueza de caráter. A
ausência de ética do rapaz está na covardia em não assumir o crime
e na postura dos pais. A história, não linear, é composta pelo choro
do rapaz, pelas marcas no carro e por partes da notícia mostrada na
TV.
Naturalmente a proposta que o pai faz ao doméstico é imoral,
chocante, condenável, evidenciando sua falta de caráter, mas o
empregado se sente acuado pela maneira como é instado a aceitar
a proposta. O inspetor de polícia chega logo e fica clara, durante
o interrogatório, a impossibilidade de que o empregado tenha
cometido o crime. A infração de ética, que havia iniciado com a
proposta indecorosa ao empregado, estende-se ao inspetor, ao
advogado, que cobram muito para tratar da negociação, e atinge o
empregado, que inicialmente parecia um indivíduo moral. Aqui o
filme trata da corrupção, da transformação das relações pessoais
em mercadoria, mas resolve, diante do aumento da extorsão, incluir
o pedido de um apartamento para manter a palavra.
O pai, irritado com a dívida que não para de crescer, finaliza
a negociação. O humor se instaura nesse momento (HUTCHEON,
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1975), a partir da discussão criada entre os interessados no contrato
e o personagem principal, que se tranca, determinado a encerrar
a exploração. Medo, insegurança e humor se misturam a partir de
mais um relato de infração de ética, dessa vez associada à ausência
de virtudes aristotélicas, aparentemente comuns em um estrato
social mais abastado. A narrativa finaliza-se quando as partes
chegam a um acordo que deve agradar a todos, mas o espectador é
surpreendido pela última cena: o empregado é espancado diante da
multidão enraivecida, em mais uma demonstração do pathos diante
da impunidade e das violências de que a sociedade se considera
vítima.
A última parte do filme retrata um caso de adultério descoberto,
por um triste acaso, pela noiva durante a festa de seu casamento.
Imediatamente após a descoberta, inicia-se a valsa dançada pelos
noivos e uma discussão entre eles, movida pela manifestação de
pathos que mistura ironia, tristeza e raiva. Não se sabe como a
cena acabará, porém há presença de humor nas perguntas que a
noiva faz enquanto dança. O noivo, desorientado e enfraquecido
pela descoberta em local e horário completamente impróprios, em
função dessa impotência, quando perguntado se havia mesmo se
relacionado com a colega de trabalho, não consegue disfarçar ou
mesmo mentir.
A noiva, em franco descontrole, é consolada pelo cozinheiro.
O diálogo mistura tristeza, raiva e aspectos de humor. Magoada
com a traição, e envolvida pelo consolo que o estranho lhe produz,
trai o marido com o cozinheiro. Confrontada com o marido que a
flagra, inconformada, decide não se separar, o que leva o auditório
a mais presença de humor, afinal não é esperado de um indivíduo
traído que se conforme. O risível é sempre derivado de uma situação
inusitada, do inesperado (ALBERTI, 2011). Uma das situações desse
riso é mostrada na sequência em que a noiva, completamente
descontrolada, cita todas as atitudes que tomará, imprevisível,
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portanto. O noivo, abalado, apresenta uma reação física de asco ao
que ouviu e que representa a vingança da moça traída. Tais atitudes
transformam a cerimônia em uma espécie de festival do ridículo
(que, por isso, conduz ao escárnio, conforme Platão), uma vez que
vulgar, caricaturesca é a situação na qual se encontra.
O pathos é demonstrado no excesso de raiva, frustração,
desapontamento, desilusão, desencanto crescentes. O humor
fica por conta dos diálogos entre noiva e noivo e da ironia das
sequências ridículas e absurdas que seguem. Por se deixarem
conduzir essencialmente pelas paixões, ambos entram em choque
e, finalmente, após perceber um ao outro como de fato são, se
entendem, em final surpreendente.

Conclusão
Os seis episódios do filme mostram, então, que o homem, caso
se deixe conduzir pelo pathos, pode, em vez do indivíduo ético de
Aristóteles, superior que pode ser, retornar à condição animal,
como na primeira história, em que o personagem junta todos os
seus desafetos, coloca-os em um avião e os elimina. O problema
não estaria nele próprio, em sua inadequação ao mundo? Como
no segundo, que mostra de que forma uma briga de trânsito pode
conduzir à morte – e acontece algumas vezes – embora não nos
moldes mostrados, mas até onde a violência pode nos levar caso
nos deixemos arrastar pelo pathos. A cena nos lembra uma luta
de animais, embora essa última seja pela própria sobrevivência,
portanto, menos violenta, enquanto a do filme se trate de uma luta
entre duas vítimas de suas próprias paixões, não divertidas ou com
humor, conforme deixa transparecer o comentário dos policiais
sobre passionalidade do crime: é um crime passional, mas não
derivado do amor entre dois homens e sim da paixão aristotélica
do ódio, da cólera. Aristóteles considera a indignação justa como
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virtude, mas o episódio trata de uma indignação furiosa. A situação
seguinte trata de como ser racional, em um estado latino. O
personagem principal, engenheiro que pensa racionalmente, decide
que o estado deve ser racional e sofre as sanções da irracionalidade
das normas e leis (talvez criadas pela passionalidade dos latinos,
tidos como dominados pelo pathos). Curiosamente é amado apenas
quando executa a vingança. Os dois episódios seguintes tratam da
infração à ética de maneira quase natural: “eliminar um inimigo com
veneno de rato, caso ele venha se alimentar em meu restaurante” e
“pagar alguém para tomar meu lugar em um crime, caso eu tenha
dinheiro”. Aqui, matar e transferir a outro a responsabilidade por
um crime, passam a ser quase naturais, em uma inversão do que
Aristóteles considerava como ético. Não se pensa em trilhar o
caminho do meio, em elevar-se, em ter coragem, mas apela-se ao
vício do excesso – a imprudência de matar – ou da falta – a covardia
de transferir a outro a responsabilidade pelo erro (ARISTÓTELES,
1973). Por fim, o episódio mais longo, o do casamento entre duas
pessoas efetivamente desconhecidas, pois não sabiam de suas
paixões, mostra o descontrole entre elas.
Ao se olharem verdadeiramente, do fundo da agressão, sujos
de sangue, animalizados pela briga e pela hostilidade levada ao
extremo, só então percebem um ao outro e se amam, assim como
apenas na morte, os dois desconhecidos que brigam no trânsito
parecem se amar e, da mesma forma, como o Sr. Bombita, que só é
reconhecido e amado por todos após perder a racionalidade própria
do homem e se tornar irracional ao provocar uma explosão.
A não linearidade das histórias, a heterogeneidade das diversas
personagens, os conflitos focados no homem conduzido pelo pathos
reforçam o impacto dramático, e o humor ácido é construído, em
grande parte, por meio da ironia.
Percebe-se, por fim, que o equilíbrio entre ethos, pathos e logos
talvez possa conduzir a um equilíbrio argumentativo, retórico,
- 34 -

discursivo (PLANTIN, 2008), que auxilia na composição do ser ético,
enquanto o que se deixa levar pela lógica ou governar pelas paixões
estaria incompleto.
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UMA CONEXÃO CÓSMICA PASSIONAL: O
DESASTRE PENSADO POR PASTERNAK
Maria Sílvia Rodrigues-Alves
Alan Ribeiro Radi

Introdução
O filme Relatos Selvagens, produção argentina de Damián
Szifrón, foi ganhador de oito dos dez prêmios Platino aos quais fora
indicado, segundo o site Adoro Cinema1, um dos mais completos
sobre o tema no Brasil . A premiação e o alto índice de aceitação
do público são as provas de que o longa metragem conquistou seus
espectadores.
A produção coloca seus ouvintes defronte à realidade humana
mais sórdida e inesperada, que distancia o ser humano da razão,
característica que o difere dos animais.
O cartaz de lançamento do filme aqui no Brasil, conforme
ilustração abaixo (FIG. 1), traz os seguintes dizeres: “Qualquer um
pode perder o controle”.

1 ADORO CINEMA. Prêmio Platino: Relatos Selvagens é o grande vencedor do
“Oscar do cinema latino-americano”. Disponível em: <http://www.adorocinema.
com/noticias/filmes/noticia-114691/> Acesso em: 9 dez. 2015.
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Figura 1 - Cartaz de exibição nas bilheterias
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

A aproximação com o público alvo se dá não porque o mesmo
se identifica com a exacerbação violenta do final dos episódios,
mas pela identificação com as situações comuns das quais nasceu
a problemática que desencadeou os fins. Isso posto, inferimos o uso
de uma mimese que se caracteriza como a imitação do mundo real
por meio da arte. Esta talvez seja a estratégia usada para aproximar
a crítica, contida no filme, do público ao qual ele se dirige.
A mimese representa, por assim dizer, a
condição última ou o substrato da operação
artística, ao passo que os seus sentidos ideológica
e historicamente variáveis representam as suas
determinações efectuais ou a sua aparência
por detrás da qual, de resto, tende a reaparecer
continuamente a humanidade em geral, as suas
paixões eternas, e assim por diante. (GARRONI,
1972, p. 45)
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Analisaremos, aqui, sob a ótica da teoria retórica, o primeiro
episódio de Relatos Selvagens, tentando captar as paixões de
seus personagens e os motivos que as desencadearam. Para
empreendermos tal análise consideraremos o episódio “Pasternak”
como um texto, ou seja, como algo que constitui:
Uma unidade de linguagem dotada de sentido,
que cumpre um propósito comunicativo
direcionado a um certo público, numa situação
específica de uso, dentro de uma determinada
época, em uma dada cultura em que se
situam os participantes desta enunciação.
(CAVALCANTE, 2013, p. 17).

Sendo uma obra audiovisual, Relatos Selvagens, é composto de
linguagem verbal e não verbal, o que o determina como um texto
sincrético. (FERREIRA, 2014, p. 85).
Consideraremos, ainda, o episódio como exórdio do filme, que:
É introdução de um discurso retórico, o momento
em que o orador estabelece uma identificação
com o auditório por meio de um conselho, um
elogio, uma censura, conforme o gênero do
texto em causa. É usado para dar vontade de ler
ou escutar um orador. (FERREIRA, 2010, p. 112)

O exórdio suscita ou retoma a questão e deve comunicar o
interesse desta questão ao espírito do auditório. (MEYER, 2007,
p. 25). A colocação do episódio como o primeiro a ser apresentado
também o caracteriza com esta mesma função. Assim sendo,
seguem, elencados, os episódios que compõem a estrutura do longametragem: “Pasternak”, “Os ratos”, “O mais forte”, “Bombita”, “A
proposta” e “Até que a morte nos separe”.
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1 Retórica e Relatos Selvagens
Visando comprovar a eficácia retórica do objeto de estudo,
o presente capítulo observa a intenção do orador ao considerar
a natureza do auditório com quem lida e o conhecimento das
“contingências restritivas e amplificadoras do contexto e do
discurso”. (FERREIRA, 2010, p. 30). A retórica, como recurso de
análise dos níveis de persuasão no texto/discurso, parte, sempre, de
um contexto retórico ao averiguar seus elementos:
Por contexto retórico entende-se um orador,
colocado diante de uma questão mais ampla,
que envolve fatores vários (sociais, éticos,
morais, de corporações, de instituições) e que
culmina num discurso passível de ser analisado.
(FERREIRA, 2010, p. 53)

Assim, para maior esclarecimento do leitor, explicitamos que:
temos um orador, este orador é um conjunto de vários oradores que
se manifestam no episódio como um todo e discorrem acerca de
uma questão social; temos como questão ampla (que necessita uma
resolução e com viés social) a ação humana que é impulsionada pelas
paixões; como discurso proveniente dessa soma (orador + questão
ampla e social) o filme Relatos Selvagens.
Diante disso, exemplificamos como Relatos Selvagens traz,
em sua essência, um contexto retórico. Expostas as considerações
acima, partiremos agora para a análise das paixões despertadas pelo
episódio, estas que são o intuito primeiro deste trabalho.

2 As paixões
Para Meyer (2007, p. 37) “a paixão começa pela expressão
subjetiva de uma questão vista sob o ângulo do prazer e do desprazer:
enquanto resposta, ela anula essa questão, transformando-a em
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tonalidade particular, subjetiva.” Essas colocações nos permitem
inferir que a paixão nasce na conjuntura entre prazer e desprazer,
onde cada um desses polos pode causar desequilíbrio, que é a fonte
das paixões. Vejamos isso em uma disposição gráfica:
Gráfico 1 - A paixão entre o prazer e o desprazer

Prazer

Paixão
Desprazer
Fonte: Elaborado pelos autores

Acerca dessa oposição, prazer e desprazer, Aristóteles questiona
a concepção dialética das emoções/paixões, considerando que: “as
afeições da alma parecem se dar com o corpo: valor, docilidade,
medo, compaixão, ousadia, assim como a alegria, o amor e o ódio.
O corpo, desde então, resulta afetado conjuntamente” (ATIENZA,
2009, p. 147).
Quando nos inclinamos sobre o episódio, objeto de nosso
estudo, percebemos que as paixões nele analisadas podem ser
divididas em quatro âmbitos, quais sejam: as paixões da interação
entre os (a)(ini)migos de Pasternak, as paixões dos (a)(ini)migos para
Pasternak, as paixões despertadas de Pasternak para (a)(ini)migos e
as paixões que o episódio em si desperta nos espectadores.
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Ali, Pasternak, protagonista de toda ação, busca uma forma
de equilibrar todas as diferenças, oriundas de suas frustrações
em vários âmbitos de sua vida tais como profissionais, amorosos,
educacionais e outros, impostas em sua trajetória. Por meio de uma
invenção estratégica, Pasternak reúne todos os protagonistas de
suas frustrações em uma aeronave com intuito de matar a todos em
um desastre forjado.
Faremos, nos itens subsequentes, as descrições das paixões,
considerando os quatro âmbitos descritos.

2.1 As paixões da interação entre os (a)(ini)migos
Para analisarmos estas paixões consideraremos como
afetados por elas aqueles que estavam no avião com Pasternak.
Temos, pois:
a) O favor.
A mais despretensiosa das paixões pode ser verificada no
momento em que o crítico musical se habilita a auxiliar a modelo
com sua bagagem. Aristóteles define favor da seguinte maneira:
Seja, então, favor o serviço pelo qual, diz-se, aquele que
possui concede ao que tem necessidade, não em troca de alguma
coisa, nem com o fim de obter alguma vantagem pessoal, mas no
interesse do favorecido; o favor é grande, se prestado a alguém
muito necessitado, ou se se trata de grandes e difíceis serviços, ou
se o benfeitor é o único ou o primeiro a fazê-lo, ou aquele que por
excelência o faz. (ARISTÓTELES, 2000, p. 49)
Constatamos que o crítico, ao deixar o conforto de sua
poltrona a fim de auxiliar, reconhece a fragilidade daquela que
será favorecida com seu gesto (FIG. 2). Lembramos, ainda, que,
perante a sociedade, é de bom tom o cavalheirismo. Assim, que
melhor oportunidade de o praticar senão quando uma bela mulher
necessita de auxílio com suas bagagens?
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Figura 2 - O crítico oferece ajuda à modelo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Levando em conta a definição de favor, vemos, ainda, uma ironia
no “favor” prestado pelo crítico musical, uma vez que, embora pareça, o
mesmo não fora despretensioso, conforme deve ser segundo Aristóteles.
Ao contrário, o favor é seguido de um galanteio (FIGs. 3, 4 e 5) que
demonstraremos pelas ações, posteriores ao favor, que selecionamos:

Figura 3 - O crítico em diálogo com a modelo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 4 - A modelo em diálogo com o crítico
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Figura 5 - A ironia do crítico
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Por essas cenas e pelas legendas contidas nas mesmas,
que mostram como o personagem não somente reconhece, mas
também se interessa pela beleza da modelo, inferimos que tal
ironia teria a intenção de mostrar como o ser humano se porta de
forma egocêntrica e interesseira, reafirmando, assim, aquela que
seria a intencionalidade do filme como um todo: desmascarar a
sociedade.
b) O desprezo.
“O desprezo é o contrário da emulação, e o fato de sentir
emulação é o contrário do desprezar.” (ARISTÓTELES, 2000, p. 73).
Vejamos, pois, a definição de emulação:
Suponhamos que a emulação seja certo pesar
pela presença manifesta de bens valiosos que
nos e possível adquirir, sentido com respeito
aos que são por natureza nossos semelhantes,
não porque esses bens pertencem a um outro,
mas porque não nos pertencem também.
(ARISTÓTELES, 2000, p. 73)

No avião entra um homem que, na presença da modelo, parece
aguardar um cumprimento. Ela, no entanto, apenas concede-lhe
passagem, sem nenhuma demonstração de afeto (FIG. 6). Apenas ao
final do episódio temos a informação de que o homem era o melhor
amigo de Pasternak e de que o traiu com a modelo. Analisamos,
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a partir disto, a paixão do desprezo, apresentando assim a
superficialidade da relação entre ambos, ou seja, uma relação sem
vínculos sentimentais.

Figura 6 - O desprezo da modelo em relação ao amigo de
Pasternak
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

c) A calma.
“Seja a calma, portanto, a inibição e o apaziguamento da
cólera.” (ARISTÓTELES, 2000, p. 17).
Percebemos a paixão da calma no momento em que a modelo
questiona se as milhas da viagem poderão ser creditadas em seu
nome e, mediante resposta negativa, mantém a calma. Os recortes
abaixo (FIGs. 7, 8 e 9) corroboram nossa visão acerca da calma no
momento descrito.

Figura 7 - Modelo e atendente do aeroporto
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Figura 8 - Atendente e modelo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 9 - A calma da modelo diante da resposta negativa
da atendente
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Percebemos, durante a conversa entre a atendente e a modelo,
que esta não se exalta mediante a negação da possibilidade de
milhas para seu voo. Tal observação, conforme nossa análise,
produz sentidos uma vez que, por meio da política capitalista,
instaurou-se ideologicamente que os clientes têm sempre razão,
o que faz com que se encolerizem mediante negações a esse
respeito. Por isso, a ação de manter a calma, levando-se em
consideração o plano em que a modelo se encontra, ou seja, em
terra firme, funciona como uma metáfora que transmite a ideia
de calma nos momentos iniciais do episódio que, posteriormente,
será quebrada.
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2.2 As paixões dos (a)(ini)migos para Pasternak
a) A compaixão.
“Opõe-se à compaixão, sobretudo, o que se chama indignação;
com efeito, ao sentimento de pesar pelos infortúnios imerecidos
contrapõe-se, de certa maneira, e procede do mesmo caráter, o
pesar pelos sucessos imerecidos.” (ARISTÓTELES, 2000, p. 59). O
mesmo autor chega a descrever a compaixão:
Seja, então, a compaixão certo pesar por um mal
que se mostra destrutivo ou penoso, e atinge
quem não o merece, mal que poderia esperar
sofrer a própria pessoa ou um de seus parentes,
e isso quando esse mal parece iminente, com
efeito, e evidentemente necessário que aquele
que vai sentir compaixão esteja em tal situação
que creia poder sofrer algum mal, ou ele próprio
ou um de seus parentes”. (ARISTÓTELES,
2000, p. 53)

Durante o momento da conversa em que o crítico e a modelo
relembram da catastrófica apresentação musical de Pasternak, a
modelo apresenta por ele compaixão. Vejamos, por meio das cenas
abaixo (FIGs. 10 e 11), o trecho em que o crítico relembra a apresentação
e a modelo expressa sua compaixão por Pasternak:

Figura 10 - O crítico sobre a apresentação musical de
Pasternak
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Figura 11 - A compaixão da modelo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

b) A cólera.
A mais importante das paixões, a cólera desencadeia o plano
de vingança de Pasternak após inúmeras pequenas frustações. A
Cólera:
é um brado contra a diferença imposta,
‘injusta’ ou como tal sentida; revela ao
interlocutor que a imagem que ele forma do
locutor carece de fundamento. Daí o desejo
de vingança: a cólera reequilibra a relação
proveniente do ultraje. (MEYER, 2000, p.
XLIII)

Esta diferença imposta pelas situações vivenciadas ou até
pelos coparticipantes das mesmas provoca a cólera em Pasternak.
Inferimos que a cólera é o principal desencadeador do plano de
Pasternak. Todavia, ela não nasceu por si só. É oriunda de outras
paixões, como o ódio, a vergonha e a indignação, que provêm de
suas frustrações, conforme ilustra o ciclo radial a seguir:
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Gráfico 2 - Ciclo radial das paixões que desencadeiam
a cólera em Pasternak

Ódio

Cólera
Vergonha

Indignação

Fonte: Elaborado pelos autores

c) A indignação.
Quanto à indignação, sabemos que as situações impostas
fazem parte da vida dos seres humanos e que alguns lidam melhor
com elas, enquanto outros não. Pasternak não soube lidar com as
mesmas, o que despertou nele a paixão da indignação. “Opõe-se à
compaixão sobretudo o que se chama indignação; com efeito, ao
sentimento de pesar pelos infortúnios imerecidos contrapõe-se, de
certa maneira, e procede do mesmo caráter, o pesar pelos sucessos
imerecidos.” (ARISTÓTELES, 2000, p. 59).
A traição da namorada com o melhor amigo, o aumento do
custo das consultas com o psiquiatra, a reprovação escolar, o
fracasso na apresentação musical, a relação com os pais, enfim,
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as situações impostas pelos que estavam acima dele, em nível
hierárquico, contribuíram para o despertar da paixão da indignação
em Pasternak.
d) A vergonha.
Também para Aristóteles:
Seja vergonha certa tristeza ou perturbação
com respeito aos vícios presentes, passados
ou futuros, que parecem levar a desonra;
[...] Se, então, a vergonha é o que definimos
necessariamente se sente vergonha diante
daquelas faltas que parecem vergonhosas,
seja para nós mesmos, seja para aqueles com
quem nos preocupamos. (ARISTÓTELES,
2000, p. 39)

A apresentação musical por seu mau resultado, a reprovação
escolar, os apelidos dos colegas no tempo de colégio, a demissão, o
trabalho como comissário de bordo considerando a estável situação
financeira dos pais, são algumas das frustrações que despertaram
a vergonha em Pasternak (FIGs. 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Elencamos
algumas cenas do episódio que demonstram as situações geradoras
de vergonha:

Figura 12 - Comentário da modelo em relação á qualidade
do trabalho musical.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Figura 13 - Pasternak apelidado pelos colegas
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 14 - A demissão do emprego no supermercado
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 15 - A reprovação escolar
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Figura 16 - A estável situação financeira dos pais
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 17 - O trabalho como comissário de bordo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
Segundo Aristóteles, mediante à educação
adquirimos a virtude, da mesma forma que
o harpista aprende a dominar a sua arte com
a prática. Trata-se de uma aprendizagem que
não consiste na simples imitação ou repetição
externa dos atos socialmente aceitados, mas
sim de um complexo processo de eticidade ou
formação do caráter, que compreende a própria
capacidade de sentir e avaliar de maneira
apropriada as circunstâncias particulares.
(SHERMAN, 1989; NUSSBAUM, 1996; BOERI,
2007 apud ATIENZA, 2009).
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Assim, mediante às situações vividas, Pasternak passa a odiar
os que o frustraram: os pais, a namorada, a amiga que se negou
a sair com ele, o psiquiatra, a professora, o crítico, o amigo que o
traiu.
Dessa forma, elencamos as paixões que contribuíram para o
despertar do ódio de Pasternak. Mas as frustrações nasceram de
uma paixão positiva, o amor. Pois,
O amor, ou a amizade, é certamente um vinculo
de identidade mais ou menos parcial. É o
próprio lugar da conjunção, da associação ao
contrário do ódio, puramente dissociador. [...]
O amor é recíproco para Aristóteles. (MEYER,
2000, p. XLIV).

As frustrações sofridas por Pasternak se deram porque ele
amou e foi contrariado em seu sentimento. Então, do amor surgiram
frustrações e, posteriormente, a cólera, como:
• no amor pela modelo e a frustração pela traição;
• no amor pela música e a frustração pela apresentação
considerada catastrófica;
• no amor-paixão, presente na amizade, e a frustração pela
participação do amigo na traição com a modelo;
• o amor excessivo dos pais que certamente foram muito
rígidos e super protetores;
• o amor não correspondido pela amiga comissária de
bordo.

2.3 As paixões de Pasternak para (a)(ini)migos
Pasternak, com sede de vingança, trama despertar uma paixão
em seu auditório, buscando, assim, equiparar toda a diferença a ele
imposta até o momento: o temor.
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a) O temor.
Seja, então, o temor certo desgosto ou
preocupação resultantes da suposição de um
mal iminente, ou danoso ou penoso, pois não se
temem todos os males, por exemplo, o de que
alguém se torne injusto ou de espírito obtuso,
mas sim aqueles males que podem provocar
grandes desgostos ou danos. (ARISTÓTELES,
2000, p. 31)

O temor se faz presente quando os passageiros se deparam
com um perigo iminente, a morte, tal qual observamos nas figuras
seguintes:

Figura 18 - O crítico aos descobrir que todos estão no
mesmo voo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 19 - O medo instaurado
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Figura 20 - O desespero dos tripulantes
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Percebemos que o episódio se inicia com a paixão da calma,
possuindo, como pano de fundo, o chão, o solo. Já, no alto, dentro do
avião, acontece todo o desenrolar das ações, ou seja, durante o voo
desperta-se a paixão do temor nos passageiros ao perceberem que a
morte é iminente. Ao término do episódio, o avião volta ao plano inicial,
ou seja, novamente, o chão. “Pode-se concluir que Aristóteles considera
as paixões ou emoções afeições psicofísicas, associadas com alterações
fisiológicas, e que resultam sensações de dor e/ou prazer.” (ATIENZA,
2009, p. 168). A alternância de planos, conforme descrevemos, tornase uma analogia à diferença imposta, desencadeadora da cólera de
Pasternak. Conforme propõe Meyer (2000, p. XLIII):
A cólera é um brado contra a diferença
imposta, ‘injusta’ ou como tal sentida; revela
ao interlocutor que a imagem que ele forma
do locutor carece de fundamento. Daí o desejo
de vingança: a cólera reequilibra a relação
proveniente do ultraje.

Assim, quando afirmamos que a alternância que o episódio
confere no espaço narrativo é uma analogia, estamos dizendo que a
mesma serve como metáfora representativa do processo colérico
sofrido por Pasternak e que culmina no trágico acontecimento que
o episódio representa. Analisemos: temos como plano inicial o chão
e, na sequência, durante o voo, temos o espaço aéreo. O uso desses
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espaços antagônicos representa o desequilíbrio causado pela cólera.
O retorno ao solo que finaliza o episódio representa o reequilíbrio.
Assim, podemos dizer que a vingança foi a forma encontrada para que
se estabilizasse o desequilíbrio causado por todas as injustiças vividas.

2.4 As paixões que o episódio desperta nos espectadores
Relatos Selvagens desperta paixões em seus telespectadores.
Veremos, aqui, quais elementos serviram de engate para,
possivelmente, despertá-las. No âmbito da imagem, no plano inicial,
através das cores é possível perceber a calma e a cólera. Nas cores
utilizadas pois, segundo Kandinsky (1969 apud BARROS, 2012,
p. 81), “a cor é a tecla, o olho, o martelo que nela toca, a alma, o
instrumento de mil cordas. O artista, por sua vez, é a mão que, com
a ajuda de tal tecla, obtém da alma a vibração justa.”
A respeito das cores, em descrições reunidas por Barros
(2012, p. 86), temos: “As cores atraem os homens e são, por eles,
consideradas quentes ou frias, leves ou pesadas, calmantes ou
excitantes, alegres ou tristes, vivas ou mortas, festivas ou de luto.”
E para a mesma autora: “As cores influenciam os homens do ponto
de vista físico, mental e emocional.”
Nesse sentido, a paixão da calma pode ser incitada nas cores
azul e bege (FIGs. 21 e 22):

Figura 21 - As cores azul e bege no aeroporto
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Figura 22 - Predominância da cor bege no aeroporto
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

As cores azul e bege são predominantes no cenário, conforme
figuras, a harmonia na disposição das mesmas transmite a sensação de
paz, essa sensação é tão intensa, que torna-se perceptível até mesmo para
os leigos na teoria das cores. Todavia Barros (2012), em seus estudos,
permite-nos perceber porque nos deparamos com esta sensação.
Barros (2012, p. 87), ao descrever a cor azul, afirma:
O azul é, por seu caráter frio, a cor da
espiritualidade, da serenidade, do relaxamento,
da ordem, da paz, da solidão, da reserva,
da organização, mas também da dúvida,
da descrença, da apatia, da introspecção,
da depressão, da indolência, do isolamento
excessivo; os efeitos físicos estão ligados ao
caráter relaxante e tranquilizador da cor, que
não é ameaçadora.

Para o bege trabalharemos com a definição de branco, uma vez
que o bege pertence à família das cores pastéis, que são suavizadas
pelo branco:
O branco é associado à pureza, à limpeza, à
inocência, ao desprendimento; é a cor da morte
no Oriente; está relacionado, ao mesmo tempo,
com a existência, o excesso (de luz, de presença
de todas as cores) e com a falta, a ausência (de
cor). (BARROS, 2012, p. 87)
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Momentos antes da decolagem, permanecem
predominantes do espaço as cores azul e bege:

como

Figura 23 - O bege, momentos antes da decolagem
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 24 - Predominância da cor azul, momentos antes
da decolagem
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Porém, a partir da decolagem, se instaura a cólera, observada
no vermelho.

Figura 25 - O vermelho
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Figura 26 - O vermelho, no momento da decolagem
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

O vermelho aparece nos encostos das poltronas quando o
avião deixa o solo, sempre relacionado às pessoas que constituem
o rol dos causadores da cólera de Pasternak. Tal cor, por sua
intensidade, representa a profundidade do sentimento de ira
que levou Pasternak a tão assombrosa maquinação. Vejamos a
definição para o vermelho:
O vermelho é considerado como a cor mais
sensual e ativa, a fonte da potencialidade
do homem; gostam do vermelho do ponto
de vista positivo, as pessoas extrovertidas,
afirmativas, motivadas, fortes, persistentes,
apaixonadas e ativas; do ponto de vista
negativo, podem ser pessoas grosseiras,
agressivas, cruéis, raivosas, autoritárias,
impacientes; em relação ao aspecto curativo,
a cor vermelha é usada para dar vigor físico
e atenuar a melancolia, a tristeza, a letargia
e a depressão. (BARROS, 2012, p. 87, grifos
nossos)

Assim, destacamos a característica da cor vermelha, atenuar
a letargia, como representante da maquinação de Pasternak: a cor
aparece e a personagem deixa de ser o alvo das injustiças, passando
a exercer um papel ativo sobre aqueles que a ele impuseram
frustrações.
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3 Considerações acerca do logos
Na construção do discurso retórico, o pathos, principal foco de
análise desta pesquisa, é analisado através do discurso/texto, que, na
teoria retórica, é chamado de logos, ou seja, a construção discursiva/
textual da qual o orador se dispõe a fim de apresentar, para o
auditório, sua tese e os argumentos que a validarão. O pathos assume
fundamental importância no processo persuasivo, pois, se aspiramos
convencer, a organização do discurso pelo qual o faremos deve ser
capaz de despertar paixões (pathos) nos ouvintes e deve, igualmente,
ser clara a todos. Daí a necessidade de se conhecer a quem falamos: o
logos é, podemos concluir, a ponte entre orador e auditório.

3.1 Cores e música
A escolha dos elementos que compõem a narrativa na
construção do filme é refletida e tem propósitos relacionados à
persuasão. Neste sentido, o produtor do filme, Almodóvar (2013),
chega a afirmar:
Todas as luzes, cores, cenário e figurinos
representam elementos na narrativa, na história
que estou contando. É claro que quero que
meus filmes sejam bonitos, mas cada elemento
é escolhido por uma razão.

E, graças a essas escolhas, o público é conduzido ao ambiente
proporcionado pela imagem e torna-se cúmplice do jogo argumentativo.
Como elemento da linguagem, o som corrobora para a construção
do discurso, pois todo o episódio é arrolado com ruídos próprios dos
ambientes, aeroporto e avião, e o terror persiste no nível acústico. A
esse respeito:
Para poder influenciar mais o auditório,
pode-se condicioná-lo por meios diversos:
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música, iluminação, jogos de massas
humanas, paisagem, direção teatral. [...] Os
aperfeiçoamentos técnicos possibilitaram, em
nossos dias, desenvolvê-los poderosamente; de
modo que se viu nesses meios o essencial da ação
sobre as mentes. (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 2005, p. 26)

Há uma trilha musical, ao final do episódio, quando da
apresentação do elenco. Uma trilha instrumental serve de fundo
para a apresentação dos nomes dos atores, contando ainda com
diferentes imagens de animais (FIGs. 27, 28 e 29), sempre aliadas
ao nome.

Figura 27 - Érica Rivas e a imagem animal
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 28 - Darío Grandinetti e a imagem animal
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Figura 29 - Os atores e imagens animalescas
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

A relação entre os nomes dos atores e as imagens de
animais traz à tona as semelhanças entre o humano e o animal,
no que diz respeito às emoções humanas quando são suscitadas,
principalmente, pela cólera. Assim:
Do ponto de vista de Aristóteles, as paixões
não são forças animais cegas, mas sim
partes inteligentes e discriminadoras da
personalidade, estreitamente relacionadas com
crenças de certa classe e, portanto, sensíveis a
modificações cognitivas. (NUSSBAUM, 1996,
p. 303 apud ATIENZA, 2009, p. 156, tradução
nossa)

Como partes inteligentes e discriminadoers da personalidade
as paixões aqui se fundem nos âmbitos humano e animal
permitindo, então, a analogia entre nomes dos atores e as figuras
animalescas.

3.2 A criação da injustiça e sua manutenção
Em determinado momento do episódio, quando a modelo está
folheando uma revista, dá-se um zoom na página em que ela se fixa
no momento e ali se vê a figura de um bando de leopardos em ataque
a um cervo. A cena em questão produz sentidos que explicitaremos
a seguir.
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A imagem das onças na corrida da caça demonstra algo não
corriqueiro na natureza, pois o que se vê, comumente, é um animal
que busca uma presa e não muitos ao encontro de uma única preia.
Constatamos, assim, uma forma de questionar se Pasternak não
seria ele mesmo uma presa, vítima de muitos caçadores, situação
esta que consideraríamos injusta.
Sabemos que a injustiça é o gatilho que desencadeia a cólera:
A cólera é um brado contra a diferença
imposta, ‘injusta’ ou como tal sentida; revela
ao interlocutor que a imagem que ele forma
do locutor carece de fundamento. Daí o desejo
de vingança: a cólera reequilibra a relação
proveniente do ultraje. (MEYER, 2000, p. XLIII)

Figura 30 - Corrrida das onças em busca da presa
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Durante o voo, todos são colocados em plano de igualdade, ou
seja, o plano de cólera reequilibra a relação proveniente do ultraje.

3.3 As traduções
Pode ainda haver um nível de análise no que diz respeito ao logos.
Na produção original, argentina, a língua é o espanhol. As traduções
para o português podem despertar paixões diferentes daquelas
pensadas no peso das palavras utilizadas. Dessa forma, na sequência
do texto que diz respeito à apresentação musical de Pasternak, temos:
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Figura 31 - Legenda: Ele apresentou sua tese no concurso do
conservatório
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Em espanhol: Presentó su tesis en el concurso del conservatorio.

Figura 32 - Legenda: Quando eu era presidente do júri
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Em espanhol: Cuando yo era presidente del jurado.

Figura 33 - Legenda: Rasguei na frente dele
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Em espanhol: Lo defenestré
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Nos trechos que apresentamos, instaura-se um problema
de intercompreensão linguística, proveniente de uma adaptação
amenizada dos termos entre a cultura de origem e a cultura que
recebe a versão traduzida, o português do Brasil. Consideremos o
verbete do dicionário Houaiss:
Defenestrar
Verbo transitivo direto
1 atirar (alguém ou algo) janela afora, violentamente
2 fig. dar cabo de (alguém); demitir expressamente;
marginalizar, alijar (HOUAISS, 2009)
As paixões do desprezo e do ódio poderiam ser vistas com mais
clareza no vocábulo originalmente utilizado em língua espanhola,
defenestrar em Lo defenestré, do que em sua substituição, na legenda
em português, pelo vocábulo rasgar, amenização da paixão.

Considerações finais
Após nossas análises, conseguimos perceber como se deu
o mover das paixões no auditório de Pasternak, ou seja, nos
personagens e, também, como as paixões nasceram e se modificaram
nele, até chegarem a seu ápice, a cólera. A nós, juízes deste caso, na
posição de espectadores, é nos dado o papel de julgar. Quem é a
presa e quem é o caçador nesta selva de paixões? Chegamos aqui em
um ponto encantador da retórica, o verossímil: foi assim, mas o que
poderia acontecer para ter sido diferente? A culpa da queda do avião
é de quem? Pasternak? Seus pais? Seus passageiros? Enfim, o pathos
despertado em cada um de nós sussurrará em nossos íntimos como
resposta a essas perguntas. Concluídas nossas análises e, mediante
os resultados aos quais chegamos, podemos dizer que Relatos
Selvagens como logos traz uma visão da sociedade argentina, em um
primeiro momento, e, consegue, depois, representar a humanidade
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em geral, uma vez que cada ser humano se identifica com um ou
mais personagens da trama, até mesmo com Pasternak. Relatos
Selvagens parece desnudar a sociedade e trazer à tona, por meio do
exagero, um desfecho de trama que parece caracterizar, de forma
sutil, tudo aquilo que vivemos. Assim, por meio da percepção da
realidade, o pathos é efetivado e o auditório (espectadores) é levado
a refletir. Cumpre-se, assim, aquela que é a função do discurso
retórico: a resolução de uma determinada problemática. Qual seja:
julgar se a performance de Pasternak foi justa ou não. Devemos
apenas ressaltar, enfim, que os elementos que conduzirão nosso
“julgamento” são os disponíveis pelo episódio analisado.
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UM JOGO DE CORES E EMOÇÕES:
AS PAIXÕES EM “OS RATOS”
Fabíola Gonçalves Giraldi
Marcos Roberto Cândido
Nayara Christina Hermínia dos Santos
Fernando Aparecido Ferreira

Introdução
“Qualquer um pode perder o controle”. A frase, estampada
em um dos cartazes de divulgação do filme argentino Relatos
Selvagens, é a síntese de todas as histórias contidas no mesmo.
Esse enunciado já nos conduz às identificações que teremos com
os exasperados personagens da obra cinematográfica de Damián
Szifrón.
Vivemos em uma sociedade que caminha sempre em direção ao
imediatismo das relações e sensações e, dificilmente, procuramos
contextualizar os fatos e acontecimentos. A América Latina
tem vivenciado nos últimos vinte anos um período de inserção
avassaladora ao projeto consumista do tal capitalismo emergente.
É certo que isso trouxe perspectivas econômicas positivas, mas
também uma série de relações conturbadas, corrupção, ambição,
raiva, frustração, violência, abuso de poder, traição, vingança,
impotência e um desejo enorme de vencer a qualquer custo.
O filme Relatos Selvagens insurge dessa realidade com seis
histórias independentes. A convivência humana não é assimilada
de forma equânime por todas as pessoas e, assim sendo, existe
aquele momento em que a corda, de tão esticada, arrebenta.
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Opta-se pelo politicamente incorreto e, portanto, produz-se um
desacerto social e uma selvageria nas ações.
O objetivo deste capítulo é identificar as paixões presentes no
episódio “Os ratos” (Las ratas, no original) e verificar como estas se
revelam aos olhos dos espectadores que compõem o auditório da
produção, promovendo-lhes também o despertar do pathos.
Despertar as paixões nos espectadores de um filme é um
recurso retórico. Alegria, ódio, amizade, ira, piedade, indignação
são emoções que condicionam o auditório-espectador no instante
em que acontece o ato discursivo. Esse efeito resulta da adaptação
do orador ao auditório que pretende abarcar. Meyer explica essa
questão dizendo que a:
emoção, como a paixão, transforma a pergunta
que é feita em resposta e, consequentemente,
a colore de múltiplas tonalidades: estamos
falando de temor, de esperança, de ódio, de
amor, de desespero e de desejo, e de muitas
outras paixões ainda. (2007a, p. 36)

As paixões alteram os julgamentos do auditório sobre uma
dada questão. Num discurso cinematográfico, o despertar das
paixões promove a adesão, o interesse de um auditório-espectador.
Sendo a retórica definida, segundo Meyer (2007a) como a
negociação da distância entre sujeitos a propósito de uma questão,
de um problema, pode-se dizer também que
esta negociação acontece pela linguagem,
pouco importa se é racional ou emotiva, e
que a distância pode ser reduzida, aumentada
ou mantida, consoante o caso. [...] Ainda, o
problema tanto pode uni-los como opô-los, mas
reenvia sempre para uma alternativa. (MEYER,
2007b, p. 27)
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Considerando a relação entre orador, discurso e auditório
desenvolvida por Aristóteles, Meyer (2007b, p. 28) esclarece que:
O orador é simbolizado pelo ethos: a sua
credibilidade assenta no seu carácter, na sua
honra, na sua “virtude”, isto é, na confiança que
lhe outorgam. O auditório é representado pelo
pathos: para convencer é necessário comovê-lo,
seduzi-lo, e os próprios argumentos fundados na
razão devem apoiar-se nas paixões do auditório
para conseguirem suscitar a adesão. [...] o logos,
o discurso, que pode ser ornamental, literário
ou então decididamente literal e argumentativo.

Ainda Meyer (2000, p. XXXV):
A paixão é a alternativa, sede da ordem do que
é primeiro para nós, dissociada essa ordem
daquilo que é em si e irredutível a este. Ela é, por
isso mesmo, o lugar do Outro, da possibilidade
diferente do que somos afinal; o indivíduo
por oposição ao universal indiferenciado.
A paixão é, portanto, relação com o outro e
representação interiorizada da diferença entre
nós e esse outro. A paixão é a própria alteridade,
a alternativa que não se fará passar por tal, a
relação humana que põe em dificuldade o
homem e, eventualmente, o oporá a si mesmo.
Compreende-se, nessas condições, que a paixão
remete às soluções opostas, aos conflitos, à
diferença entre os homens. A oponibilidade
que une e desune os homens é precisamente
o passional, a contingência que os libera ao
mesmo tempo que pode entregá-los ao que os
destrói e ao que os subjuga.

É de uma relação de inferioridades e superioridades, portanto,
que se fazem despertar as paixões; nesse jogo de representações
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de si e do outro. Complementando, a paixão “é a primeira forma de
auto-representação projetada sobre outra pessoa e que reage a ela.
É ao mesmo tempo a coisa e o espetáculo da coisa” (Meyer, 2000,
p. L).
Em um texto audiovisual, como um filme, vários elementos
sonoros e visuais podem ser empregados para promover o
despertar das paixões no auditório-espectador. A trilha sonora, os
enquadramentos, a iluminação e as cores presentes em cada cena
fortalecem as intenções expressivas e emocionais da narrativa,
conduzindo o auditório para as reações desejadas pelo oradordiretor. Destacaremos neste capítulo especialmente o papel da
cor nesse processo, analisando a paleta cromática do episódio “Os
ratos”. Nas palavras de Dondis (2007, p. 64):
A cor está, de fato, impregnada de informação,
e é uma das mais penetrantes experiências
visuais que temos todos em comum. Constitui,
portanto, uma fonte de valor inestimável
para os comunicadores visuais. [...] Também
conhecemos a cor em termos de uma vasta
categoria de significados simbólicos.

No cinema, as cores se manifestam nos figurinos dos
personagens; na ambientação dos espaços (os cenários), com cada
objeto em cena; e nos filtros fotográficos empregados, que ressaltam
matizes. Sendo a visualidade de um filme resultante das escolhas
e intenções comunicativas do diretor que assina a produção, a cor
é retórica e, na sua eloquência, expressividade e simbolismo, um
elemento ativador de emoções.

As paixões e as cores em “Os ratos”
“Os ratos” é o segundo episódio que compõe a estrutura
de antologia do filme Relatos Selvagens. A narrativa sucede o
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episódio-prólogo “Pasternak”, que aparece antes da sequência de
apresentação dos créditos do filme. Na sua natureza prefacial,
funcionando como o exórdio de Relatos Selvagens como produção,
o episódio “Pasternak” é o mais breve, e por isso mesmo, mais
ágil e alegórico, mesclando humor e drama numa situação quase
surreal, promovendo eficientemente a conquista da atenção do
auditório-espectador e seu consequente interesse pelo restante
do filme. Recebendo um espectador já altamente estimulado por
“Pasternak”, o episódio “Os ratos”, ainda que também mesclando
componentes dramáticos e cômicos, desenvolve-se de uma forma
mais profunda, principalmente na construção de seu ambiente e
personagens. A tensão é trabalhada de forma mais gradativa.
A narrativa do episódio se inicia com um homem parando
em um restaurante vazio de beira de estrada, numa noite
chuvosa. A garçonete que o atende o reconhece como Rafael
Cuenca, um agiota que no passado arruinou completamente sua
família. Essa informação é compartilhada pela garçonete com
a única outra pessoa que trabalha no local, a cozinheira, uma
mulher mais velha e ex-presidiária, que lhe propõe um plano de
vingança: colocar veneno de rato no prato pedido por Cuenca. A
garçonete se recusa a aceitar o plano, mas a cozinheira o levará
adiante, para o desespero da atendente. A situação se agrava
quando o jovem filho do agiota (que a garçonete descobre ser
agora um candidato político) chega ao local e começa a dividir
o prato envenenado com o pai. No impulso para impedir que
o garoto seja intoxicado, a garçonete tenta arrancar à força
o prato da mesa, provocando a irritação de Cuenca, que lhe
agride. Em defesa da colega de trabalho, a cozinheira parte
para cima do agiota e o golpeia várias vezes com uma faca de
cozinha, matando-o. Já com o dia amanhecendo, o garoto e a
garçonete são atendidos por socorristas, enquanto a cozinheira
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é conduzida à prisão numa viatura policial, encerrando assim a
narrativa.
No encontro do sujeito com outrem para negociar sua
distância, ora se colocando igual, ora inferior ou superior, vamos
às paixões despertadas no e pelo episódio “Os ratos”. Este se
inicia, conforme já relatado em sinopse acima, com a cena de
um carro chegando, numa noite chuvosa, a um restaurante
de estrada, vazio, sem qualquer sofisticação, aparentemente
velho e isolado, quase lúgubre, cujo letreiro sujo praticamente
não se percebe, devido a algumas lâmpadas apagadas (FIG.
1). No plano sonoro, o estampido de um trovão se faz ouvir. A
cena remete ao início das narrativas fílmicas de suspense ou
terror, apresentando um lugar onde algo ruim irá acontecer
– uma associação imediata é o clássico de Alfred Hitchcock,
Psicose (1960) (FIG. 2), com o qual o episódio estabelece uma
intertextualidade em alguns pontos além desse1.

Figura 1 - A entrada do restaurante.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).
1 Por intertextualidade entendemos “a relação que um texto estabelece
com outros” (CAVALCANTE, 2013, p. 146). No episódio “Os Ratos”, uma
intertextualidade com o filme Psicose se estabelece tanto no início quanto no
final, com a cena do esfaqueamento e com a condução da cozinheira que cometeu
o assassinato pela polícia. No filme de Hitchcock, o protagonista Norman Bates,
dono do decadente Motel Bates, localizado numa estrada do Arizona, comete
seus crimes com uma faca. Psicose se encerra com Norman recolhido numa
delegacia de polícia.
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Figura 2 - A entrada do Motel Bates, numa noite chuvosa.
Fonte: Psicose (1960).

Percebe-se no exórdio de “Os ratos” uma tentativa de se
estabelecer uma atmosfera para o despertar da paixão do medo.
Noite, escuridão, chuva, trovões, lugar deserto, local decadente,
são elementos que, quando elencados, facilmente associamos aos
filmes feitos para provocar apreensão nos espectadores. Aristóteles
define o medo como algo que “consiste numa situação aflitiva ou
numa perturbação causada pela representação de um mal iminente,
ruinoso ou penoso” (2012, p. 99-100).
Ainda no plano externo do restaurante, percebe-se o uso das
cores complementares verde-vermelho, presentes nos neons da
porta do estabelecimento, e que serão recorrentes ao longo de todo
o episódio.
O plano que segue é o do interior do restaurante, em que
aparece a garçonete (vestida de blusa com estampa verde, calça
verde e avental vermelho – as mesmas cores antecipadas na parte
externa do local) que bebe um chimarrão, por trás do balcão. Temos
nela uma representação de uma típica jovem trabalhadora argentina,
facilitando a empatia do auditório-espectador pela personagem. O
restaurante está vazio e ela mostra-se contente e com expectativas
ao perceber a chegada de um cliente, anunciada pelos faróis do
carro (FIG. 3).
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Figura 3 - A expectativa da garçonete.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Com um cardápio vermelho em mãos, a garçonete corre até a
porta para receber o cliente. Diante da abordagem cordial e óbvia da
garçonete – “Boa noite. Mesa para um?” – o homem retribui com um
irônico comentário: “Vejo que é boa em matemática”. A expressão
facial da garçonete muda no mesmo instante, tornando nítida a
sua indignação e surpresa (FIG. 4), reações que, posteriormente
descobrimos, se deram por ela ter reconhecido no cliente um inimigo
de sua família, dado que é fornecido ao espectador na conversa que
ela tem com a cozinheira em seguida.
O período que vai do plano inicial até esse momento podemos
considerar como parte do exórdio do episódio, levando em conta
que, segundo Reboul (2004, p. 55) “o exórdio é a parte que inicia o
discurso, e sua função é essencialmente fática: tornar o auditório
dócil, atento e benevolente”. Já para Meyer (2007, p. 25), “o
exórdio suscita ou retoma a questão e deve comunicar o interesse
dessa questão ao espírito do auditório”. Até o momento citado
de “Os ratos”, temos um ambiente propenso ao mistério e dois
personagens que já se antagonizam. Uma jovem garçonete, humilde
e aparentemente de poucas posses, e um homem arrogante, e
aparentemente de classe mais abastada, aspectos que podem ser
apreendidos inclusive pelas conotações provenientes da leitura
visual de suas roupas e atitudes.
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Figura 4 - Reconhecendo um antigo inimigo.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Como as paixões tocam o corpo, é nele que percebemos as
emoções da personagem. Por isso a face da garçonete demonstra
muito bem a surpresa e o ódio que tomam conta do seu ser no
momento em que reconhece no cliente um antigo inimigo. Ao mesmo
tempo, também podemos reconhecer o desprezo e a impaciência que
o homem demonstra pela garçonete (nem chegando a reconhecêla). O seu sentir-se superior a outrem, especialmente aos de classe
social mais baixa, fica claro em todo o episódio.
Vale destacar também, após o exórdio e o desenrolar das cenas,
a inevitabilidade de lançar um olhar de piedade sobre a garçonete,
paixão esta despertada no auditório, visto que, segundo Aristóteles
(2012, p. 111) “a piedade consiste numa certa pena causada pela
aparição de um mal destruidor e aflitivo, afetando quem não merece
ser afetado, podendo também fazer sofrer a nós, ou a algum dos
nossos”. Tudo o que diz respeito à desventura (forçosamente não
voluntária) dos homens excita a piedade, e, ainda de acordo com
Aristóteles (2005, p. 175), “numa palavra, são temíveis todas as
coisas que inspiram compaixão, quando acontecem ou estão para
acontecer aos outros”. Ao mesmo tempo em que o auditório pode
ser invadido pelo sentimento de piedade é também despertado
para o ódio. Impaciente e intolerante ao crescente nervosismo
da garçonete, Cuenca desfere contra ela afrontas e ironias que
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promovem a indignação no auditório-espectador. Nas palavras de
Aristóteles (2012, p. 114):
À pena [piedade] que se sente por males
imerecidos contrapõe-se de algum modo,
embora provenha do mesmo caráter, a
pena experimentada por êxitos imerecidos.
Ambas as paixões são próprias de um caráter
nobre, porque devemos não só sentir tristeza
e compaixão com os que sofrem um mal
imerecido, como sentir indignação contra os
que imerecidamente gozam de felicidade.

Na revelação da garçonete à cozinheira, ficamos sabendo que
Cuenca é um agiota que tomou de sua família a casa que possuía. Tal
ocorrido levou seu pai ao suicídio. Duas semanas após a morte do pai,
Cuenca passou assediar sua mãe, levando-as a deixar a cidade em que
moravam. Tais informações promovem tanto no espectador como na
personagem da cozinheira a paixão da indignação. Indignação pelo
mal imerecido sofrido pela garçonete e sua família, e indignação pela
felicidade imerecida (êxito financeiro) de Cuenca que, no desenrolar
do episódio, descobrimos ser inclusive um candidato político.
Por outro lado, as paixões despertadas na garçonete emergem
num conflito constante, como se, a todo o momento, ela conversasse
consigo mesma, refletindo sobre acatar ou não a sugestão da
cozinheira de envenenar Cuenca, numa ação de vingança. Segundo
Meyer (2000, p. LI):
A paixão é o discurso do eu que se reflete em
relações irrefletidas. Compreende-se que ela
participe da consciência e do inconsciente, da
ação e do pensamento, do sentimento e também
da razão, de uma outra visão da razão. Talvez a
consciência se prenda ao pathos, ao passional,
porque ela não é apenas essa reflexividade da
certeza apodítica: é também a temporalidade de
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nossos sentimentos, os quais, verdadeiramente,
poderiam arremessar-nos para além da
separação, da consciência e do inconsciente,
para um domínio mais próximo de sua origem.

Essa autorreflexão é exposta assim que a garçonete deixa
Cuenca no salão do restaurante e vai para a cozinha, aturdida pelo
surpreendente encontro. Lá, num lugar com aparência fria, luz
azulada, começa uma conversa com a cozinheira, que aparece ao
fundo, vindo de uma porta, de onde se vê uma luz alaranjada (FIGs.
5 e 6). Uma conversa, porém, quase que para si mesma, já que não
olha para a cozinheira. Esta, por conseguinte, se apresenta como
uma manifestação dos seus reprimidos desejos de vingança.

Figura 5 - Entrada ofegante na cozinha.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Figura 6 - Início do desabafo.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).
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A cozinha se apresenta como um lugar frio, mas que não
sossega, e sim provoca, pois há sempre um elemento derivado
do vermelho, presente em pequenos pontos focais, como luzes,
vasilhames ou legumes, funcionando tal como uma chama acesa,
mesmo baixa, uma possível metáfora do desejo de agir, de uma
cólera sufocada. A cozinha é o lugar do encontro solitário da
garçonete com sua história. Lugar frio e que podemos associar
ao seu refúgio do pensar. Toda a sua indignação é colocada em
palavras, porém contida nas expressões corporais. Momento em
que seu corpo, tentando conter o ódio, começa a dar sinais de
conflito interior, dialogando com a colega de trabalho, no refúgio
da cozinha, o que nos remete a Bachelard: “Na verdade, as paixões
cozinham e recozinham na solidão. É encerrado em sua solidão
que o ser de paixão prepara suas explosões ou seus feitos.” (1993,
p. 29)
Num mergulho interior, a garçonete, expondo sua história,
aguça a cozinheira, que quase sempre se encontra atrás, num
segundo plano, sussurrando, tal como uma representação
simbólica da consciência. Nessa cena, uma trilha musical
(melancólica) começa a se fazer presente – antes, apenas se
ouvem sons do próprio ambiente – funcionando para reforçar
o despertar da paixão da piedade do auditório-espectador pela
protagonista.
Cabe destacarmos aqui a oposição cromática das cores
complementares2 vermelho-verde, que cumprem o papel de
sugerir o aflorar de paixões mais intensas do episódio. Sobre as
2 Segundo Israel Pedrosa (2008, p. 32): “Cor complementar é a designação dada
à cor secundária, pelo fato de que ela, justaposta à cor primária que não entra
em sua composição, complementa o espectro solar. Pela mesma razão, uma cor
primária, quando justaposta à secundária, formada pelas outras duas cores
primárias, é também denominada complementar. Dessa forma, o espectro solar
é sintetizado em cada um dos três pares de cores complementares: laranja-azul,
verde-vermelho e violeta-amarelo”.
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cores, mais especificamente sobre o vermelho e sua relação com
o verde, Israel Pedrosa (2003, p. 107) destaca que:
O vermelho é uma das sete cores do espectro
solar, sendo por isso denominado cor
fundamental ou primitiva. É cor primária
(indecomponível), tanto em cor-luz como
em cor-pigmento. Possui elevado grau de
cromaticidade e é a mais saturada das
cores, decorrendo daí sua maior visibilidade
em comparação com as demais [...] A cor
complementar do vermelho, em cor-luz, é o
ciano e, em cor-pigmento, o verde. Assim,
ao lado dessa, forma a dupla de cores
complementares mais vibrantes, atingindo
até a brutalidade. [...] Aplicado em pequenas
porções de fundo verde, agita-se e causa
desagradável sensação de crepitação. É a cor
que mais se destaca visualmente e a mais
rapidamente distinguida pelos olhos.

E, ainda, pelas observações de Kandinsky (apud PEDROSA,
2003, p. 108-109):
O vermelho, tal qual o imaginamos, cor
sem-limites, essencialmente quente, age
interiormente como uma cor transbordante de
vida ardente e agitada. No entanto, ele não tem
o caráter dissipado do amarelo, que se espalha
e se desgasta de todos os lados. Apesar de
toda a sua energia e intensidade, o vermelho
dá prova de uma imensa e irresistível força,
quase consciente de seu objetivo. Nesse ardor,
nessa efervescência, transparece uma espécie
de maturidade macho, voltada para si mesma,
e para a qual o exterior não existe. [...] Força,
ímpeto, energia, decisão, alegria, triunfo, é
tudo isto que ele invoca. Ele soa como uma
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fanfarra onde domina o som forte, obstinado,
importuno da trombeta.

Sobre a cor verde, Pedrosa, em suas palavras e citando
Kandinsky, destaca:
Em cor-pigmento, é cor secundária ou binária,
formada pela mistura do amarelo com o azul,
sendo a complementar do vermelho. É o ponto
ideal de equilíbrio da mistura do amarelo com
o azul. As potencialidades diametralmente
opostas das duas cores – claridade e
obscuridade, calor e frio, aproximação
e afastamento, movimento excêntrico e
movimento concêntrico – anulam-se e surge
um repouso feito de tensões. Para Kandinsky,
“o verde absoluto é a cor mais calma que
existe. Não é o centro de nenhum movimento.
Não se acompanha nem de alegria, nem de
tristeza, nem de paixão. Não solicita nada, não
lança nenhum apelo. Esta imobilidade é uma
qualidade preciosa, e sua ação é benfazeja sobre
os homens e sobre as almas que aspiram ao
repouso. A passividade é o caráter dominante
do verde absoluto, mas esta passividade se
perfuma de unção de contentamento de si
mesmo.” (PEDROSA, 2003, p. 111-112)

Sobre as ações contrárias das cores vermelho e verde, sob um
ponto de vista psicológico ligado estreitamente às características
físicas das cores, diria Van Gogh (apud PEDROSA, p. 112): “Eu
procurei exprimir com o vermelho e o verde as terríveis paixões
humanas” (FIG. 7).
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Figura 7 - Vincent Van Gogh, Le Café de nuit, 1888.
Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
e/ec/Le_caf%C3%A9_de_nuit_(The_Night_Caf%C3%A9)_by_
Vincent_van_Gogh.jpeg > Acesso em: 25 set. 2015.

O episódio “Os ratos” se estrutura visualmente na relação
vermelho-verde, já indicada nas luzes neons do lado de fora do
restaurante, no plano que dá início à narrativa. Essa relação se
expande em tons avermelhados (laranja, marrom), presentes
na recepção do restaurante (que será o palco das paixões mais
violentas), e nos tons verde-azulados, presentes nas cenas passadas
na cozinha. Tal contraposição cromática lembra a paleta do pintor
norte-americano Edward Hopper (FIG. 8), cujas obras retratavam a
solidão, em temas despidos de energia e esperança (STRICKLAND,
2002, p. 156).
As cores frias, verde-azuladas, ligadas tanto à garçonete como
ao interior da cozinha e à própria cozinheira revelam uma associação
a um universo de desilusão, reforçado nas informações sobre as
histórias de vida das duas mulheres: uma ex-presidiária, que diz
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que se sentia mais livre na prisão, e uma garçonete, funcionária de
um lugar decadente, amargurada pela perda do pai, pela derrocada
financeira da família e pelo seu deslocamento físico, longe de sua
cidade natal.

Figura 8 - Edward Hopper, Nighthawks, 1942.
Fonte: <http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/111628.>
Acesso em: 20 dez. 2015.

O uso de duas cores complementares revela uma intenção ou
de equilibrar o olhar ou de provocar/instigar o desequilíbrio. “A
oposição original e clássica do verde-vermelho está na relação águafogo”, afirma Guimarães (2000, p. 115). No caso do episódio, o uso
do vermelho, devido à sua alta saturação, e em contraste à cor verde,
mesmo quando presente em um mínimo objeto em cena, ainda
nos chama a atenção, ou pelo menos, se faz notar. Esses toques de
vermelho, que se ressaltam no ambiente frio da cozinha, funcionam
como indicadores do despertar de paixões no ambiente desiludido
das duas mulheres. Pontos de vermelho também se apresentam
nas cenas da recepção do restaurante, de certa forma, antevendo a
reação colérica que acontecerá no final do episódio.
Quando a garçonete conta sua história no interior da cozinha,
o ambiente com cores frias de tons azulados opõe-se aos tons
quentes e avermelhados do restaurante, visto por uma janela
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de comunicação (FIG. 9). Por outro lado, nas cenas passadas
na recepção do restaurante, os tons quentes e avermelhados
dominam, indiciando paixões agressivas reprimidas, ou prestes a
eclodir (FIG. 10). Os diálogos tornam-se progressivamente tensos
e o espectador compartilha da agonia vivenciada pela garçonete na
sua contenção do ódio pelo cliente.

Figura 9 - Oposição cromática entre o interior da cozinha e o
restaurante.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Figura 10 - Cores vivas, indícios de paixões reprimidas.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Em um de seus retornos à cozinha, a garçonete verbaliza seu
ódio para a cozinheira já não demonstrando tanto controle dessa

- 85 -

paixão. Segundo Aristóteles (2005, p. 173), “o tempo pode curar a
cólera, mas o ódio é incurável”.
Várias paixões se manifestam na garçonete, enquanto que,
por parte da cozinheira, a impudência pode ser percebida. Segundo
Meyer (2000, p. VLV), “pela impudência, assimilo a imagem que
o outro forma de mim como nula, indiferente”. Dessa segurança
de si da cozinheira parte-se para o fazer, o agir (a vingança) em
resposta à ira despertada ao tomar conhecimento (e apiedar-se e,
consequentemente, indignar-se) da injustiça cometida contra a
garçonete e sua família.
Aliás, toda a ação da cozinheira é regada pela paixão da ira.
Sendo a ira um brado contra a diferença imposta, injusta, vem
então o desejo de vingança. Ele reequilibra a relação proveniente do
ultraje, da afronta, do desprezo. Para Aristóteles (2012, p. 85):
a ira é um desejo acompanhado de dor que
nos incita a exercer vingança explícita devido
a algum desprezo manifestado contra nós, ou
contra pessoas de nossa convivência, sem haver
razão para isso.

A partir do momento em que a cozinheira instiga a garçonete
a usar o veneno de rato, o que acontece são momentos de despertar
de diversas paixões, quase que simultaneamente e por todos os
personagens. Como se na batida do coração da garçonete pudessem
ser sentidas as mudanças dessas emoções.
É sobre essa perspectiva que se dá o desenrolar das paixões no
episódio. Num vaivém entre fazer ou não fazer, agir ou não agir, entre
a vontade e o desejo de vingança e o medo do que poderia acontecer
se o fizesse, é que a garçonete, num encontro entre passado, presente
e futuro, vive seu conflito. No episódio, esse conflito se manifesta
imageticamente na cena das duas, garçonete e cozinheira, olhando
em direção ao cliente, uma em cada janela da cozinha (FIG. 11).
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Figura 11 - O conflito.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Progressivamente, o auditório-espectador do episódio é estimulado
a sentir as paixões da compaixão e da indignação, presenciando o
desprezo de Cuenca pela garçonete, que a trata como uma funcionária
incompetente. Esse desprezo do agiota pela garçonete se destaca quando
ele lhe pede opiniões quanto à sua imagem em um folheto de propaganda
eleitoral (FIG. 12), subjulgando-a ainda mais. Esse momento só aumenta
a indignação da personagem (e consequentemente a indignação do
espectador). Cabe destacar que nessa cena, ao ter que optar em qual
fundo Cuenca aparece melhor na propaganda, em um espaço branco ou
vermelho, a garçonete opta, simbolicamente, pelo vermelho.

Figura 12 - Candidatura – propaganda em fundo vermelho.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).
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Diante dessa relação de desprezo e indignação, a garçonete, em
resposta, poderia manifestar sua ira, o que não ocorre, pois ela teme
Cuenca, e segundo Meyer (2000, p. XLVIII) “havendo temor, não
haverá cólera”.
Seu temor aflora ainda mais quando percebe que a cozinheira
de fato colocou o veneno de rato na comida do cliente, paixão que
chega ao ápice principalmente com a chegada do filho de Cuenca
ao restaurante. Diante da possibilidade de envenenar um inocente,
a garçonete se desespera, dizendo para a cozinheira, “é só um
menino”, enquanto que a colega, em contrapartida, mantendo-se
impudente, insiste: “mas vai crescer”, “tal pai, tal filho”.
O medo, que é aliado à compaixão, também se manifesta no
auditório, compartilhando da apreensão da garçonete. Novamente
o vermelho, dessa vez do casaco do garoto (FIG. 13), pode ser visto
simbolicamente com uma ira prestes a eclodir.

Figura 13 - A chegada do garoto (casaco vermelho).
Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Em um temor extremo, a garçonete dirige-se à mesa de Cuenca
e seu filho e, sem sucesso ao tentar retirar o prato envenenado, joga
batatas no rosto do agiota. Uma cena em que há adesão do auditório,
uma vez que a garçonete executa uma ação esperada desde a
entrada de Cuenca no restaurante, uma quase bofetada naquele que
a despreza. (FIG. 14)
- 88 -

Figura 14 - Atacando Cuenca.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Em contrapartida, o desprezo do cliente que até então o mantinha
distante da garçonete, também se transforma em ira, e a relação de
simetria faz com que a distância entre eles fique insignificante, abrindo
caminho para a agressão (FIG. 15). Ao mesmo tempo, a cozinheira,
tomada pela ira despertada pelo ódio, ataca Cuenca com várias facadas
(FIG. 16). Uma cena tensa, repleta de paixões despertadas em todos e
ao mesmo tempo. Tomados por essas paixões, não houve tempo para
que alguém pudesse dizer coisa alguma. Segundo Meyer (2000, p. LI), a
paixão “passa a ser, então, o que nos interpela, voz do outro e da resposta
que ela solicita”. A cada ação houve uma resposta despertada por uma
paixão. Representando o ápice dramático do episódio e o eclodir da
paixão da cólera, o vermelho invade e toma conta da cena, por meio da
poça de sangue que insurge do corpo morto de Cuenca (FIG. 17).

Figura 15 - Cuenca parte para a agressão.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).
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Figura 16 - A ira da cozinheira.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Figura 17 - A poça do sangue de Cuenca.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).

O episódio encerra com a instauração da calma, que “pode
ser definida como um apaziguamento e uma pacificação da cólera”
(ARISTÓTELES, 2012, p. 91-92), manifestada inicialmente pela
reação de alívio da garçonete, ainda no chão ao lado do corpo de
Cuenca, ao ver que o garoto, vomitando diante da cena, não será
intoxicado pelo veneno (FIG. 18).
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Figura 18 - O alívio da garçonete.
Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Posteriormente a calma se estabelece definitivamente com o
amanhecer do dia (FIG. 19), a prisão da cozinheira e o resgate do
filho de Cuenca e da garçonete por socorristas, e também em termos
cromáticos, com a predominância do branco (na ambulância dos
socorristas, na viatura policial e no céu limpo). Por fim, cabe dizer
que a calma também se restabelece para o auditório-espectador
diante do desfecho da narrativa.

Figura 19 - O raiar do dia e o estabelecimento da calma.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Conclusão
A presente análise de “Os ratos” permitiu verificar a ocorrência
do pathos nessa narrativa que compõe o filme Relatos Selvagens,
constatando especialmente como a estrutura visual-cromática do
episódio contribuiu para a assimilação das paixões dos personagens
e, por consequência, para o despertar das paixões no auditório.
Além dos atos das cenas em que pudemos perceber que as paixões
vão da calma à ira, a estética, principalmente quanto ao uso das cores,
foi construída de modo que o auditório pudesse ser tocado, mesmo
que sem perceber, pelas paixões despertadas nos personagens, ora
se compadecendo pela garçonete, ora se indignando com o agiota, ora
se aproximando do desejo de vingança sentido pela cozinheira, num
intenso vaivém do despertar das paixões.
Paixões que nascem e atingem o auditório porque há
identificações. As ações e reações dos personagens refletem que
paixões podem ser o outro em nós, e podem, portanto, despertar no
auditório o mesmo sentimento que é despertado nos personagens.
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PALAVRAS IN ABSENTIA, INTOLERÂNCIA
IN PRAESENTIA: ANÁLISE DO EPISÓDIO “O
MAIS FORTE”
Débora Raquel Hettwer Massmann
Guilherme Beraldo de Andrade
Tatiana Barbosa de Sousa

Por que foi que cegamos? [...]
Penso que não cegamos, penso que estamos cegos.
Cegos que veem. Cegos que, vendo, não veem.
José Saramago

1 Introdução e corpus
A presente reflexão tem como objeto de análise uma produção
cinematográfica que tem sido considerada um acontecimento
audiovisual que representa múltiplas faces da sociedade
contemporânea, sobretudo, no que se refere à intolerância, às vezes
mascaradas, nas situações do cotidiano. Nosso objeto de estudo é,
pois, o filme Relatos Selvagens do cineasta argentino Damián Szifrón
que, de nossa perspectiva teórica, trata de paixões e sentimentos
exteriorizados em um ambiente de materialismo histórico e de
construções sociais complexas. Através de seis episódios, o diretor
apresenta situações críveis decorrentes dos conflitos interiores
dos personagens, num complexo e direto jogo de exacerbações e
finais sintomáticos. No presente estudo, tomado como corpus sob
o viés das paixões aristotélicas, será analisado o episódio nominado
“O mais forte”. Na trama, dois motoristas – um executivo em um
carro de luxo e um “deserdado” em um carro bem mais velho –
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lutam até a morte (de ambos!) em decorrência de uma tentativa de
ultrapassagem em seus respectivos carros e suas consequências.
Misturando doses de aflição, terror e até mesmo comédia, o
episódio faz aflorar no auditório sensações diversas decorrentes dos
elementos persuasivos do discurso, o que destaca a impertinência
humana nas situações do cotidiano moderno. Para nós, tanto o filme
quanto o episódio em análise expõem com alto grau de realismo a
questão da intolerância que se manifesta quando o poder da palavra,
do simbólico, dá lugar à força bruta, à violência física.

Figura 1
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

2 Dispositivo teórico-analítico
Neste estudo, fundamentaremos nossas reflexões no domínio
da retórica e a da argumentação para a análise. Nesse aspecto,
convém relembrar que falamos em retórica quando buscamos o
convencimento do outro.
Meyer (1998, p. 17) a define como: “a arte de bem falar, de
mostrar a eloquência diante de um público para ganhá-lo para a sua
causa. Isso vai da persuasão à vontade de agradar: tudo depende
precisamente da causa”.
Por sua vez, estabelece Reboul (2000, p. XIX):
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A lei fundamental da retórica é que o orador
– aquele que fala ou escreve para convencer
– nunca está sozinho, exprime-se sempre
em concordância com outros oradores ou em
oposição a eles [...]. Para ser bom orador, não
basta saber falar; é preciso saber também a
quem se está falando, compreender o discurso
do outro, seja esse discurso manifesto ou
latente, detectar suas ciladas, sopesar a força de
seus argumentos e sobretudo captar o não dito.

A respeito das definições de persuasão e convencimento,
Perelman (2004) destaca ser a primeira através de meios irracionais,
ao passo que a segunda através de meios concebidos como racionais.
Mais ainda, o autor destaca que persuadir vem a ser mais que
convencer, na medida em que acrescenta a força necessária para a
prática de uma ação. Convencer seria tão somente a primeira fase.
Em definitivo, apresenta-nos Abreu (2009, p. 25):
Argumentar é a arte de convencer e persuadir.
Convencer é saber gerenciar informação, é falar
à razão do outro, demonstrando, provando [...].
Persuadir é saber gerenciar relação, é falar à
emoção do outro.

Na alternativa de Dittrich (2008), esclarece-se mais ainda a
dicotomia entre a retórica e a argumentação. Veja-se:
Como ato comunicacional, a argumentação pode
ser entendida como a interlocução por meio
da qual o orador, partidário de uma opinião,
pretende fazê-la chegar ao auditório, objetivando
conquistar-lhe a adesão. À Retórica, como
Teoria da Argumentação, cabe descrever esse
processo, apontando a natureza dos diferentes
aspectos envolvidos e sua possível sobreposição
ou encadeamento. Como se trata de um processo
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comunicativo em que o orador tenciona obter
a adesão de um auditório para a opinião que
lhe apresenta, atua simultaneamente em três
frentes: por meio dos argumentos técnicos,
procura mostrar que se trata de uma opinião
tecnicamente (cognitivamente) verossímil,
sustentável; por meio dos argumentos emotivos,
apoiando-se em recursos da expressão, objetiva
sensibilizar o auditório para angariar seu
interesse, procurando mostrar que se trata
de uma opinião viável, boa e útil; por meio
da argumentação representacional, objetiva
constituir seu credenciamento, apresentandose com legitimidade e com capacidade para
emitir a opinião em causa.

Buscando a persuasão do auditório, é preciso que o orador
“toque a mola dos afetos, e utilize os movimentos da alma que
prolongam certas emoções” (LEBRUN, 1987, p. 19). É necessário
alcançar o estado de ânimo do auditório, provocando no mesmo
as emoções e paixões compatíveis com a sua argumentação. Eis a
razão da paixão ser um recurso persuasivo fundamental, na medida
em que cria no ouvinte a predisposição para o aceite do discurso
proferido.
Com efeito, o despertar das paixões no âmbito dos discursos,
seguindo as percepções de Aristóteles (2000, p. 5), indicam que,
quando as paixões funcionam, elas atuam como um bom teclado no
qual o bom orador toca para convencer.
As paixões são todos aqueles sentimentos que,
causando mudança nas pessoas, fazem variar
seus julgamentos, e são seguidos de tristeza
e prazer, como a cólera, a piedade, o temor e
todas as outras paixões análogas, assim como
seus contrários.
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Aristóteles (apud MEYER, 2000, p. XLII) destaca que “dá-se o
nome de paixões a tudo que, acompanhado de dor de prazer, provoca
tal mudança no espírito que, nesse estado, observa-se uma notável
diferença nos julgamentos proferidos”. As paixões destacam no
auditório a possibilidade da diferença, da alternativa e da oposição
ao já posto. Consegue traduzir discursos de forma distinta daquela
dantes compreendida, possibilitando ao orador o convencimento.
Em seu Retóricas das Paixões, o autor grego ainda depreende:
A paixão é um estado de alma, móvel e
reversível, sempre suscetível de ser contrariado,
invertido; uma representação sensível do outro,
uma reação à imagem que ele cria de nós, uma
espécie de consciência social inata, que reflete
nossa identidade tal como essa se exprime na
relação incessante com outrem. [...] a paixão
é resposta, julgamento, reflexão sobre o que
somos. (ARISTÓTELES, 2000, p. XXXIV)

As paixões, por certo, impulsionam o próprio existir, com o
destaque para o amor, inveja, ciúme, emulação, ódio, segurança,
calma, favor, temor, compaixão, indignação, vergonha e imprudência.
A paixão é uma maneira de ser e uma resposta à maneira de
ser (no que se refere à adequação ao outro). Ao pensar em paixão,
retoricamente apreendemos a presença da influência provinda tanto
do orador quanto do ouvinte.

3 Da análise
O episódio suscita como primordial sentimento a angústia, com
auspícios à insensatez do revide. Revela-nos assim as decorrências das
paixões da cólera, do desprezo e da indignação tratadas por Aristóteles.
A angústia é o estado de ansiedade e da inquietude, gerando
sofrimento e tormento. No decorrer da trama, a angústia exterioriza-
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se numa simples questão, qual seja: mas por que a continuidade
da briga? Tal questionamento inicia-se pela indignação, alcançando
a cólera e finalizando com o desprezo. O auditório revigora-se
negativamente com as ações dos personagens, num “chapéu
mexicano” sem fim, ou melhor, com o final que não se esperava
alcançar. Desde o xingamento ao motorista mais pobre por dificultar
a ultrapassagem1, até ao revide das tentativas de atropelamento e de
lesão corporal, o auditório adentra-se na neblina do inconformismo
pelas ações empreendidas pelos personagens, num anticlímax de
imaginar-se em situação semelhante agindo de forma diferente.
Aristóteles (2000) destaca que a cólera é proveniente do
desgosto; o desprezo na linha da ruptura com a realidade exposta; a
indignação, o movimento oposto da alma (refletindo a não aceitação
moral final do espetáculo das paixões).
Mas, isto seria a natureza humana? Seria o selvagem dentro de
cada qual?
Fato é que o sentimento da angústia decorrente das paixões
possibilita ao expectador/auditório relevar suas potenciais atitudes,
o que lhe adere o convencimento perpetrado pelo orador. Por
certo, ao mostrar o animal dentro de cada um, o discurso trás um
argumento por dissociação de noção plena consoante apresenta um
conceito positivo em detrimento de imagens fortes e negativas. Para
os autores da nova retórica “o importante, na argumentação, não é
saber o que o próprio orador considera verdadeiro ou probatório,
mas qual é o parecer daqueles a quem ele se dirige” (PERELMAN;
OLBRETCHS-TYTECA, 2005, p. 27).
Também se nota a ausência da praxe política no embate travado
entre os personagens, o que negativa a afirmação aristotélica
proposta por Rancière (2005, p. 16), pela qual “o animal falante é
um animal político”. Ora, se “a política trata da convivência entre
1 Tudo parte de um ambiente de stress. O motorista rico ao se revoltar com as
manobras impeditivas do outro e o motorista pobre ao intencionalmente fechar
o caminho em função da sinalização de farol alto, requerendo a passagem.

- 100 -

diferentes” (ARENDT, 2002, p.21), na medida em que os homens
se organizam para certas coisas em comum que, com o passar do
tempo, tornam-se essenciais à época, o conflito destacado entre os
motoristas depreende a prevalência do individualismo. O que reputa
o sentimento da intolerância decorrente da paixão do ódio e do temor,
num pressuposto de ausência de Estado e de liberdade de cada um
(desde que utilizada sem extremismos).
A intolerância, que em sua origem parte do ódio e do medo,
exterioriza-se no episódio quando do ato de xingamento realizado pelo
motorista empresário ao motorista pobre no momento que consegue
ultrapassá-lo. Começa aqui a briga na estrada que acaba ultrapassando
todas as proporções.

Figura 2
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Aristóteles (2000, p. XLIV) aduz que “se a cólera e a calma
funcionam, antes de tudo, com base na assimetria [..] o ódio, também,
sem dúvida é recíproco”2. A prova do sentimento da intolerância
decorre da inicial atitude de ódio do motorista empresário contra
o outro, que, ao final, também reputa ao primeiro o mesmo fervor
(quando busca a destruição do veículo com o pneu furado). Ambos se
2 A cólera é decorrente da afronta. Surge quando a pessoa é contrariada quanto às
suas crenças, possuindo maior ou menor grau de acordo com a proximidade do
ofensor. Por tal motivo, aliado ao desfecho do episódio, a cólera não é a principal
paixão retratada, tendo em vista o praticamente inexistente (ou efetivamente
inexistente) conhecimento de um motorista para com o outro.
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iniciam com o ódio e finalizam com o temor recíproco, no momento
em que começam a lutar pelas próprias vidas quando de seus
embates físicos. O filósofo grego assevera que “o temor e a confiança,
ao contrário, pressupõem uma diferença maior, materializada por
uma assimetria na relação. Tememos os fortes, não os fracos”. Ou
seja, não coexistimos com as diferenças.
Não conseguimos distinguir quem realmente é o mais forte. A
predominância e a entrega às suas paixões negligenciam qualquer
atitude política dos motoristas. Passa a coexistir a singularidade
aflorada do humano e o animal, onde a ira dominas as ações
perpetradas por ambos. Com efeito, cada um dos personagens teve
a possibilidade de evitar o confronto (vide abaixo), mas, ao contrário,
acabaram cedendo aos apelos da intolerância.

Figura 3
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 4
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Sob outro prisma, muito embora com a possibilidade de partir,
qual a paixão, que não a do temor, para que o motorista empresário
voltasse e tentasse o atropelamento do motorista desafortunado?
Cabe relembrar que o mesmo ouve as ameaças do motorista
pobre acerca de alcançar a sua família, o que lhe atina quanto à
possibilidade real de sofrimento e/ou perda, fazendo-lhe dar meia
volta para o retorno ao embate. É a personificação da intolerância
pelo medo que, na ausência das palavras e do poder do simbólico,
coloca em funcionamento a presença da violência e da intolerância
que se fundam na não aceitação da diferença seja social, política,
cultural.
Nesse contexto, o filme dá visibilidade aos sentidos, às emoções,
às formas de intolerância que circulam em nossa sociedade e,
consequentemente, nos afetam. Vivemos sim em uma sociedade
intolerante que resiste, absolutamente, à diversidade nas suas mais
diversas acepções. Sociedade essa que, sustentada em hierarquias e
padrões normativos, se configura sob forma de divisão entre o bem
e o mal, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Uma sociedade
historicamente intolerante que tenta impor, pela força (como em
Relatos Selvagens) um modo de ser, de governar, de viver, de orar.
Uma sociedade que está cega tal como descreveu a epígrafe que abriu
esse artigo. A alegoria de Saramago nos alerta para o grande mal da
sociedade contemporânea, a “cegueira branca”, a intolerância das
redes e das ruas. Para este autor, a questão da dicotomia tolerância/
intolerância e das emoções que daí emergem deve ser tomada com
muita prudência. Veja-se:
Eu sou contra a tolerância, porque ela não
basta. Tolerar a existência do outro e permitir
que ele seja diferente ainda é pouco. Quando
se tolera, apenas se concede, e essa não é uma
relação de igualdade, mas de superioridade de
um sobre o outro. [...] A intolerância é péssima,
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mas a tolerância não é tão boa quanto parece.
Deveríamos criar uma relação entre pessoas
da qual estivessem excluídas a tolerância e a
intolerância (SARAMAGO, 2010).

Figura 5
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

A história descrita no episódio também pode vincular inúmeras
outras paixões aristotélicas, contudo, suas acepções maiores atêmse às aqui já descritas. Tal enredo perpetua-se até o fim do episódio,
quando os motoristas se engalfinham em um combate corporal que
os leva à morte conjunta.
O final proposto até não gera maiores desconfortos, mas a
morte banalizada destaca o desperdício de ações dos motoristas
e exalta a paixão da indignação. Afinal, a que ponto se chegou
por uma simples discussão? O mérito da paixão da indignação é
justamente esse, pois consegue persuadir o auditório a buscar uma
realidade que não a demonstrada, isto é, alcançar outro final que
não o apresentado, além de levá-lo a refletir que, se seu semelhante
é capaz de tamanha barbárie, não o seria ele também? Visto que
Meyer (2000, p. XXXIX) em seu prefácio à Retórica das Paixões, de
Aristóteles, destaca, como já mencionamos anteriormente, o caráter
interativo da paixão, entendendo esta como modo de ser e resposta
a um modo de ser, podemos explicitar que, aqui, o questionamento
do auditório seria baseado na detecção de sua posição como cidadão,
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como parte atuante de uma sociedade tão intolerante (e selvagem),
frente às diversas situações comuns que fazem suscitar, também
nele, o estresse incontrolável que o fará chegar à irracionalidade.

Figura 6
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Em outro vértice, faz cair por terra uma expectativa da paixão
de confiança, como se a discussão e a briga fossem alcançar um
denominador comum entre os motoristas, quedando em um final
feliz para ambos. Muito embora, com meios de salvação próximos
(tentativa de sair do carro quando despencados em um barranco),
a paixão da confiança é regulada pelo orador/diretor, dando-lhe
suporte à existência efêmera, não concretizada.
A morte conjunta dos motoristas apresenta uma realidade
da qual o orador não poderia furtar-se. Na prática, nenhum dos
dois motoristas teve/tinha razão. Um final feliz, isto é, com uma
reconciliação de ambos, traria um término estereotipado sem
apelo à natureza animalesca humana. Partindo do cenário de
construção aristotélica do discurso, o orador fugiria à peroração,
isto é, à conclusão almejada à fidelidade do auditório e do próprio
discurso exposto. Perderia o momento em que a paixão se une à
argumentação, ainda que tenha utilizado uma espécie de “humor
negro” para tanto.
Também passível de destaque é a cena final do episódio,
quando os peritos legistas da polícia argentina trocam entre si
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questionamentos acerca das motivações do acidente que estavam
avaliando.
Por certo, não entendem o que ocorreu (e nem entenderiam...).
Tal postura apresenta tons de comédia ao episódio, mas, acima
de tudo, é o destaque da posição imposta pela sociedade que, ao
seu próprio mérito, nega a possibilidade e a própria existência de
seres humanos passíveis de realizar os atos descritos no filme. É a
negativa ao homem selvagem por uma sociedade cega ou que quer
se fazer cega.

Figura 7
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Nota-se a ausência de qualquer ojeriza nos oficiais ou até mesmo
compaixão (paixão) quanto aos corpos carbonizados. São vinculados
como uma sociedade impaciente e conformada com os estereótipos
sociais que, pela necessidade da vivência em comunidade, guarda
dentro de si um vulcão adormecido, pronto a entrar em erupção e
espalhar seus danos. Indiferente à sua própria formação. Negadora
das próprias paixões e da própria vivência plena do homem.
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3, 2, 1...: “QUALQUER UM PODE
PERDER O CONTROLE”
Maria Flávia Figueiredo
Ana Cláudia Ferreira da Silveira

Introdução
O presente trabalho tem como objetivo analisar o episódio
“Bombita” presente no filme Relatos Selvagens. Esse episódio, que
é o quarto dos seis que compõem o drama, tem como protagonista
o renomado ator argentino, Ricardo Darín1. A narrativa aborda os
percalços sofridos por um cidadão comum frente à burocracia do
sistema que rege as leis do trânsito e suas infrações nas grandes
cidades. O protagonista, que é especialista na demolição de edifícios
por meio da instalação de bombas, ironicamente personifica as
características do seu instrumento de trabalho e, no ápice de sua
indignação, vinga-se por meio da explosão do próprio automóvel
dentro do terreno pertencente ao sistema opressor.2
A análise aqui proposta buscará identificar o procedimento
retórico que funciona como princípio organizador da narrativa.
Para isso, partimos das considerações de Reboul (2004) para quem,
diante de um texto, é sempre útil fazer a seguinte pergunta: há um
motivo central, ou seja, um procedimento retórico que sirva como um
1 Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) é um dos mais renomados atores argentinos
da atualidade. Recebeu inúmeros prêmios, entre eles o Prêmio Goya para Melhor
Ator Principal por sua atuação no filme Truman (2015). Esse prêmio é outorgado
anualmente pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha.
Além do cinema, Darín possui uma sólida carreira no teatro e na televisão.
2 Remetemos o leitor ao capítulo “Medo, humor e ética no filme Relatos
Selvagens”, em que a autora descreve cada um dos episódios que compõem o
filme. A descrição de “Bombita”, especificamente, encontra-se nas páginas 27-29.
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princípio organizador? Tal princípio organizador pode ser uma figura
ou um argumento, por exemplo. O autor afirma ainda que: “é certo que
não se pode distinguir um motivo central em todos os textos, mas é útil
procurar um, porque, encontrando-o, encontramos logo a unidade viva
do discurso” (REBOUL, 2004, p. 158, grifo nosso). Tendo como ponto
de partida tais considerações, iniciamos este texto, que tem como
objetivo averiguar, no episódio em questão, os procedimentos retóricos
utilizados no que tange aos argumentos, às figuras e às paixões.
Ademais, visando a uma melhor elucidação do percurso narrativo
do episódio, apresentaremos a análise consoante sua ordem estrutural,
segundo as partes do discurso retórico: exórdio, narração, confirmação
e peroração3. Ferreira (2010, p. 111) afirma que “a disposição [uma das
etapas do processo argumentativo] é um lugar retórico, um plano-tipo
em que se sustenta o discurso” e, nesse mesmo sentido, Reboul (2004,
p. 57) acrescenta: “é evidente que a maneira de apresentar os fatos
já é, em si, um argumento”. Assim, entendemos que a forma como
os fatos foram apresentados no episódio em análise possua especial
relevância. Veremos, então, no próximo tópico, a primeira parte, a
saber, o exórdio.

1 Exórdio: a bomba
Antes de iniciar a análise do exórdio, convém acrescentar
algumas observações acerca da organização estrutural do episódio
analisado. Como vimos, a organização das partes do discurso retórico
3 “O exórdio suscita ou retoma a questão e deve comunicar o interesse desta
questão ao espírito do auditório. A narração apresenta-a sob uma luz favorável
através de uma exposição resolutória que supostamente conquista o auditório
para a causa defendida, ou seja, levando-o a optar pela solução apresentada. A
argumentação [confirmação] trata desta opção, avaliando os prós e os contras
de modo a salientar a resposta proposta como a solução adequada. A peroração
conclui, mostrando a adequação da solução ao problema submetido a exame.”
(MEYER, 1998, p. 25).
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é efetuada na etapa denominada disposição4. Nela, o orador dispõe
as provas “em ordem lógica ou psicológica de modo que constituam
uma unidade que atinja o objetivo de persuadir” (FERREIRA, 2010,
grifo nosso). O exórdio é a parte inicial do discurso, é o primeiro
contato entre o orador e o auditório. Segundo Tringali (1988), dentre
os objetivos assinalados na introdução, podemos destacar o de obter
a atenção dos ouvintes, evitando a dispersão e prováveis “ruídos”.
O começo do discurso “serve como preparação do caminho que se
segue depois, que pode ser tirado do elogio, da censura, da exortação,
da dissuasão e das razões relativas aos ouvintes a fim de captar a
atenção destes” (ROHDEN, 2010, p. 93, grifo nosso). Por constituirse a preparação do caminho que se segue no processo discursivo,
entende-se a importância do exórdio.
É digno de nota que, dentre as partes do
discurso, aquela que, à primeira vista, parecerá
menos útil, o exórdio, reteve, contudo, a atenção
de todos. Aristóteles, Cícero, Quintiliano,
tratam longamente dele; o autor da Rhetorica
ad Herennium se gaba de ser o primeiro a ter
reconhecido certas modalidades suas. Ora,
o exórdio é a parte do discurso que visa mais
especificamente atuar sobre as disposições do
auditório [...]. Seu objetivo será conquistar o
auditório, captar a benevolência, a atenção, o
interesse. Fornecerá também certos elementos
dos quais nascerão argumentos espontâneos
tendo o discurso e o orador como objeto.
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.
561, grifo nosso)
4 “A dispositio é a parte da retórica que hoje chamamos de macroestrutura
textual. O orador esforça-se para organizar o discurso de modo mais favorável
às suas intenções persuasivas e, com esse fim, dar ao texto uma coerência
global. Contém, pois, unidades temáticas organizadas para ressaltar a estrutura
profunda do texto, a coerência global do discurso retórico.” (FERREIRA, 2010,
p. 109-110)
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No exórdio do episódio em análise, temos a preparação de uma
bomba com o propósito de explodir um edifício. Tal ação é executada
diretamente pelo protagonista (Bombita). A cena gera apreensão, uma
vez que, aliada a efeitos de luz e trilha sonora, provoca o suspense e
pode causar certo temor no auditório-espectador por prenunciar uma
explosão, ou seja, por tratar-se de um perigo anunciado. Podemos
entender o temor como “certo desgosto ou preocupação resultante da
suposição de um mal iminente. Tememos aquelas coisas que parecem
possuir grande capacidade de arruinar, ou de causar danos. Até os
indícios de tais coisas são temíveis”. (FIGUEIREDO; PERNAMBUCO,
2010, p.4, grifo nosso). É nesse sentido que, na cena seguinte, é
provável que a paixão do temor tenha sido despertada.

Figura 1 - Preparação da bomba
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Em seguida, assistimos ao momento em que as bombas
atingiram o edifício:

Figura 2 - Explosão do edifício
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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E, por fim, observamos o reconhecimento da execução final do
trabalho:

Figura 3 - Reconhecimento do trabalho bem-sucedido
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Recapitulando, temos, então, no exórdio:
1) Preparação da bomba;
2) Explosão;
3) Reconhecimento do trabalho bem-sucedido.
A etapa inicial do discurso apresenta a execução do trabalho
de preparação da bomba até sua explosão e, finalmente, o
reconhecimento pelos membros da equipe diante do trabalho
realizado pelo protagonista. Esse mesmo percurso será
reproduzido na estrutura da narrativa do episódio como um todo,
tal como exporemos a seguir.

2 Narração: Bombita em 3, 2, 1...
Após o exórdio, inicia-se um processo narrativo tendo como
personagem principal, Simón Fisher – o Bombita. Podemos
relacionar seu percurso ao processo de surgimento e agravamento
de determinadas paixões5.
5 Ferreira (2010) explica-nos que o pathos, como argumento de ordem psicológica,
possui vínculo com a afetividade. Aristóteles, em seu livro II da Retórica, define
as diversas paixões: ira, coragem, calma, compaixão, indignação, emulação,
piedade, cólera, etc.
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Na primeira cena da narração temos o protagonista num
diálogo tranquilo com sua esposa ao telefone. Tal calma é
percebida em seu tom assertivo e por meio de alguns aspectos
prosódicos6, tais como: o volume baixo, a velocidade lenta,
a tessitura mais grave e a presença de pausas. Além disso, a
calma é percebida por meio de aspectos gestuais, como o andar
desapressado e o olhar focado e sem muita movimentação. Uma
fala efetuada na cena em questão pode ser observada a seguir:

Figura 4 - Protagonista em estado calmo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Em termos verbais, podemos ainda destacar, na fala do
protagonista, o uso do termo “tranquila”, que é também um
sinônimo de “calma”.
Vale lembrar que, segundo Figueiredo e Pernambuco (2010,
p.4), a calma pode, a rigor, figurar a indiferença, a ausência de toda
paixão, o contrário absoluto daquilo que arrebata os homens.
Em seguida, inicia-se um processo de evolução das paixões
disfóricas. Após conversar com a esposa sobre o aniversário
6 “Para a linguística atual, o termo prosódia refere-se ao conjunto de fenômenos
fônicos que se localiza além ou ‘acima’ (hierarquicamente) da representação
segmental linear dos fonemas” (FIGUEIREDO, 2006, p. 114). A prosódia
“compreende os traços significativos que acompanham a expressão oral, o
recitativo, a saber, o ritmo, a melodia, a intensidade, a pausa... A voz que se
eleva ou abaixa, que se apressa ou retarda... acrescenta novos significados à
pronunciação” (TRINGALI, 1988, p. 99 apud SILVEIRA, 2015).
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da filha, Simón parte em busca do bolo para levar ao evento
onde todos o aguardam. Ao chegar à padaria, estaciona o carro
num local onde estivera outro veículo estacionado, caminha
rumo ao estabelecimento e entra para comprar o bolo. Nesse
ínterim, surge um guincho para rebocar seu veículo, conforme
as seguintes imagens:

Figura 5 - Instalação da injustiça
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 6 - O guincho como elemento propulsor da cólera
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Como mencionado, o protagonista para seu carro numa vaga
onde estivera outro automóvel estacionado e, em seguida, aparece
um reboque que levará seu veículo. Nesse momento inicial, surge
o primeiro indício de injustiça, a qual será reforçada ao longo do
episódio. Tal indício provoca, no auditório-espectador, a indignação,
que reflete a não-aceitação (moral) do espetáculo das paixões, de
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sua desordem. Ela decorre da ideia de que “isso não poderia ter
acontecido”. (FIGUEIREDO; PERNAMBUCO, 2010, p. 4).
Após estacionar o carro, a personagem entra na padaria
para comprar a torta. Ao ouvir o valor, exprime: “É importada?”.
Juntamente a esse questionamento, o protagonista estampa um
sorriso que denota escárnio. Ele irrita-se devido ao alto valor cobrado.
Como reação ao absurdo, faz uso da ironia. Vejamos a imagem:

Figura 7 - A ironia evidenciando a primeira manifestação de
uma das paixões disfóricas
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Fiorin (2014) afirma que a ironia (do grego eironéia, que significa
“dissimulação”) ou antífrase (do grego antíphrasis, que quer dizer
“expressão contrária”) é um alargamento semântico. Para o autor,
no eixo da extensão, um significado passa a ter seu valor invertido,
compreendendo, assim, o sentido x e seu oposto. Com isso, há uma
intensificação maior do sentido, uma vez que se finge dizer uma
coisa para dizer exatamente o oposto. É a inversão que estabelece a
compatibilidade entre os dois sentidos. A ironia revela uma atitude
do enunciador, pois é utilizada para criar sentidos que vão do gracejo
ao sarcasmo, passando pelo escárnio, pela zombaria, pelo desprezo,
etc. Ela é um tropo em que se estabelece uma compatibilidade
predicativa por inversão, ampliando a extensão sêmica dos pontos
de vista coexistentes, aumentando, então, sua intensidade. Para
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Meyer (2007, p. 109), é por meio dessa figura que “invertemos a
letra para descobrir o verdadeiro espírito. A ironia desmascara,
critica, faz perceber as ingenuidades”.
Ainda prosseguindo o diálogo com a atendente da padaria, o
protagonista solicita a fatura, isto é, a nota fiscal (o que pode ser
entendido como uma solicitação de um comprovante para a extorsão
que estava sofrendo). Contudo, na Argentina, a palavra “fatura” pode
se confundir com o termo factura, que significa “doces de massa”.
Nesse sentido, ocorre uma ambiguidade que provoca um “ruído
cultural” na comunicação entre ambos. Conforme Gomes Filho
(apud FERREIRA, 2014), ruído significa qualquer interferência ou
distorção que perturbe a harmonia ou a ordem em uma composição
ou objeto. Ademais, “os ruídos intervêm durante todo o percurso
da informação e fazem diminuir a eficiência da comunicação. [...].
Podem ser físicos [...], psicológicos [...] ou culturais – problemas de
código ou de subcódigo, falta de conhecimentos ou de crenças em
comum, etc.” (BARROS, 2010, p. 27, grifos nossos).
Diante da incompreensão da atendente, o protagonista se irrita
mais uma vez.

Figura 8 - Ambiguidade
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Na cena em questão, a irritabilidade é ainda percebida pela
prosódia. O protagonista, ao explicar que fez referência à nota
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fiscal, e não aos doces de massa, faz uso da pausa, da velocidade
lenta e da tessitura grave. Ademais, faz uso da repetição (“nota
fiscal, fatura!”) reforçada pelos aspectos gestuais (kinésica), como o
acenar das mãos. Acerca da repetição, Fiorin (2014, p. 116) declara
que se trata de “um aumento da extensão de um dado texto com
o emprego, várias vezes, do mesmo segmento textual (palavra,
sintagma, oração, verso), para intensificar o sentido expresso”.
Para acentuar ainda mais a irritabilidade, a personagem se
expressa por meio do gesto de balançar da cabeça, demonstrando
desaprovação. Na cena anterior, nós percebemos o começo de
um processo de despertamento de paixões disfóricas. Tal início
foi provocado pela falta de acordo com o auditório. Nesse caso,
a atendente da padaria se constituiu em seu auditório e, com
ela, não foi possível estabelecer um acordo na comunicação. O
mínimo indispensável à argumentação parece ser a existência
de uma linguagem em comum, de uma técnica que possibilite a
comunicação (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 16). Por
não haver linguagem comum entre orador e auditório, o acordo não
foi possível e, mediante essa impossibilidade, uma paixão disfórica
foi despertada: a cólera.
Ao sair da padaria, antes mesmo de perceber que seu carro
fora levado pelo guincho, uma cena chama a atenção por seu
caráter metafórico: trata-se de faíscas ruidosas advindas de um
procedimento técnico. Segundo o dicionário Houaiss, uma das
possíveis acepções para o vocábulo “faísca” é: “fragmento luminoso
que se desprende de um corpo em brasa ou resultante do atrito de
dois corpos”. Podemos, então, fazer um paralelo entre esse atrito
descrito no verbete e aquele que será vivenciado pelo protagonista e
pelos antagonistas que se lhe apresentarão. Partindo-se da definição
supracitada, percebemos uma possível intencionalidade na cena: as
faíscas podem prenunciar uma “explosão”.
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Figura 9 - Indícios de problema iminente: faísca e barulho da
máquina
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

A cena que se segue indica o momento em que o protagonista
se depara com o aviso, preponderantemente vermelho7, de que seu
carro havia sido levado pelo guincho:

Figura 10 - Atitude raivosa ao retirar o papel
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Ao encontrar o aviso, o protagonista arranca-o com força,
expressando raiva. Note-se que no meio-fio não há nenhuma marca/
pintura indicando a proibição do estacionamento. Além disso, vale
lembrar que, pouco tempo antes, ele já havia demonstrado irritabilidade
na padaria. Nesse sentido, o agravamento das paixões disfóricas ocorre
de modo gradativo, evolutivo. Após pegar o aviso, a personagem se
dirige ao departamento responsável pelas multas de trânsito:
7 Dentre as possíveis associações afetivas à cor vermelha, podemos destacar: força,
paixão, coragem, furor, violência, calor, ação e agressividade. (FREITAS, 2007, p. 6).
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Figura 11 - Fala de um terceiro que reforça as paixões da
indignação e da cólera
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Nesse momento, já irado, o protagonista se dirige ao setor
responsável. Antes mesmo de entrar, ele ouve de outra pessoa que
acabara de sair (subentende-se que seja alguém que também havia
tentado, sem êxito, resolver algum problema relativo à multa) uma
expressão de xingamento, que demonstra grande irritabilidade e
revolta. É esse o cenário que a personagem Bombita encontra antes
mesmo de tentar solucionar seu problema. Ironicamente, ao entrar
no departamento, ele se depara com o famoso dizer: “Sorria, você
está sendo filmado”, juntamente com a carinha (smiley) sorridente.
Configura-se, assim, uma ironia, pois, nesse cenário, o que as
pessoas menos fazem é sorrir, já que se trata de um ambiente hostil.
Observemos o semblante da personagem olhando para a mensagem:

Figura 12 - A incompatibilidade entre uma imagem sorridente
e um ambiente hostil
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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A ironia observada na cena anterior, relativa à mensagem que
sugere o riso num ambiente completamente hostil, provoca uma
incompatibilidade. Há, nesse sentido, uma incoerência instalada.
Reboul (2004, p. 169) a explica da seguinte maneira: “O ridículo
está para a argumentação assim como o absurdo está para a
demonstração: é necessário ressaltar uma incompatibilidade; a
ironia é a figura que condensa tal argumento”.
Assim que consegue ser atendido, após aguardar sua vez na
fila, inicia-se um diálogo assimétrico, vejamos as próximas imagens:

Figura 13 - Diálogo assimétrico: o não estabelecimento do
acordo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 14 - Indignação no auditório-espectador e o despertar
da cólera no protagonista
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Nas imagens acima, é possível perceber a falta de disposição do
atendente do setor de multas em ouvir e entender o protagonista.
Este é interrompido antes mesmo de concluir seu esclarecimento.
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Nesse sentido, Reboul (2004, p. 164) esclarece “que não há
argumentação possível sem algum acordo prévio entre o orador e o
seu auditório”. Ademais,
para que haja argumentação, é mister que, num
dado momento, realize-se uma comunidade efetiva
dos espíritos. É mister que se esteja de acordo, antes
de mais nada e em princípio, sobre a formação
dessa comunidade intelectual e, depois, sobre o
fato de se debater uma questão determinada. Ora,
isso não é de modo algum evidente. (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 16).

A falta de acordo entre orador e auditório provoca, mais uma
vez, indignação no auditório, pois, para o espectador, fica clara
a injustiça instalada. Além disso, nesse momento, há um forte
indício de que, de uma irritabilidade inicial, a cólera desponta no
comportamento do protagonista.
Percebendo que seria impossível qualquer acordo, ele paga a multa
e retira seu veículo do departamento responsável. Ao sair, enfrenta
uma situação de congestionamento no trânsito. Nesse momento, ele
já se encontra muito atrasado para o aniversário da filha.

Figura 15 - Trânsito e a intensificação da cólera
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Quando finalmente consegue chegar a sua casa, já cansado e
extremamente nervoso, a personagem encontra, mais uma vez, um
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ambiente hostil. Primeiramente percebe-se a falta de acordo entre
ele e sua filha, pois ela está decepcionada com o atraso do pai, que
havia se comprometido a levar o bolo à sua festa de aniversário. A
falta de acordo é percebida tanto pela proxêmica: o distanciamento
físico da filha em relação ao pai, como pela kinésica: o esquivamento
do olhar, que demonstram insatisfação e desaprovação:

Figura 16 - Não-acordo entre pai e filha
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

A falta de acordo não ocorre apenas com a filha: a mãe
igualmente manifesta uma atitude de desaprovação e dele se
distancia. A indignação não atingiu somente o protagonista como
também sua esposa. Ocorre entre eles uma grave discussão:

Figura 17 - Não-acordo entre marido e esposa
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Nesse diálogo, ao demonstrar o nível de esgotamento em que
se encontrava em função das recorrentes decepções a que fora
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submetida, a esposa lança mão da ironia ao dizer que, por ser
conhecedor da engenharia, poderia fazer os cálculos acerca do nível
de insatisfação que a havia acometido.
Na próxima imagem, podemos visualizar uma tentativa de
aplacamento da cólera.

Figura 18 - Tentativa de despertar a calma
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Na tentativa de se chegar a uma resolução acerca da apreensão do
veículo e da multa prescrita, o protagonista se dirige a um departamento
superior àquele visitado anteriormente. Ainda na fila, encontra-se com
outro cidadão que tenta acalmá-lo alegando que não se pode vencer
o sistema. Essa foi uma tentativa de incitar a calma na personagem.
Segundo Figueiredo e Pernambuco (2010, p. 4), “a calma é o contrário
e talvez o antídoto da cólera”. Contudo, tal tentativa malogrou, pois o
protagonista chega ao atendimento já bastante irritado:

Figura 19 - Tentativa de estabelecer um acordo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 20), “para que
uma argumentação se desenvolva, é preciso, de fato, que aqueles a
quem ela se destina lhes prestem alguma atenção”. Nesse caso, o
atendente não expressa atenção mínima e manifesta indisposição
em ajudar, o que foi reforçado com o diálogo depreciativo que segue:
Bombita: Olhe, estou um pouco irritado. Então te peço, que por
favor, me ouça.
O meio-fio não estava pintado.
Acho que deveriam enviar alguém até o local onde estava meu carro
para ver que tenho razão.
Depois espero receber desculpas dos órgãos competentes, porque
tenho razão.
E receber de volta o dinheiro que gastei com o guincho e uma
indenização por todo esse tempo que estão me fazendo perder.
Atendente: O auto de infração diz que o carro estava mal
estacionado... e isso é prova suficiente.
A multa é de 560 pesos e você não tem escolha a não ser pagar.
Se você não pagar, começa a acumular juros.
Bombita: Você ouviu o que eu disse?
Prova suficiente, um caralho!
Estou dizendo que o meio-fio não estava pintado.
Atendente: Primeiro lugar, não me insulte, porque eu estou apenas
fazendo meu trabalho.
E em segundo lugar, você deve se informar sobre como funciona a
lei.
Não conhecer as leis não o isenta de pagar as consequências por
não cumpri-las.
Se você mata alguém e depois diz: “Oh, eu não sabia que assassinato
era crime”...
Vai preso.
Tudo bem, você não sabia. Mesmo assim, vai preso.
Entendeu?

A recorrente impossibilidade de acordo com o auditório,
aliada ao diálogo depreciativo descrito anteriormente, funcionou
como estopim para a “explosão” do protagonista. É o que veremos
na etapa subsequente.
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3 Confirmação: a explosão
Dando continuidade à narração, temos a etapa da confirmação,
onde o protagonista apresentará sua reação diante dos fatos
relatados anteriormente. De acordo com Meyer (1998, p. 25), é
por meio da confirmação ou argumentação que se avaliam os prós
e os contras, de tal maneira que a resposta proposta seja tomada
como a solução adequada. Nessa etapa do episódio, o protagonista
elege uma resposta às situações vivenciadas. Caberá, portanto, ao
auditório-espectador julgar se a solução foi adequada ou não.

Figura 20 - Na paixão, alma e corpo se encontram
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

A dificuldade em estabelecer um acordo com todos os seus
interlocutores, somada ao disparate burocrático, provocou, na
personagem, uma explosão de cólera. “A cólera é um brado contra
a diferença imposta, ‘injusta’ ou como tal sentida. Daí o desejo de
vingança. Ela reequilibra a relação proveniente do ultraje, da afronta,
do desprezo.” (FIGUEIREDO; PERNAMBUCO, 2010, p. 4). Podemos,
então, imaginar que o protagonista tenta aplacar sua cólera por
meio de um gesto explosivo, buscando assim um reequilíbrio em
relação ao ultraje. Interessante observar que, para isso, ele se vale
de um extintor de incêndio, que deveria, em princípio, servir para
aplacar o fogo.
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Ao buscarmos, no dicionário Houaiss, as diferentes acepções
para a palavra “burocracia”, pudemos entender, ainda melhor, o
porquê de ela ter servido para intensificar o sentimento da cólera no
protagonista. Vejamos a seguinte citação, com ênfase nas palavras
em destaque:
3. (sXX) Uso: pejorativo. Tal sistema ou tal
corpo de funcionários enquanto estrutura
ineficiente, inoperante, morosa na solução de
questões, falta de iniciativa e de flexibilidade,
indiferente às necessidades das pessoas e à
opinião pública, tendente a complicar trâmites
e a ampliar sua área de influência e seu poder,
com consequente emperramento ou asfixia das
funções organizacionais que são a sua razão
mesma de ser (grifos nossos).

A impossibilidade de acordo com o auditório se agravou ainda
mais em duas outras situações:

Figura 21 - Audiência de reconciliação
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

A primeira situação diz respeito à audiência de reconciliação
ocorrida em função do pedido de divórcio executado pela esposa do
protagonista. Na ocasião, a advogada de defesa da esposa demonstra
um comportamento que instiga o ódio, pois se dirige a ele com ironia
e desdém. Ora, o ódio é puramente dissociador (cf. FIGUEIREDO;
PERNAMBUCO, 2010); trata-se do contrário do amor.
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Se a cólera e a calma funcionam, antes de tudo,
com base na assimetria, na diferença entre os
protagonistas, que elas anulam, respeitam ou
enfrentam com êxito, o amor é recíproco para
Aristóteles. Ele cria a paridade – mas o ódio,
também, sem dúvida é recíproco. A distância
entre os indivíduos se revela insignificante, o
que afinal torna o amor e o ódio tão violentos.
(MEYER, 2000, p. XLIV)

Durante a audiência, vimos, portanto, que o comportamento da
advogada serviu como um fator de provocação do ódio – tão violento
quanto o amor.
Passemos àquela que será a última tentativa de acordo por
parte do protagonista:

Figura 22 - Tentativa de emprego
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Ao tentar conseguir um novo emprego, já que havia sido demitido
de seu trabalho anterior em razão de sua manifestação pública de
cólera, a personagem Simón se dirige a uma empresa de engenharia.
Contudo, mais uma vez, encontra um ambiente hostil. A princípio ele
busca a comunicação com a recepcionista da empresa – que o recebe
mal e ainda se expressa com grosseria. Ao perguntar sobre o horário
da secretária responsável pelo setor a que se dirigia (já que ela estava
almoçando extremamente tarde, e tal informação havia despertado
desconfiança), recebe a seguinte resposta: “Não controlo os horários
dela [da secretária]”. Percebe-se, claramente, a provocação. Assim,
deu-se aqui a última falta de acordo identificada no episódio.
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Saindo da empresa, impressionantemente, o protagonista
recebe a informação de que, mais uma vez, seu carro fora levado pelo
guincho:

Figura 23 - De novo?
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Segundo Koch (2002, p. 123), “a presença de elementos
recorrentes produz quase sempre um efeito de intensificação, de
ênfase, isto é, tem função retórica”. Ademais, tanto Perelman e
Olbrechts-Tyteca (2005) como Reboul (2004) consideram a repetição
uma figura de presença, pois, por meio dela, o auditório pode sentir
melhor o argumento. Essa figura provoca no auditório a indignação
e, na personagem, a intensificação das paixões que, paradoxalmente,
leva-o a uma aparente calma, a uma aceitação, de forma impotente,
das circunstâncias. “A calma é a aceitação de uma relação e, com isso,
constitui a melhor expressão da indiferença” (MEYER, 2000, p. XLIV).
A próxima imagem demonstra tal indiferença:

Figura 24 - Movimento repetitivo (já não reage)
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Na cena anterior, o protagonista paga, uma vez mais, uma nova
multa; desta vez sem questionar coisa alguma. Como observado
anteriormente, há uma aparente calma e aceitação das
circunstâncias. Esse sentimento é reforçado na canção de fundo,
que, com compasso lento e de uma melancolia alegre, também
expõe uma ironia, pois, enquanto o protagonista faz o pagamento,
ao mesmo tempo, maquina os próximos passos, que constituirão
sua vingança. Assim, a aparente calma logo cederá lugar à vingança:

Figura 25 - Intratextualidade com o exórdio (preparação da
bomba)
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

É possível identificar, na imagem anterior, uma intratextualidade8
entre o suspense de preparação da bomba, observado no exórdio,
e o suspense desta cena, levando-nos a inferir que se trata de uma
repetição: uma bomba estaria prestes a explodir.

Figura 26 - A apreensão premeditada do veículo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
8 De acordo com Koch et al. (2007, p. 18), o fenômeno da intratextualidade ocorre
“quando um autor ou compositor insere em seu texto trechos de outras obras suas”.
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Nessa cena, o protagonista demonstra sua calma diante do
“crime” premeditado, uma vez que este lhe servirá de objeto de
vingança. A esse respeito, Aristóteles (2012, p. 85) tece o seguinte
comentário:
Vamos admitir que a ira é um desejo
acompanhado de dor que nos incita a exercer
vingança explícita devido a algum desprezo
manifestado contra nós, ou contra pessoas da
nossa convivência, sem haver razão para isso.
[...] Além disso, toda a ira é acompanhada de
certo prazer resultante da esperança que se tem
de uma futura vingança.

Figura 27 - A vingança
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 28 - Intratextualidade com o exórdio
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Nestas cenas – onde ocorre a explosão do veículo –, fica clara a
intratextualidade entre a cena inicial (exórdio) e a cena da vingança
do protagonista.
- 131 -

Uma vez concluída a vingança, o protagonista, em função do
ato praticado, vai preso. Porém, mesmo num contexto, em princípio
negativo, de prisão, a sensação de “alívio” impera. É o que veremos
na peroração do episódio.

3 Peroração: “depois da tempestade vem a calmaria”
Note-se, enfim, que a peroração é o momento por excelência
em que a afetividade se une à argumentação, o que consiste na
alma da retórica. (REBOUL, 2004). Na etapa final do episódio,
ocorre a reconciliação do protagonista com as pessoas com as quais
vivenciou um conflito, bem como consigo mesmo. Além disso, nessa
etapa houve o reconhecimento e a aceitação de seu comportamento.
Durante todo o percurso instalado na narração, as paixões disfóricas
predominaram. Na peroração, porém, as paixões eufóricas
sobrepujaram. É o caso da amizade, do amor e da verdadeira calma
– paixões que, ao invés de dissociarem, promoveram a associação,
a conjunção.
A seguir, a comemoração do aniversário do protagonista
evidencia tais sentimentos:

Figura 29 - Aniversário na prisão
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Na cena anterior, vemos um bolo de aniversário com
um guincho em sua decoração. Não se trata de qualquer
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guincho: trata-se do personagem de uma animação da Disney
chamada Carros. O personagem-guincho, chamado Mater,
é um dos principais responsáveis pelo humor na animação,
principalmente pelo seu caráter caipira. O humor na cena do
episódio em análise é causado pela intertextualidade9 entre o
guincho real (e recorrente no enredo) e o guincho cômico da
animação Carros:

Figura 30 - Personagem-guincho Mater
Fonte: <http://www.disney.co.uk/cars/characters/mater>

Como vimos, a intertextualidade observada na imagem
anterior é responsável pelo humor. A referência – uma das formas
9 O conceito de intertextualidade surgiu no interior dos estudos literários por
meio da autora Julia Kristeva (1974 apud CAVALCANTE, 2013), para quem todo
texto é um mosaico de citações advindas de outros textos. A fim de afirmar seus
postulados, a autora se apoiava nos estudos bakhtinianos acerca do dialogismo
– segundo o qual qualquer enunciado é resposta a outro enunciado anterior
e, por sua vez, possibilita o surgimento de outros enunciados. Sendo assim, é
constitutiva a relação que um texto mantém com o outro. Conforme Cavalcante,
em muitos tempos, é possível perceber indícios visíveis da relação entre textos,
“desde evidências tipográficas, que demarcam fronteiras bem específicas
entre um dado texto e algum outro que esteja sendo evocado, até pistas mais
sutis que conduzem o leitor à ligação intertextual por meio de inferências”
(CAVALCANTE, 2013 apud SILVEIRA, 2015, p. 54).
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de intertextualidade por copresença10 – diz respeito ao processo de
remissão a outro texto sem, para tanto, utilizar-se das citações. Ela
pode ocorrer, por exemplo, por intermédio da nomeação do autor
do intertexto, do título da obra, de personagens de obras literárias,
de filmes, etc.
Além disso, a imagem do guincho da Disney promove a
dissociação das noções. Segundo Reboul (2004), tais argumentos
visam a dissociar as noções em pares hierarquizados. Diferenciamse dos demais argumentos que consistem na associação das noções.
Trata-se de uma ruptura criada pelo discurso; onde havia uma
realidade, aparecem duas. Os argumentos por dissociação são
aqueles que procuram solucionar uma incompatibilidade do discurso
para restabelecer uma visão coerente da realidade. A dissociação
das noções consiste num remanejamento mais profundo, sempre
provocado pelo desejo de remover uma incompatibilidade, nascida
do cotejo de uma tese com outras. As noções novas, resultantes da
dissociação:
podem adquirir tamanha consistência, ser tão
bem elaboradas e parecer tão indissoluvelmente
vinculadas à incompatibilidade que elas
permitem resolver, que apresentar esta em
toda a sua força parece uma outra forma
de colocar a dissociação. (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 469)

Finalmente o acordo é estabelecido entre o protagonista e sua
filha, o que pode ser verificado, na próxima figura, tanto em termos
proxêmicos, quanto em termos kinésicos:

10 As relações intertextuais por copresença são aquelas onde é possível verificar
a presença de fragmentos de textos advindos de outros textos (CAVALCANTE,
2013 apud SILVEIRA, 2015).
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Figura 31 - Acordo entre pai e filha
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

O mesmo pode ser observado entre o protagonista e sua esposa:

Figura 32 - Acordo entre protagonista e esposa
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Na cena final, uma imagem chama a atenção do auditórioespectador por estabelecer a intratextualidade com o exórdio. No
início, quando a personagem conclui seu trabalho (de instalação da
bomba e explosão do edifício) com êxito, recebe a aprovação da equipe
por meio do enunciado “Bom trabalho”, bem como através do aplauso.

Figura 33 - Aplauso dos colegas de trabalho
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Situação semelhante ocorre na peroração: ao concretizar seu
“trabalho” de explosão no pátio do departamento de multas de trânsito
e, por isso mesmo, acabar na prisão, recebe de seus pares os aplausos
por sua ação de vingança contra o sistema burocrático do Estado.

Figura 34 - Aplauso dos colegas de prisão
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 35 - Aplauso dos funcionários da prisão
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Uma vez percorridas as partes do discurso retórico (exórdio,
narração, confirmação e peroração) com vistas à compreensão da
narrativa exposta no drama, passaremos à conclusão do trabalho onde
buscaremos retomar a figura que constituiu o motivo central do episódio.

À guisa de conclusão: a metáfora bomba/Bombita como motivo central
Os resultados da análise aqui efetuada nos permitiram identificar
o procedimento retórico que funcionou como princípio organizador
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de toda a narrativa. Esse procedimento foi prioritariamente a figura
retórica “metáfora”.
Para Fiorin (2014), a metáfora caracteriza-se por sua
concentração semântica, isto é, no eixo da extensão, ela leva
em conta apenas alguns traços comuns a dois significados que
coexistem e despreza uma série de outros traços. Dessa maneira,
uma ideia, inicialmente abstrata, torna-se concreta e a intensidade
do seu sentido é aumentada. Por essa razão, a metáfora possui um
forte valor argumentativo. O autor salienta:
O que estabelece uma compatibilidade
entre os dois sentidos é uma similaridade,
ou seja, a existência de traços comuns a
ambos. A metáfora é, pois, o tropo em que se
estabelece uma compatibilidade predicativa por
similaridade, restringindo a extensão sêmica
dos elementos coexistentes e aumentando sua
tonicidade. (FIORIN, 2014, p. 34)

METÁFORA

Adilson Citelli, de maneira didática, demonstra que a metáfora
pode se dar por transposição ou por associação:

Transferência ou transposição =
passagem do plano de base para
o plano simbólico

Associação = significação própria
– efeito figurativo

Figura 36 - A metáfora
Fonte: Diagrama criado a partir de Citelli (2015, p. 20).
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Como uma adaptação do modelo esquemático para a metáfora
proposto por Meyer (2007, p. 115), criamos, a seguir, um esquema
para ilustrar o motivo central do drama em análise.

Bombita

Capacidade
de explodir

Bomba

Figura 37 - A metáfora
Fonte: Adaptação do esquema proposto por Meyer
(2007, p. 115).

Nesse esquema é possível perceber um elo conjuntivo que une
a bomba ao protagonista. Esse elo é a sua mútua potencialidade para
a explosão.
Dessa maneira, acreditamos ter demonstrado que, no episódio
em análise, a metáfora constituiu, de fato, o seu “motivo central”, isto
é, exerceu o papel de princípio organizador do texto e evidenciou sua
unidade discursiva. Essa construção se deu desde o exórdio, que, por
meio do ato concreto de explosão de bombas, antecipou o que seria
desenvolvido, literal e metaforicamente, ao longo de toda a narrativa.
Uma prova do alcance persuasivo da figura retórica “metáfora”
no drama analisado é o fato de tanto o protagonista quanto o título
do episódio receberem um nome decorrente da possibilidade de
conjunção de traços semânticos do objeto bomba e da potencialidade
psíquica da personagem, qual seja: “Bombita”.
Para concluir, reforçamos a ideia de que os traços comuns entre
a bomba e o protagonista Bombita atribuíram força ao percurso das
paixões na personagem, ao mesmo tempo em que possibilitaram, ao
auditório-espectador, a criação de um expressivo vínculo identitário
com o protagonista, o que garantiu, à narrativa, um forte cunho
persuasivo e, ao auditório, pleno deleite.
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Introdução
O ser humano, por sua natureza, é retórico. O convencer e
o persuadir estão presentes nos fatos cotidianos, inclusive em
conversas informais nas quais tais intenções não sejam claramente
assumidas. Segundo Aristóteles (2013, p. 39): “Os meios de
persuasão são os únicos autênticos elementos constituintes da arte,
tudo o mais não passando de acessório.” Assim, pode-se afirmar que
sempre há uma intenção, pois sempre se argumenta. E é a retórica
a arte que permite argumentar e persuadir de forma que a intenção
do orador seja aceita pelo auditório.
No episódio “A proposta”, objeto desta análise, notamos que
todos os envolvidos podem exercer livremente o direito de escolha.
Embora exista uma pressão decorrente do contexto (acidente de
trânsito com morte e a necessidade de se descobrir o autor do
crime que fugiu do local), os envolvidos podem optar pela verdade:
cada qual assumir os atos praticados. No entanto, para sua maior
conveniência, optam por uma verdade alternativa, que os isentaria
de sua responsabilidade frente ao acontecido. Como explica Meyer
(2014, p. 32): “A retórica surge quando aquilo que é pode, com toda
a verossimilhança, ser diferente.”
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Para convencer, pode-se suscitar paixões no auditório.
Segundo Meyer (2007, p. 90):
A paixão é a retórica do corpo, ela é o ponto
de fusão entre o orgânico e o psicológico, a
linguagem que faz do problema uma vitória
aparente, de qualquer forma uma solução –
absolutamente provisória.

Desta forma, o capítulo pretende analisar como as
personagens elaboram discursos que visam provocar paixões que
suscitem no seu auditório a aceitação de seu discurso. “De fato,
todas as pessoas acabam deixando-se persuadir por considerações
de seu interesse” (ARISTÓTELES, 2013, p. 78). Nesse sentido,
veremos, ao longo deste capítulo, como o interesse individual de
cada personagem interfere no discurso do orador.

1 Sinopse do episódio
Um jovem chega a sua casa aos prantos ao amanhecer.
Acorda os pais e dá uma notícia. Já de pé, o pai assiste ao
jornal na televisão que informa que uma mulher grávida fora
atropelada. Logo o pai pergunta ao filho o que ele havia feito.
O advogado da família chega e após interrogatório mostra
ao pai que a situação do filho não é simples. O pai sugere ao
funcionário uma proposta: pagar 500 mil dólares para que ele
assuma a culpa do crime.
Quando a polícia chega à casa, o detetive suspeita de
uma possível armação. Após negociação entre o advogado e o
detetive, o valor que o advogado indica ao pai é de 1 milhão
de dólares, mais a quantia que o advogado pede para si de
outros 500 mil dólares. Ao ouvir que receberia o mesmo que
o advogado, o funcionário pede, além de seu meio milhão, um
apartamento na praia.
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O detetive, por sua vez, pede 30 mil dólares a mais e o pai decide
acabar com a negociação e diz ao filho que assuma as consequências
de seu ato. A mãe intervém e consegue reverter o valor para 1 milhão
de dólares a ser dividido entre o funcionário, o advogado e o detetive.
O funcionário assume a culpa e, ao sair da casa, é assassinado pelo
marido da vítima.

2 Análise
A primeira paixão é apresentada pelo jovem (Santiago) que
chega chorando em casa: o temor. Ele vai chamar os pais, em quem
confia. O choro evidencia algo negativo, e o apelo ao pai mostra que
se trata de algo temido pelo jovem que necessita, pois, de ajuda.
De acordo com Meyer (2000), as paixões do temor e da confiança
existem através de uma diferença entre quem sofre a paixão e quem
a provoca. O pai é uma figura acima do jovem, assim como a situação
que o deixa temeroso.

Figura 1 - Santiago dá uma notícia para os pais.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

O filho apresenta a paixão do temor, pois se vê inferiorizado
em relação ao pai. Sentado no chão, chora e pergunta: “O que eu
fiz? O que eu fiz?” Nesse momento, o advogado da família chega e
faz indagações sobre o ocorrido, buscando argumentos de defesa e
tentando acalmar Santiago.
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Figura 2 - O advogado conversa com Santiago.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Aqui aparece também a paixão da vergonha, pois enquanto
fala com o advogado, Santiago tenta aceitar a ideia de que não pode
reconhecer o próprio erro. Assim define Meyer (2000, p. XLV): “A
vergonha [...] reforça a importância do olhar do outro, consagra-o e
valoriza seu julgamento, que me condena porque sua posição de juiz
lho permite.”

Figura 3 - O pai vê a notícia na televisão.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

A paixão apresentada pelo jornalista é a indignação. A legenda
“TRAGÉDIA E FUGA” aparece no jornal, enquanto o jornalista diz:
“Um motorista atropelou uma mulher grávida e fugiu do local. Não
parou para auxiliar a vítima.” E continua: “atropelou e fugiu! Um ato
lamentável de um assassino ao volante outra vez na zona norte de
Buenos Aires...”. Segundo Meyer (2000, p. XLVI): “Quando a piedade
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e a indignação afirmam: ‘Isso não deveria ter acontecido’, procedem,
uma do distanciamento do interessado, a outra, da aproximação. [...] a
indignação reflete a não-aceitação (moral) do espetáculo das paixões,
de sua desordem.” Por não prestar socorro, o motorista tem temor por
sua responsabilidade e desprezo pela vítima, o que causa indignação
no jornalista. Da mesma forma, pai reage com temor – evidenciado
pelo ato de tomar um remédio enquanto assiste ao noticiário –, pois já
havia sido advertido pelo filho sobre o acontecido.
O filho chora enquanto o pai lhe diz: “Santiago, diga a verdade!
O que você tomou? Fumou maconha?” Nesse momento, a paixão
da cólera é despertada no pai. A cólera é, como diz Meyer (2000, p.
XLIII): “...um brado contra a diferença imposta, ‘injusta’ ou como tal
sentida [...] Daí o desejo de vingança: a cólera reequilibra a relação
proveniente do ultraje”. A cólera do pai se mostra na humilhação
do filho, ao chamá-lo de estúpido, incorrendo no desejo de vingança
descrito por Meyer. Encoleirado, o pai visa suscitar em seu filho a
mesma humilhação que sente.

Figura 4 - O pai discute com o filho.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

A mãe apresenta a emulação ao tentar convencer o pai a ajudar o
filho. A mãe tem compaixão do filho: “Ajude ele, Maurício. Por favor.”
A compaixão da mãe é demonstrada quando se coloca no lugar do
filho: ela sofre como ele. A emulação é o ato de equiparar-se ao outro,
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movendo-o a fazer algo que o favoreça. É uma exortação a uma ação,
competição que o faça igualar-se a alguém ou superá-lo. De acordo
com Aristóteles (2000, p. 71): “são inclinados à Emulação os que se
julgam dignos de bens que não possuem (sendo-lhes possível adquirilos). De fato, ninguém pretende o que é manifestamente impossível.”
“Lamentamos informar que acaba de chegar a notícia...”: A
notícia da morte da mãe atropelada com seu bebê faz com que a
cólera do pai se intensifique ao quebrar um copo, enquanto a mãe
chora, mostrando temor. A mãe sente ainda mais forte piedade do
filho, o que a leva novamente à emulação. Segundo Meyer (2000, p.
XLVI):
A piedade volta-se para aqueles que estão
relativamente próximos, mas não em demasia,
sendo de temer que sua sorte negativa nos
atinja. Entretanto, a piedade concerne antes
de tudo àqueles que se julgam de tal maneira
acima dos outros que se mostram inconscientes
das desventuras, das reviravoltas, em suma,
das paixões que podem sobrevir.

Figura 5 - A mãe pede socorro ao pai, para que ajude o filho.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

O pai, reconhecendo os danos que o acidente provocaria a sua
reputação e à de toda a família, oferece ao caseiro uma proposta dada
pelo advogado. O caráter dos ricos é definido, conforme Aristóteles
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(2012, p. 128), por aqueles que possuem: “a riqueza [que], com efeito,
funciona como uma medida de valor das outras coisas, porque tudo
parece poder comprar-se com dinheiro.”
O caseiro, reconhecendo o seu lugar de inferioridade, “sem
reputação” a ser preservada, sem condições econômicas para dar
dignidade a sua família, é persuadido a assumir a culpa com a finalidade
de dar qualidade de vida aos seus e a si próprio, ainda que apenas após
deixar a prisão. É como demonstra Aristóteles (2013, p. 99):
Crê-se poder cometer injustiças sem atrair
qualquer punição para si quando se possui o
dom da eloquência, ou habilidade para a ação
prática, ou experiência em assuntos legais,
ou muitos amigos, ou muito dinheiro. Tem-se
o máximo de confiança em poder cometer a
injustiça quando se está inserido pessoalmente
nas condições acima assinaladas.

Figura 6 - A proposta é feita ao caseiro.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

“O que estou lhe propondo, me envergonha e muito. [...] sinto
que temos essa confiança. Além disso, sou pai e sei que também
quer o melhor para seus filhos [...]. E por este enorme favor eu te
ofereço 500 mil dólares”. A paixão do favor implica que:
A obsequiosidade é uma resposta a outrem,
atende a sua pretensão, ao seu caráter passional:
e prestar serviço, descobrir a necessidade
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alheia, entendendo-se que quem responde
dessa maneira não o faz por interesse. (MEYER,
2000, p. XLV)

Portanto, o pai tem uma aparente paixão de favor, mas há um
interesse dele no acordo proposto. Igualmente, há confiança, pois
segundo Aristóteles (2012, p. 103): “Infundem, pois, confiança as
desgraças que estão longe e os meios de salvação que estão perto; a
possibilidade e a disponibilidade de socorros numerosos e grandes,
ou ambos ao mesmo tempo”
A paixão da confiança está presente na identificação que a mãe
tem com o ato do funcionário em aceitar a proposta. O funcionário
apresenta-se temeroso com relação à sua esposa.

Figura 7- O caseiro mostra-se duvidoso sobre aceitar a proposta.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

O filho mostra-se indignado por ter provocado toda a situação.
Como explica Aristóteles (2012, p. 114): “é injusto aquilo de que
beneficiamos sem o termos merecido”. A situação em que o
funcionário se apresentou, reforçada pela ameaça do advogado,
moveu no jovem maior arrependimento, agravando sua indignação
com o próprio ato. Segundo o filósofo: “a indignação é uma pena
sentida relativamente a quem parece gozar de uma felicidade
imerecida” (ARISTÓTELES, 2012, p. 115).
Ao ouvir a sirene da polícia, o advogado tem a paixão da emulação
em dizer para o pai que se acalme. O advogado tenta mover o pai a
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ter a paixão da calma. A calma é definida por Meyer (2000, p. XLIV)
como: “a aceitação de uma relação e, com isso, constitui a melhor
expressão da indiferença.”

Figura 8 - O advogado dá instruções ao caseiro.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Enquanto o detetive chega, surge na TV nova notícia: o marido da
vítima indignado com a situação e carregado de cólera, motivado pela
vingança: “Como recebi a notícia? [...] Ele vai pagar por isso”. Como
define Aristóteles (2013, p. 127): “Nossa cólera volta-se também contra
aqueles que se revelam maledicentes com relação a nós e desdenham
o que constitui o objeto principal de nossos esforços.” Essa paixão é
inflamada pela fala seguinte do marido da vítima: “Não importa onde se
esconda. Vou te encontrar...”

Figura 9 - O marido da vítima ameaça o atropelador.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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O detetive nota que havia um plano para inocentar o verdadeiro
culpado, causando temor no pai. Ao analisar o carro, aumenta o
temor do advogado, pois o detetive questionou a história, alegando
que os retrovisores estavam ajustados para atender a um motorista
mais alto. O temor é, de acordo com Aristóteles (2000, p. 31): “certo
desgosto ou preocupação resultantes da suposição de um mal
iminente, ou danoso ou penoso”.
Por um instante todo o plano poderia dar errado. O pai, que se
tinha tranquilizado com o aparente fim do problema, agora se vê em
outro problema, financeiro, o que o leva à cólera, pois o advogado
procura uma negociação com o detetive para seguir com o plano, mas
essa negociação implicaria em um aumento dos valores do acordo.

Figura 10 - O advogado informa o novo acordo ao pai.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

O advogado pede uma parte a mais na negociação, dizendo
temer por sua reputação e justifica o valor alegando que o detetive
não aceitaria menos por ter visto a condição econômica do pai, o que
mostra sua paixão de inveja motivada pela cobiça. Vê que o pai está
em cólera, pois move a cabeça em sinal de negação. O funcionário
surge, indignado, por ficar dois anos preso para ganhar o mesmo
que o advogado, o que também revela a inveja: “Para passar dois
anos na cadeia, vou receber o mesmo que seu advogado”. O caseiro
é persuadido a aceitar o “favor” solicitado pelo patrão tanto pelo
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dinheiro, quanto pela quantidade de pena que seria pequena, mas o
fato de receber o mesmo que o advogado não poderia ser aceito. Tanto
o detetive quanto o funcionário queriam maior valor na proporção
de suas partes na proposta, o que mostra sua inveja. Segundo Meyer
(2000, p. XLVI): “a inveja quer tirar do outro o que ele tem”.

Figura 11 - O caseiro se mostra indignado com a mudança de
proposta feita ao advogado e exige um novo acordo.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Neste momento, há pessoas indignadas e cheias de cólera
gritando por justiça em frente à casa do pai. O ato das pessoas é
movido por sua identificação com a injustiça cometida, o que suscita
nelas vingança, ou seja, a paixão da cólera.

Figura 12 - A multidão pede por justiça.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Na negociação com todos os presentes, o filho surge falando
com a mãe, indignado com a situação que criou. A mãe está temerosa
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e pede ajuda aos senhores que conversam no escritório, dizendo que
o filho quer confessar, mas que “não tem a menor ideia do que está
fazendo”. O funcionário tenta acalmar Santiago e diz que a mãe
tem razão. Portanto, a paixão da indignação do filho move na mãe a
piedade e a emulação e ela pede que o ajudem.

Figura 13 - Santiago deseja confessar o que fez.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

O pai quer se vingar do filho que lhe criou uma situação, a seu ver,
injusta. Como diz Aristóteles (2000, p. 7):
Seja, então, a cólera o desejo, acompanhado de
tristeza, de vingar-se ostensivamente de um
manifesto desprezo por algo que diz respeito
a determinada pessoa ou a algum dos seus,
quando esse desprezo não é merecido.

Figura 14 - O pai tenta cessar o acordo.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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O pai entra para o quarto, aumenta o volume da televisão,
mostrando desprezo pela situação do filho (até então não tivera
compaixão do filho como a mãe tinha, apenas não queria manchar
seu nome). Segundo Aristóteles (2012, p. 86): “O desdém é uma
opinião em ato relativo a algo que, aparentemente, não parece digna
de nenhum crédito [...] Há três espécies de desdém: o desprezo, o
vexame e o ultraje.” No presente caso, o pai considera o filho abaixo
do valor monetário que custaria para livrá-lo da situação.
A mãe tenta argumentar em favor do filho, mencionando que,
pelas duas mortes, pode ficar muito tempo preso. O pai, porém,
contra-argumenta, afirmando que prefere que a família das vítimas
seja indenizada, exprimindo, novamente, desprezo pela situação
do filho. O advogado comenta: “Havíamos chegado a um acordo. É
pouco elegante cair fora assim.” O pai ri com desprezo (ironia), pois
foi a falta de elegância do advogado em cobrar a mais do pai que o
levou a querer acabar com o acordo.

Figura 15 - A mãe busca voltar com o acordo para ajudar o filho.
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

A mãe tenta nova negociação. O pai não aceita, dizendo que dará
apenas um milhão para que todos dividam como quiserem e que, se
recusarem sua proposta final, denunciará a todos por extorsão.
A cena termina com o ato de cólera e ódio por parte do marido
da vítima que assassina o funcionário que havia se entregado à
polícia. Fica implícito que o advogado e o detetive dividiram o valor
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entre si e deixaram que o funcionário morresse, sem que nenhuma
possibilidade de culpa caísse sobre eles ou sobre o pai e seu filho.

3 Apontamentos finais
O episódio “A proposta” mostra como todas as personagens
envolvidas agem e constroem discursos a partir de seu pathos,
pois, seu próprio ethos é constituído pelas paixões que os afetam,
mudando ao longo da trama, o que dificulta definir o caráter. Assim,
percebe-se o que é afirmado por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005,
p. 213):
Enquanto o orador argumenta, o ouvinte,
por sua vez, ficará inclinado a argumentar
espontaneamente acerca desse discurso,
a fim de tomar uma atitude a seu respeito,
de determinar o crédito que lhe deve dar. O
ouvinte que percebe os argumentos não só
pode percebê-los à sua maneira como é o autor
de novos argumentos espontâneos, o mais das
vezes não expressos, mas que ainda assim
intervirão para modificar o resultado final da
argumentação.

O estudo das paixões no episódio em questão evidenciou vários
exemplos dentre aqueles que Aristóteles expõe em sua Retórica.
Esse aporte teórico foi o que possibilitou mostrar o efeito retórico
dessas paixões. Desse modo, optou-se por um “fato convencional”,
criado por acordo firmado entre os interlocutores envolvidos.
Nesse sentido, Luiz Antônio Ferreira (2010, p. 32) afirma que “para
capturar a existência de uma verdade, não basta simplesmente opôla à mentira, pois há todo um universo de relações necessárias para
a produção do significado do termo naquele contexto específico”.
Em “A proposta”, a busca por criar uma imagem que significaria,
por sua vez, uma verdade, levou à construção retórica de propostas
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para alcançar as intenções particulares por meio da construção de
um fato.
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“ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE”
VIVEREMOS “FELIZES PARA SEMPRE”:
UMA ANÁLISE RETÓRICA DO SEXTO
EPISÓDIO DE RELATOS SELVAGENS
Andreia Carla Melegati Rodrigues Alves
Stelamaris Dias Milhim Van Doren

Em todos os episódios do filme Relatos Selvagens, observamos
que as paixões são muito exploradas nas personagens. No último
deles, isso não é diferente. Sendo assim, o presente capítulo tem
por objetivo analisar, pelo viés da teoria retórica, as paixões que
acometem as personagens desse sexto e último relato do filme.
Aristóteles define a paixão (pathos) como aquilo que move,
que impulsiona o homem para a ação (práxis). Na lista das paixões
figuram sensações que são acompanhadas de dor ou de prazer.
Podem ser consideradas, portanto, como o que internamente guia o
agir humano, estando intimamente relacionadas com a moralidade,
com a virtude (arete) ou com o vício (kakia) que cada pessoa
apresenta.
O sexto episódio do filme Relatos Selvagens conta-nos a história
de uma noiva que, na sua festa de casamento, descobre que foi traída
pelo noivo com uma das convidadas ali presentes.
No salão de festa onde se inicia o episódio, um telão passa um
filme dos noivos com fotos suas desde a infância. Os convidados
estão todos sorridentes e felizes quando os noivos adentram o
recinto. Há uma cortina vermelha na porta de entrada do salão que
se abre para que eles passem.
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Figura 1 - A energia da cor vermelha
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

O vermelho é uma cor ardente, que evoca energia, alegria e
obstinação. A esse respeito, Moulin (2010) declara:
Kandinsky vê nessa cor uma imensa e
irresistível potência. [...] é a cor autoconfiante,
transbordante de vida, ardente, agitada,
efervescente [...] é também uma cor quente [...]
representa o som impertinente de uma fanfarra,
com instrumentos como a trombeta, com sua
potência e seus agudos.

Podemos dizer, então, que a cor vermelha da cortina que se
abre para a entrada dos noivos pode remeter à paixão, à energia
e à excitação do momento, mas também pode se referir à guerra,
ao perigo e à violência, elementos que farão parte da trama desse
último episódio.
Estão todos muito felizes, dançando ao som de uma música
alegre, Titanium1. Assim que chegam ao centro do salão, os noivos
cumprimentam seus pais e logo são cercados por seus respectivos
amigos.
Nesse momento, podemos observar a primeira paixão
despertada: a amizade.
1 Canção do renomado DJ francês, David Guetta, que conta com a participação
da cantora australiana, Sia Furler.
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Figura 2 - A paixão da amizade entre a noiva e suas amigas
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 3 - A paixão da amizade entre o noivo e seus amigos
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Sobre a amizade, Aristóteles (2005, p. 170) declara: “É
amigo aquele que ama e é reciprocamente amado [...] aquele
que se regozija com as coisas boas e se entristece com as nossas
amarguras”. Esse sentimento de amizade está presente durante
todo o filme: entre as amigas e a noiva (Romina), que a apoiam em
todos os atos, e entre os rapazes e o noivo (Ariel), que se mantêm
ao seu lado.
Logo após essa primeira cena, dá-se início à sessão de fotos.
Uma das convidadas questiona Romina acerca das pessoas
presentes na festa. A noiva, então, começa a falar um pouco sobre
cada grupo de convidados e, ao virar-se para a mesa vinte e sete,
na qual estão sentados os colegas de trabalho de Ariel, algo lhe
chama a atenção.
- 159 -

Figura 4 - Algo chama a atenção de Romina
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 5 - Ariel conversa com uma colega de trabalho
(Lourdes)
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Nesse momento, o noivo conversa com uma bela moça que está
sentada nessa mesa observada. A feição de Romina se modifica e o
zoom da câmera focaliza apenas o rosto da noiva. Podemos dizer
que é o primeiro momento de tensão no episódio. Romina pega uma
taça de espumante, toma vários goles e decide ligar para um número
de celular que talvez pudesse ser o da moça que estava conversando
com Ariel.
Qual não foi a surpresa de Romina quando, ao discar, tocou o
celular de Lourdes, a colega de trabalho de Ariel. Romina liga mais
uma vez e confirma que o número supostamente desconhecido que
havia no telefone de Ariel não era do professor de violão, como o
noivo lhe havia dito anteriormente quando questionado sobre a
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origem de um número que sempre desligava quando ela (Romina)
atendia. Tratava-se de Lourdes, a colega de trabalho com quem
Ariel conversava na mesa vinte e sete.

Figura 6 - Romina descobre a traição do marido
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

No momento em que o telefone toca e Lourdes atende, pela
segunda vez, ambas se olham. Lourdes percebe que Romina estava
ligando para ela e entende que a noiva havia descoberto seu caso
secreto com Ariel. Por isso, Lourdes tenta disfarçar e acaba fazendo
com que Romina se sinta humilhada e inferiorizada, pois Lourdes ri
da situação.

Figura 7 - Lourdes ri ao ver que Romina havia descoberto
seu caso com Ariel
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

A noiva vai dançar a primeira valsa com o noivo e, sob forte
interrogatório, este confirma que teve um relacionamento com
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Lourdes. Romina sai da festa. Sente-se muito humilhada e sua
cólera é despertada.
A esse respeito, Lima (2011), em obra intitulada A retórica em
Aristóteles: da orientação das paixões ao aprimoramento da eupraxia,
nos recorda que, segundo o filósofo:
Nos encolerizamos contra os que se riem de
nós, nos põem a ridículo e nos escarnecem, pois
nos ultrajam. Contra os que nos causam todos
os prejuízos que são os sinais do ultraje [...]
Nossa cólera será muito mais violenta, quando
suspeitarmos que estamos inteiramente
privados das vantagens de que nos jactamos, ou
que não as possuímos senão em grau diminuto.
(ARISTÓTELES apud LIMA, 2011, p. 95)

Ainda conforme Aristóteles, a cólera é um brado contra a
diferença imposta, injusta, ou como tal sentida. Nela, surge o desejo
de vingança. A cólera reequilibra a relação proveniente do ultraje, da
afronta, do desprezo. A cólera também se apresenta como um desejo,
acompanhado de tristeza, de vingar-se do outro; a toda cólera se segue
certo prazer, proveniente da esperança de vingar-se. As pessoas se
encolerizam quando experimentam um desgosto. Sentimos cólera
quando acontece o contrário do esperado. A vingança apresenta o
problema resolvido, e isso satisfaz quem a ela se entrega.

Figura 8 - A paixão da vingança
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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No episódio em análise, essa afirmação de Aristóteles se torna
real, pois, impulsionada pela cólera, a noiva executa a vingança.
Romina trai seu recém-esposo com o chefe de cozinha da festa de
casamento e arquiteta um plano de vingança contra o noivo.
São vários os momentos em que Romina se sente ultrajada,
desrespeitada:
• Ariel convida para o casamento a moça com a qual ele a
traiu;
• todos na mesa sabiam que Ariel e Lourdes tinham tido um
relacionamento;
• Lourdes ri de Romina e de toda a situação ao atender a
ligação no celular.
Esse terceiro item pode ser entendido, pois, ainda conforme
Aristóteles, aquele que provoca a cólera no outro julga-se ou
apresenta-se em um estado superior. Ariel também se mostra
“superior” a Romina, pois ele convidou a moça para o casamento,
e isso é uma forma de ultraje, de desrespeito. Lourdes também se
mostra superior porque teve a coragem de ir ao casamento de um
homem com quem havia tido um caso.
Aristóteles declara que a falta de respeito é devida à assimetria
rompida por um dos parceiros da relação: uma suposta superioridade
que tenta abolir resulta na cólera do ofendido. Como consequência,
a cólera é a reação daquele que nada tem a perder, é um sinal de
distanciamento, de aumento da diferença, que se amplificará por
belas e apropriadas figuras de retórica. O sentimento de cólera surge
por esperanças não realizadas, acidentes imprevistos e rupturas
no curso supostamente normal das coisas. Por essa razão, a cólera
acometerá a protagonista (Romina) em várias passagens do filme:
• quando disca o número no celular e quem atende é a amiga
de Ariel (Lourdes);
• ao ter a confirmação, pelo próprio Ariel, da traição cometida;
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• quando lança Lourdes contra o espelho, despedaçando-o
(como consequência dessa atitude, a adversária se corta toda com
os estilhaços e sofre vários ferimentos);
• no momento em que joga o buquê para as solteiras da festa,
arremessa-o com tanta força que acaba por assustar as amigas (FIG. 10).

Figura 9 - A paixão da cólera – Romina lança Lourdes contra
o espelho
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 10 - A paixão da cólera – Romina lança o buquê
agressivamente
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Ainda em relação à paixão da cólera, observamos que, durante
o episódio, ela é despertada não apenas em Romina, mas também
em seu pai. Logo após a confirmação da traição do esposo, Romina
sai correndo do salão. Ariel a segue, mas para no meio do caminho e
olha para trás. Nesse momento, o pai da noiva segue em sua direção;
a ira é expressa em seus olhos, em seus punhos e em seu andar.
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Figura 11 - A paixão da cólera despertada no pai de Romina
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Ao lado de Romina e de seu pai, Ariel também encontra, ao
longo da trama, motivos de sobra para encolerizar-se. Além de
testemunhar a cena de sexo entre sua noiva e o chefe de cozinha,
em outro momento, quando está sendo levantado pelos colegas
na hora da dança, vê, por uma porta entreaberta, o cozinheiro
contando aos colegas o acontecido com Romina, o que o deixa
muito irritado.
Quando ele se sente muito humilhado pela noiva, também
se encoleriza, e diz que a mãe dele já tinha chamado o advogado
da família e que ele iria processar Romina por ameaça. Outro
momento de cólera de Ariel é quando ele explode e grita “Chega!”,
dirigindo-se a Romina.

Figura 12 - A paixão da cólera despertada em Ariel
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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A cólera também aparece na mãe do noivo, que ataca Romina
quando esta está humilhando mãe e filho.
Além da situação de humilhação que Romina a estava colocando,
essa cólera pode ser uma paixão já antiga existente entre ambas e
que acabou se rompendo de forma brutal nesse momento. Esse tipo
de rivalidade é recorrente em muitas famílias na nossa sociedade
e há relatos dela até na Bíblia. Numa passagem do evangelho de
São Lucas 12, 53 temos: “estarão divididos: pai contra filho, e filho
contra pai; mãe contra filha, e filha contra mãe; sogra contra nora,
e nora contra sogra”.

Figura 13 - A paixão da cólera despertada na mãe de Ariel
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

É interessante observar como a cólera sempre surge a partir de
um ultraje.
Além dessa paixão, podemos observar, nesse episódio, a
indignação. Sobre essa paixão, Aristóteles (2005, p. 188) afirma
que “se um homem de bem não obtém o que é proporcional à sua
virtude, isso é motivo de indignação”.
Ariel, ao ouvir o plano de vingança de Romina, sente-se tão
humilhado que acaba vomitando. Observamos, nessa passagem,
como nosso corpo é colocado em movimento por influência da
paixão que o impulsiona em determinado momento. Isso significa
que a paixão sentida é materializada na ação realizada; as paixões
guiam o agir humano.
- 166 -

Figura 14 - A paixão da indignação
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Sobre a indignação nos fala ainda o filósofo que ela se
contrapõe à piedade, tanto por males imerecidos quanto por
êxitos imerecidos. Um homem bom que pretenda alcançar uma
virtude não provocará indignações contra ele. Contrariamente,
um homem mau que se aproveita da riqueza e do poder despertará
a indignação dos outros.
Mais ao final do filme, vemos outro exemplo de indignação,
quando Ariel e Romina se reconciliam. Os pais do noivo, por
acharem que o filho seria mais virtuoso que a noiva, ficam
indignados pelo fato de Ariel ainda querer a moça como esposa
e pelo fato de ele perdoar-lhe toda a humilhação sofrida na festa.

Figura 15 - A paixão da indignação despertada nos pais de
Ariel
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Além das paixões amizade, ira e indignação, podemos
encontrar, nesse episódio, a vergonha, a calma, o medo, a piedade
e a confiança.
A vergonha é vista na hora da primeira valsa dos noivos.
Quando Romina tem a confirmação da traição de Ariel e se
desespera, Ariel pede que ela se acalme e diz: “Não vamos fazer
uma cena na frente de todo mundo”. A vergonha tem grande
influência sobre o comportamento humano em sociedade, pois
“muitas coisas se fazem ou deixam de fazer por causa da vergonha
que sentimos diante das pessoas”, segundo Aristóteles (2005,
182).
A calma, segundo Aristóteles (2005, p.167), “pode ser definida
como um apaziguamento e uma pacificação da cólera”.
Há uma busca da calma em dois momentos.
O primeiro é quando Romina foge para a cobertura e está
chorando encostada à grade de proteção; o cozinheiro entregalhe um lenço branco e lhe diz palavras doces para acalmá-la.
Pela análise dessa imagem, percebemos o branco nas duas
personagens. Conforme Kandinsky (apud MOULIN, 2010), esta cor
representa a pureza, a alegria, o começo e a eterna possibilidade,
a esperança, um nada antes de todo nascimento, antes de todo
começo. Ainda segundo Kandinsky (apud ZAGHETTO, 2015), o
branco representa:
o símbolo de um universo de onde
desapareceram todas as cores. Esse mundo
está tão distante e alto que seus sons não
chegam até nós. De lá só provém um grande
silêncio que seria como um muro frio,
inacessível e indestrutível no infinito. Mas esse
silêncio não é um silêncio morto: está repleto
de possibilidades. A cor branca é o silêncio
que, de repente, pode ser compreendido.
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Figura 16 - A paixão da calma – cozinheiro tenta acalmar
Romina
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Esse silêncio do branco se faz presente no áudio do filme,
também. Assim que Romina chega ao parapeito, escutamos trovões.
Quando ela e o cozinheiro estão se olhando e se beijando, há um
silêncio total. Mas, quando Ariel chega ao topo do prédio e chama por
Romina, esta começa a gritar com ele e voltamos a ouvir os trovões.
Na imagem abaixo, além do branco, percebemos uma
centralidade. Ambos estão colocados bem no meio da cena, olhandose. Parece haver comunhão entre eles, uma cumplicidade, notada
pelo posicionamento de ambos na cena. Romina escuta o que o
cozinheiro lhe fala, respeitando seus conselhos: “Mostramo-nos
calmos com os que tememos e respeitamos, pois, enquanto estamos
nessa disposição, não sentimos cólera” (ARISTÓTELES, 2005, p. 167).

Figura 17 - A paz da cor branca
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
- 169 -

O segundo momento de tentativa de calma é quando o médico
conversa com Romina, já nos momentos finais do filme.

Figura 18 - A paixão da calma – médico tenta acalmar Romina
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Esses são apenas momentos de calma que, findados, dão lugar,
novamente, à ira e ao desespero da noiva.
Romina e o noivo só encontram a calma efetiva quando se
reconciliam. No momento em que Ariel vê Romina chorando, ele
toma um espumante, come um pedaço de bolo e acalma-se. A calma,
segundo Aristóteles, é uma paixão capaz de recriar a simetria. É o
antídoto da cólera. Ela não é uma indiferença às paixões, mas uma
resposta à maneira como nos tratam. A indiferença seria a ausência
pura e simples de resposta, o que não acontece no episódio. A cólera
e a calma representam as paixões como um todo.

Figura 19 - A paixão da calma
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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Outra paixão que observamos no episódio é a piedade, tanto do
chefe de cozinha para com Romina, como de Ariel para com a noiva,
quando ela está chorando, sentada ao chão.

Figura 20 - A paixão da piedade
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Sobre a piedade, Aristóteles afirma que ela se volta para
aqueles que estão relativamente próximos. Ela envolve tudo o que
diz respeito às desventuras dos homens. Com base nas proposições
aristotélicas, Souza e Figueiredo (2006, p. 156) declaram ser digno
de piedade todo aquele que sofre dor, pena ou destruição sem o
merecer. A piedade é, pois, uma paixão dolorosa sentida em vista
do sofrimento alheio.
Além da piedade, encontramos também, no filme, a paixão do
medo.
Segundo Nussbaum (2001), o medo pode ser definido como
uma emoção dolorosa, que surge diante de situações que fogem ao
nosso controle, à nossa previsão. Nesse último relato, observamos
o medo em quatro situações:
• Ariel vê o sapato de Romina e corre para o parapeito do
prédio temendo que ela tenha pulado de lá;
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Figura 21 - A paixão do medo – o sapato de Romina jogado ao
chão
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

• Lourdes se sente muito amedrontada ao ser girada por Romina;

Figura 22 - A paixão do medo – o medo de Lourdes
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

• No momento em que Ariel abre a garrafa de champanhe, o
barulho parece o de um tiro de revólver e todos os presentes temem
que ele tenha atirado em si mesmo ou em alguém;

Figura 23 - A paixão do medo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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• Ariel, após beber a champanhe, pega uma faca e a ergue,
causando medo nos convidados que imaginam que ele poderia
usá-la contra ele mesmo ou contra alguém mais.

Figura 24 - A paixão do medo
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Finalmente, encontramos ainda a paixão da confiança. Ao
final do filme, Ariel estende a mão para Romina, que, depois
de algum tempo, aceita-a, em sinal de confiança. A confiança
mostrada na cena é confirmada pela música que se inicia nesse
momento – Fly me to the moon – cuja letra diz “por favor, seja
verdadeiro [...] eu te amo”. A confiança, como declara Aristóteles
(2005), é o contrário do medo e ela vem acompanhada da
esperança.

Figura 25 - A paixão da confiança
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

- 173 -

Figura 26 - A paixão da confiança
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Figura 27 - A paixão da confiança
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Não podemos deixar de mencionar que a cólera também
está associada à confiança. Por isso, em muitas situações em que
as personagens são movidas pela cólera, percebemos que tomam
atitudes sem pestanejar, sem medo algum, pois a cólera, nesses
momentos, proporcionou também a confiança e, assim, colocou o
medo de lado.
Observamos que as figuras de retórica “ironia” e “metáfora”
estão bastante presentes no episódio.
Segundo Fiorin (2014, p. 10), as figuras são entendidas como
“operações enunciativas para intensificar o sentido de algum elemento
do discurso. São, assim, mecanismos de construção do discurso”.
A ironia, que é uma figura que está muito associada ao
argumento do ridículo, consiste num alargamento semântico, pois
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um significado passa a ter um valor invertido. Com isso, o sentido
é intensificado, pois se diz uma coisa que, na verdade, significa
outra.
A ironia apresenta uma atitude do enunciador,
pois é utilizada para criar sentidos que vão do
gracejo até o sarcasmo, passando pelo escárnio,
pela zombaria, pelo desprezo, etc. Na verdade,
são duas vozes em conflito, uma expressando o
inverso do que disse a outra; uma voz invalida o
que a outra profere. Assim, a ironia é um tropo
em que se estabelece uma compatibilidade
predicativa por inversão, alargando a extensão
sêmica dos pontos de vista coexistentes e
aumentando sua intensidade (FIORIN, 2014, p.
70).

Essa figura pode ser identificada nos trechos:
• Romina chama a mãe de Ariel de rainha quando esta diz que
quer dançar com o príncipe;
• assim que Romina volta da cobertura, ela pede à banda
para tocar a música “Shalom Aleichem”, que significa “A paz esteja
convosco”, em hebraico;
• no momento em que Romina está girando Lourdes, ela
(Romina) pergunta-lhe por que Lourdes está com medo e se a moça
não vai a parques de diversão;
• Romina fala: “Foi um momento horroroso, mas agora eu
quero relaxar, curtir meu casamento”;
• quando Ariel explica a Romina que o advogado da família
aconselhou-os a denunciá-la por tantas ameaças, ela olha para a
mãe de Ariel e diz que isso deve ter sido ideia da sogra e que esta é
uma verdadeira wedding planner;
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Figura 28 - A figura de retórica ironia
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

• Romina manda o filmador gravar o momento em que a sogra
e Ariel estão chorando sentados no chão.

Figura 29 - A figura de retórica ironia
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

Outra figura que podemos identificar é a metáfora, figura que
dá concretude a um pensamento abstrato ao levar em conta apenas
alguns traços comuns a dois significados que coexistem. Essa
concretude aumenta a intensidade do sentido, tornando-o mais
tônico, o que deixa mais forte o valor argumentativo da metáfora.
Há, então, uma compatibilidade entre os dois sentidos, devido
à existência de traços comuns a ambos (similaridade). Assim, a
metáfora é “o tropo em que se estabelece uma compatibilidade
predicativa por similaridade, restringindo a extensão sêmica dos
elementos coexistentes e aumentando sua tonicidade” (FIORIN,
2014, p. 34).
São exemplos de metáfora:
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• o espelho quebrado quando Lourdes é arremessada sobre
ele; Lourdes é a causadora de toda a confusão; Lourdes quebrou a
harmonia entre o casal;
• Ariel tem calça comprida retirada de seu corpo. Essa calça pode
estar associada à dignidade de Ariel, que é “arrancada” por Romina;

Figura 30 - A figura de retórica metáfora
Fonte: Relatos Selvagens (2014)

• as luzes da festa giravam rapidamente durante todo o caos
da festa; quando os noivos se reconciliam, as luzes que ficavam
girando são apagadas e o ambiente é tranquilizado;
• os noivinhos do enfeite do bolo são derrubados ao chão pela
mãe do noivo, no momento em que ela ataca Romina mostrando que
a superproteção da mãe por Ariel é um problema na vida do casal;
• ainda sobre esse enfeite, eles são mostrados nas cenas finais,
em uma posição vertical, em relação ao chão, o que pode representar
os noivos que estão fazendo amor, deitados em cima da mesa.

Figura 31 - A figura de retórica metáfora
Fonte: Relatos Selvagens (2014)
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No episódio “Até que a morte nos separe” encontramos também
a intertextualidade com alguns contos de fada:
• a música Titanium tem, em sua letra, as seguintes palavras:
“far away, far away” lembrando a animação Shrek 2: the kingdom of
far far away;
• o sapato de Romina encontrado caído no chão remete-nos ao
conto Cinderela, conforme mostrado em figura 21;
• e, finalmente, quando os noivos se reconciliam temos o final
feliz, o “Viveram felizes para sempre” dos contos.
Com relação aos contos de fada, Tatar (2004, p. 9) nos deixa
claro que
Quer tenhamos ou não consciência disso,
os contos de fadas modelaram códigos de
comportamento e trajetórias de desenvolvimento,
ao mesmo tempo em que nos forneceram termos
com que pensar sobre o que acontece em nosso
mundo.

Os contos de fadas sempre foram usados para retratar
problemas interiores e sentimentos profundos do ser humano,
buscando transmitir conhecimentos e valores culturais; também
são capazes de resolver os problemas em qualquer sociedade.
A intertextualidade entre alguns momentos do relato e
os contos de fadas é bastante pertinente, pois, assim como as
histórias retratadas nos contos, o relato também aborda um
assunto corriqueiro, comum em qualquer sociedade.
Esse último episódio, que podemos considerar a peroração
(última parte do discurso retórico) do filme como um todo,
encerra os relatos e nos deixa um “gostinho de quero mais”.
Meyer (1998, p. 25 apud FIGUEIREDO, FERREIRA, 2016) declara
que a peroração conclui e mostra a adequação da solução
ao problema submetido a exame. Essa afirmação pode ser
constatada no último relato, pois houve um acontecimento que
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gerou diversos problemas e, no final, há uma acomodação desses
fatos, uma harmonização, um fechamento das pendências para
que a história se encerre.
O último relato também apresenta um título bastante
sugestivo, pois “Até que a morte nos separe” nos dá a possibilidade
de vislumbrar, imaginar futuros acontecimentos catastróficos na
vida do casal que já teve uma festa de casamento extremamente
trágica, envolvendo a descoberta da traição do noivo.
Durante vários momentos do relato, é possível imaginar que os
noivos não permanecerão unidos, mas, depois de muita briga, que
quase resultou em morte, há a reconciliação.
Dessa forma, o título “Até que a morte nos separe” pode
estar sendo postergado para futuros acontecimentos (positivos ou
negativos) da vida do casal.
Todos os episódios selvagens relatados, de uma maneira geral,
podem nos levar a uma reflexão acerca de nossa própria conduta
diária.
Meyer (2007) declara que a retórica trata, sem dúvida, de
causas a defender ou teses a sustentar, mas, de fato, todas elas são
questões. Discutimos sempre aquilo que não é verdade absoluta,
aquilo que compreende um problema. Podemos dizer que a
retórica é o estudo da relação entre as perguntas e as respostas
que abrangem o problema. Como a linguagem é o meio e o fim,
onde todas as estratégias e incorporações são feitas para efeitos de
argumentação, pode-se afirmar que a retórica é o encontro entre
os homens e a linguagem na exposição das suas diferenças e das
suas identidades. Nela eles afirmam-se para se reencontrarem ou
repudiarem, para encontrarem um momento de comunhão ou, pelo
contrário, para evocarem a sua impossibilidade e constatarem o
muro que os separa.
Nesse encontro há, então, uma negociação entre os homens,
e é nessa negociação, feita a partir da linguagem, que o reencontro
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ou o repúdio acontece. No último relato, observamos que, depois de
muita diferença, de muita discordância, há a identificação, pois o
casal reencontra a harmonia e traz à tona o título do episódio “Até
que a morte os separe”.
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METÁFORAS SALVAJES
EL FILME RELATOS SALVAJES (2014) Y LA
RETÓRICA CULTURAL COMO PRINCIPIO
EXPLICATIVO DE LA AGRESIVIDAD
COTIDIANA EN EL SER HUMANO
Ariel Gómez Ponce
Jimena Bracamonte

Introducción: Lo salvaje de un relato
¿Por qué una película como Relatos Salvajes logra tamaña
repercusión que la lleva a ganar una nominación al Oscar y
ser comentada por un sinfín de medios internacionales? ¿Qué
esconde una trama que, con narraciones de la más mundana
cotidianeidad, capta la atención del público en todo el mundo? ¿Qué
nos dice este filme a cerca de nuestro propio entendimiento de los
comportamientos humanos? ¿En qué aspectos el espectador se
siente identificado? La película de Damián Szifrón que vio la luz en
mayo del 2014 se convirtió rápidamente en un referente local de
un tipo particular de emoción que, desde hace algunos años, vienen
siendo foco de atención por psicólogos, sociólogos y neurólogos: la
emoción violenta. Con casi 500 000 personas que conocieron el filme
por las pantallas del cine, Relatos Salvajes da un panorama individual
de cómo la sociedad procesa aquello que puede ser definido como el
lado más bestial del ser humano: agresividad y orden cotidiano se
conjugan en este texto audiovisual, muy posiblemente, con el objeto
de que el lector sea capaz de reflexionar aquello que el más pequeño
suceso puede convertir en una tragedia.
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Compuesta por seis historias y un número importante de
reconocidos actores nacionales (tales como Ricardo Darín, Leonardo
Sbaraglia, Rita Cortese y Érica Rivas, entre otros), la película que
cuenta con el apoyo de la productora de Pedro Almodóvar, El
Deseo, ha pasado a convertirse, en poco tiempo, en una referencia
ineludible en torno a la violencia como manifestación social de la
contemporaneidad. Así, por ejemplo, recientemente un periódico de
la ciudad de Rosario retrata bajo el título “Relatos salvajes: destrozó el
auto de su marido por ser infiel” la hazaña de una mujer embarazada
que, al enterarse los engaños de su esposo con otra mujer, destruye
con saltos y pisotones el vehículo1. Sin embargo, esta referencia no
es nueva en la cultura: como bien observaremos en este trabajo,
desde los comienzos de la formación nacional de la Argentina, la
metáfora del salvaje se repite asiduamente en diversos órdenes,
dando cuenta de que, en el sistema cultural, existe “algo” que nos
rememora a una plausible naturaleza animal que puede aflorar en
determinadas situaciones. Con todo, el filme de Szifrón se encarga
de rememorarnos esta idea y motivarnos a pensar críticamente cuál
es, a ciencia cierta, la naturaleza humana.
En este trabajo, creemos que la metáfora animal (más
específicamente, la metáfora del salvajismo animal) atraviesa
todo el filme, dando cuenta de una fuerte intervención donde se
modeliza (se vuelve a pensar) el comportamiento humano pero, por
ejemplo, en clave animal. Desde la introducción de Relatos Salvajes
(una secuencia de imágenes de animales en estado natural) resulta
posible leer cierta asimilación retórica entre un estado natural
(animal) y un orden de lo social. Aún más, podemos pensar que,
en esta presentación, las especies pueden ser asociadas al staff
del filme: los nombres de los actores van de la mano de clásicos
1 Disponible en: <http://www.rosario3.com/ocio/Relatos-salvajes-destrozoel-auto-de-su-marido-por-ser-infiel-20151212-0018.html> consultado el 13 de
diciembre de 2015.
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depredadores naturales; los extras se muestran como manadas
de ciertos animales; la musicalización, la fotografía y el sonido
se representan con un oso que ruge, una lechuza y una hiena
respectivamente; la producción ejecutiva es un grupo de lobos alfas
y, finalmente, los productores son tres leones (además del zorro,
apodo por el que es conocido el director, Damián Szifrón). A modo
de apertura, la imagen del animal salvaje comienza a configurar
una lectura de lo humano que, a lo largo de las seis historias, dará
lugar a una interpretación de la agresividad como fenómeno de
comportamiento transespecie.
Numerosos textos culturales siguen esta lógica semántica
que, en un intento por establecer analogías o distancias entre lo
humano y lo animal, vuelve difusa una frontera que viene siendo
cuestionada desde que el hombre es hombre. Este intento de
delimitación forma parte de un paradigma que cuenta con una larga
tradición en diversos momentos de las más variadas culturas. Desde
la antigüedad, nuestra especie se ha representado a través de otros
seres en lo que podría pensarse como un mecanismo de objetivación
de la imagen del animal (BAKER, 1993): desde las escenas de caza
primitivas hasta los disfraces de Halloween, nos hallamos ante
momentos semióticos en los cuales la metáfora animal cobra vida.
En este sentido, Relatos salvajes no permanece exento. Es por ello
que, en el presente trabajo, nos interesamos por teorizar sobre la
metáfora, entendida como una manera de construir conocimiento
a través de diferentes lenguajes culturales (LOTMAN, 1996). En la
dinámica de los sistemas culturales, evidenciamos que las metáforas
se mueven libremente y son los textos, vehículos semióticos,
quienes se encargan de registrar una información y una memoria
a través de las construcciones retóricas. Desde este punto de vista,
observaremos cómo, en el filme de Szifrón, la metáfora del animal
produce operaciones que asimilan mundo natural y salvaje con el
comportamiento de ciertos sujetos sociales que quedan excluidos
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del canon de “normalidad”. Centrándonos en el campo de la retórica
de la cultura (BAREI et al., 2006), abordaremos los procedimientos
retóricos que se configuran entre los dominios de la Cultura y
la Naturaleza, espacio liminar donde se asientan textos como
Relatos salvajes y donde la retórica puede ser interpretada como un
campo que estudia la generación de significados que constituyen
traslaciones de sentido. De este modo, sostendremos que una
de las posibilidades que brinda el uso de metáforas animales se
relaciona con la consideración del humano como un ser poseedor
de una agresividad en latencia: de un salvajismo que, asociado a
comportamientos sociales, pone de manifiesto una discusión en
torno a aquello que podemos (o no) considerar humano.

1 La retórica de la cultura y la metáfora animal
En primer lugar, con el objeto de atender al filme Relatos
Salvajes, creemos necesario partir de la expansión del sentido de
aquello que entendemos como “metáforas de la animalidad” (PÉREZ,
2008) para estudiar la construcción de sujetos Otros en términos de
otra especie: a partir del entendimiento de determinadas etologías
animales, la cultura construye un orden metafórico en torno a ciertos
comportamientos del hombre que no ingresan dentro del canon de
“normalidad”. Estas figuras, atravesadas por la metáfora animal,
cuestionan los límites de lo humano según principios ideológicos
mediados por retóricas de apropiación y vinculación con el mundo
natural. Observaremos que la metáfora animal (como todo tropo)
pone de manifiesto los dos mecanismos centrales del funcionamiento
cultural (LOTMAN, 1996): la conservación de cierta información de
la memoria de la cultura y la creación de nuevos sentidos a partir de
la interacción con otros textos y otros espacios semióticos. De este
modo, los tropos se corresponden con los mecanismos culturales
y comportan siempre un modelo de mundo: son construcciones
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culturales y cognitivas, un modo de organización (un todo
completamente organizado) que da cuenta del funcionamiento del
poliglotismo de la cultura. En nuestras últimas investigaciones, esta
visión de la retórica nos ha otorgado una perspectiva interesante
para pensar nuestro vínculo con lo natural, es decir, entre mundo
cultural y mundo natural (GÓMEZ PONCE, 2012; 2013). Es por ello
que nos preguntamos: ¿qué manifestaciones culturales se producen
en esta trasposición de mecanismos biológicos y culturales? ¿Cómo
la retórica puede ofrecer herramientas teóricas y metodológicas
para comprender esta lógica?
Lo primero que habría que pensar es que los estudios en torno
al animal como metáfora cultural han sido recurrentes a lo largo
de la historia desde el pensamiento griego. No obstante, en nuestra
perspectiva, nos interesa un punto en particular: la lectura de
comportamientos humano/animal. Contemporáneamente, Carolina
Tipler (2003) ha pensado que, en las metáforas animalísticas,
existe un dominio de referencia común a partir del cual se
determinan “intenciones comportamentales” y, mediante ellas, se
minimiza una hipotética naturaleza humana: la autora se refiere
a construcciones retóricas que determinan grados de percepción
relativos a representaciones sociales que se deshumanizan a través
del lenguaje figurativo. Al establecer como dominio de referencia
al mundo animal, los discursos sociales configuran proyecciones
de rasgos tales como la ferocidad, la irracionalidad y la bestialidad,
entre otros, que establecen una lógica de valoración animal hacia
otro no reconocido como tal (PÉREZ Y ALDAY, 2012). Por su parte,
Stacy Bergstrom Haldi (2003) ha indicado que la metáfora animal
comporta sentidos determinantes en el orden político, dado que
permiten dar cuenta, por ejemplo, de incrementos de poder o
ruptura de balances en conflictos armados. En este sentido, los
costos de la guerra, desde el periodo napoleónico hasta la Segunda
Guerra Mundial, le permiten a Haldi argumentar que la metáfora
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animal da cuenta de variadas significaciones de condiciones sociales
y económicas. Casos como los llamados “fondos buitre” (vinculados
al capital de riesgo en un país) son connotaciones reiteradas en los
discursos políticos de los países de Latinoamérica. Asimismo, las
retóricas zoomórficas han permitido la estructuración de cierto
tipo de acto de violencia en términos psicológicos que construyen
estereotipos sociales basados en determinadas patologías (DOUARD
Y SCHILTZ, 2012), como es el caso de la metáfora del depredador
para asesinos seriales o violadores.
En todos los casos, resulta interesante notar que la
interpretación del comportamiento social en términos animalísticos
se encuentra siempre relacionada con una manifestación de la
violencia y la agresividad como vector común. Como pensara
Nicolás Rosa (2006), el devenir animal comporta modos agonísticos
que se conectan estrechamente con la idea de un hipotético
“mundo salvaje”. La lectura de mujeres fatales, asesinos o políticos
desde la metáfora animal implicaría que ciertas prácticas entre
las especies (atracción, camuflaje, engaño, acecho, captura, etc.)
pueden considerarse desde una matriz de agresividad común
entre las especies que sostendría una manifestación de la violencia
como matriz transespecie o constante bioantropológica (MORIN,
2005[1973]): es la “expresión de la animalidad humana” que intenta
encerrarse, a través de una domesticación metafórica, en la aparente
imposibilidad de un sujeto racional. De esta manera, el animal se
presenta como un lugar privilegiado para reflexionar sobre el modo
en que la cultura articula prácticas del mundo natural y cultural
que se vinculan a formas sociales de la violencia humana (sexual,
moral, legal, política) y visibiliza el funcionamiento alternado de
diferentes modelos de mundo (desde aquello que ofrece el sistema
biológico hasta las organizaciones más complejas en lo social) a
través de un mecanismo de metaforización (cf. GÓMEZ PONCE,
2012).
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Ahora bien, aunque sabemos que la filosofía (NIETZCHE,
2012[1873]; RICOEUR, 1975), la lingüística (LAKOFF, 2004; GIBBS,
1994), la teoría literaria (DE MAN, 1979; GENETTE, 1996) y la
semiótica general (KRISTEVA, 1982; BARTHES, 2009 [1986]) se han
interesado por el funcionamiento de la metáfora, en este trabajo, nos
centramos en su abordaje a partir de un nuevo sistema de relaciones
teóricas. Desde nuestro punto de vista, la relación humano/animal
se constituye en el imaginario cultural como motivo recurrente
que vuelve visible una “tendencia animalística” (LOTMAN, 1999)
en variados textos artísticos y representaciones discursivas que
habilitan la emergencia de cierto entendimiento metafórico. Para
dar cuenta de ello, en el Grupo de Estudios de Retórica (Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina) (BAREI et al., 2006; 2008; 2013),
hemos teorizado sobre la metáfora, entendiéndola en su sentido
clásico de translatio que permite la transferencia de sentidos.
Afirmamos que la metáfora es un modo de construir conocimiento
a través de diferentes lenguajes culturales. En circulación por la
dinámica del sistema cultural, se gesta un “orden metafórico”: una
organización semiótico-estructural, resultada de la construcción de
una multiplicidad de textos con diferentes informaciones y modelos
de mundo. Este complejo sistema les permite a los tropos moverse
libremente por la diacronía y la sincronía, y habilita a que la misma
información produzca diferentes metáforas que dependen siempre
de una perspectiva ideológica (BAREI et al., 2006).
Con el objeto de entender cómo funciona este orden,
establecemos como punto de partida la semiótica de la cultura,
campo teórico que ha hipotetizado que la retórica se aleja de su
entendimiento netamente estilístico (heredero de las propuestas
estructuralistas y formalistas) para delimitarse como un espacio
novedoso y complejo que permite entender a la cultura desde la
generación de significados. Para Iuri Lotman (1996), la retórica se
interpreta como mecanismo de generación textual y comprende los
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encuentros e intersecciones semánticas de diferentes grados que
dan lugar al pensamiento creador porque manifiesta la inclusión
de dos sistemas que intercambian información en todo dispositivo,
sea este un texto, una cultura o la misma consciencia humana2.
Nos hallamos ante dos sistemas que ofrecen dos modos diferentes
para el tratamiento del mundo: en otras palabras, una traducción
semántica que, aunque aparenta intraducibilidad, siempre genera
nueva información. Allí donde la cultura no pudo o no supo cómo
traducir a sus lenguajes ciertos fenómenos, se produce una
“mancha de sentido” y la metáfora ocupa su lugar como principio
explicativo. Pensemos, por ejemplo, en aquello que ha sucedido
desde tiempos inmemoriales: cíclopes que dan cuenta de volcanes,
hadas que fundamentan la vida en los bosques, vampiros que
explican la incomprensión en torno a la muerte; todos casos que
son, en sí, construcciones que dan cuenta de un “pase de esferas”
(BAREI, 2008).
Así, desde la semiótica de base lotmaniana, el tropo es “un
mecanismo de construcción de cierto contenido no construible
dentro de los límites de un solo lenguaje” (LOTMAN, 1996, p. 129).
Nace en el “empalme de dos lenguajes”, se caracteriza por una
plurivocidad semántica y es isofuncional a la conciencia creadora,
hecho que permite entender su pertenencia a la esfera general,
no solo a la artística y no como simples ornamentos colocados
2 Esta cuestión es considerable desde un punto de vista cognitivo y evolutivo ya
que, partiendo de la asimetría de los hemisferios del cerebro, los órganos pares
de sentido se encuentran separados en el espacio y reflejan al mundo desde
diferentes lugares. La integración de las subestructuras de estos dispositivos
se realiza siempre en forma dialógica, mediante una tensión mutua, hecho que
Iuri Lotman denomina como “carácter estereoscópico”: la generación de pares
estructuralmente contrastantes (como dos conciencias dentro de una) que dan
lugar a una asimetría de generación de sentido en una estructura bipolar, que
en un polo genera textos discretos y en el otro, no discretos. Mientras que el
primero forma los códigos del lenguaje natural, el segundo comprende ideas
abstractas, con sentido extendido en el espacio semántico, de naturaleza visual
y con elementos de “intraducibilidad esencial”.
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desde afuera. Desde este punto de vista, las metáforas producen
operaciones de similitud, desplazamiento o sustitución que circulan
históricamente y en diferentes órdenes sociales. De este modo, toda
construcción retórica es una entidad que no “refleja” al mundo sino
una condición que permite acceder a él: los tropos retóricos no son
meras figuras del discurso; son, por el contrario, modos de entender
al mundo cuando nos “faltan” lenguajes para hacerlo. Aquello que
en el Grupo de Estudios de Retórica hemos definido como retórica de
la cultura es, finalmente, un mecanismo de generación de sentidos
que da cuenta de encuentros textuales y de la intersección de
diferentes niveles semánticos que pertenecen a la esfera general y
no solo a la artística (pensemos, por ejemplo, en aquellas metáforas
que circulan por la vida cotidiana o las que ofrecen los discursos de
las ciencias).
A la luz de esta teoría, la metáfora animal se vuelve pertinente
para entender cómo el ser humano procesa culturalmente la
tensión con otras especies: es decir, la frontera entre mundo natural
y mundo cultural. Este marco teórico nos brinda herramientas para
abordar modos de categorización, contextualización y significación
de elementos que, en apariencia, permiten la conexión entre
Naturaleza y Cultura. Y, en esta intersección, la condición animal
ha dejado una impronta en las culturas que busca, desde tiempos
atávicos, nuevas formas para traducirse. De allí que filósofos como
Giorgio Agamben afirmen que “cuando la diferencia desaparece
y los dos términos (humano/animal) colapsan uno contra otro (…)
aparece algo para lo que los nombres parecen faltarnos” (2007, p.
49).
Nuevos modos de nombrar, nuevas formas de representar y
nuevas retóricas que ponen en marcha los mecanismos culturales
para explicar esta transición con lo animal. Siguiendo esta lógica,
Iuri Lotman (1999) había afirmado que no es tan sencillo distanciar
categóricamente el mundo animal de la esfera cultural ya que el
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límite es siempre incierto, porque uno y otro están conectados de
tal forma que una diferenciación tajante no podría darse, al menos
desde la perspectiva retórica. El hombre, afirmará Lotman, es
un ser asimétrico, de doble naturaleza que se caracteriza por un
comportamiento políglota en el cual racionalidad y animalidad
funcionarían de forma alterna (aunque, como bien observaremos,
parecería que los textos del arte ofrecen otra explicación). La
distinción entre el hombre y los restantes seres vivos ha sido uno
de los interrogantes más sostenidos a lo largo de la historia y, como
analizaremos, las retóricas que circulan culturalmente pueden
arrojar luz al modo en que entendemos nuestra propia condición
humana. Y esta es la lógica que nos ofrece Relatos Salvajes.

2 Lo salvaje, lo animal y lo agresivo en la Argentina ficcionalizada
Creemos que es de importancia interrogarnos cómo funciona
la metáfora del salvaje en el filme: ¿por qué la retórica de la cultura
puede arrojar luz a la comprensión de una idea de la agresividad
humana en una obra audiovisual como esta? ¿Cómo abordar un
texto tan complejo como lo es un filme? Iuri Lotman (1996) afirmó
que los textos del orden estético son aquellos que poseen mayor
condensación informacional dado que articulan diversos modelos
de mundo: son, en otras palabras, montajes de diversos modelos
culturales. El texto fílmico comporta un carácter semiótico
compuesto por múltiples códigos que asimilan una alta capacidad
cognoscitiva en el entramado del lenguaje figurativo y narrativo
que lo componen. Su alta capacidad de recuperación extratextual
(es decir, su apropiación de aspectos políticos, sociales, históricos y
ambientales) vinculan los rasgos estructurales (lenguajes verbales,
visuales, escenográficos y musicales, entre otros) con la imagen
artística del mundo que comportan (su modelo).
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Asimismo, la construcción argumental de los personajes ofrece
una “visión directa” del comportamiento de los sujetos que, traducido
al arte, imprime un acercamiento visual al espectador. Como bien
mencionáramos previamente, desde la perspectiva lotmaniana, la
retórica no se limita al texto literario como mera figura decorativa,
sino que da cuenta de un mecanismo de explicación plausible de
encontrarse en todo dispositivo cultural. Es en este sentido que la
metáfora animal, leída en un texto audiovisual, nos permite dar
cuenta de ciertos personajes “argumentalmente móviles” (LOTMAN,
1979): sujetos que discuten las fronteras y cuestionan un sistema de
prohibiciones culturalmente establecido. La retórica animalística
construye así protagonistas que tensionan lo animal que, en este
caso, determinan una idea de “lo salvaje” en el ser humano. En
este sentido y como bien mencionáramos anteriormente, nos
encontramos con seis cortos que componen el filme como una
suerte de polifonía de la violencia en la cotidianeidad argentina, a
través de diferentes sujetos que corporizan una naturaleza animal:
• En “Pasternak” (Darío Grandinetti, María Marull, Mónica
Villa), nos hallamos con un hombre que se venga de todas aquellas
personas que a lo largo de su vida le han hecho daño y, para hacerlo,
organiza un vuelo en el cual sus enemigos personales se embarcarán
en una aeronave conducida por él que terminará estrellándose en el
patio de la casa de los padres del piloto.
• En “Las ratas”, Cuenca (César Bordón) llega a un restaurante
de una ruta a comer y la mesera (Julieta Zylberberg) lo reconoce
como el responsable de los problemas económicos de su familia que
culminaron con el suicidio de su padre. Su compañera, la cocinera
del restaurante (Rita Cortese), le sugerirá que la mejor solución
es envenenarlo. Entre arrepentimiento de la mesera y reacciones
pedantes del recién llegado, la cocinera, en un rapto de furia,
terminará apuñalándolo por la espalda.
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• En “El más fuerte”, Diego Iturralde (Leonardo Sbaraglia)
maneja su lujoso Audi por la ruta del norte del país y sobrepasa,
luego de varios intentos, al conductor de un antiguo Peugeot 505
(Walter Donado). Luego de insultos, Diego se frena por una goma
pinchada del auto para luego ser alcanzando por el otro conductor
quien, repleto de ira, comienza a destrozar el vehículo y defeca y
orina sobre el vidrio. Una inexplicable pelea entre ambos termina
con la explosión del auto y la muerte de ambos.
• En “Bombita”, Simón Fisher (Ricardo Darín), ingeniero
experto en explosivos, comienza una odisea administrativa a partir
del momento en que su auto es llevado por la grúa. Exasperado
por las innumerables complicaciones y furioso ante las respuestas
de los funcionarios, Simón pierde los estribos e intenta golpear
a los encargados de cobrarle la multa con un matafuego, dando
lugar a sucesivas catástrofes que lo llevarán a perder su trabajo y
divorciarse de su mujer. Ante esto, idea un plan: carga a su auto
de explosivos, lo deja mal estacionado y, cuando el auto estaba en
poder del Gobierno, explota.
• En “La propuesta”, Santiago (Alan Daicz), un adolescente
que ebrio maneja el auto de su padre, Mauricio (Oscar Martínez),
atropella y mata a una embarazada en el centro de la ciudad
porteña. Junto con la madre del joven (María Onetto) y el abogado
de la familia (Osmar Núñez), Mauricio organizará un plan con la
intención de desviar la culpabilidad de su hijo: hacer que el casero
de su hogar (Germán de Silva) se confiese como culpable y se apropie
del crimen. En una sucesión de extorsiones y coimas a funcionarios
de la justicia, la historia terminará con el autodeclarado culpable
asesinado por parte del marido de la víctima.
• En “Hasta que la muerte nos separe”, Romina (Érica Rivas)
y Ariel (Diego Gentile) celebran su boda, pero todo se derrumba
cuando la primera se entera que su flamante esposo la engañaba
con una compañera de trabajo. Decepcionada y, al mismo tiempo,
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descontrolada por la noticia, la novia enfrenta a su marido, huye de
la fiesta, tiene relaciones sexuales con uno de los cocineros y estrella
contra los espejos del salón a quien fuera la tercera en discordia.
Sucedido por peleas, llantos y amenazas, el acto terminará con los
novios quienes, arrepentidos, bailan juntos y se muestran eróticos
ante el público presente.
Sabemos que el título del filme, Relatos Salvajes, no ha sido
elegido en vano dado que no solo da cuenta del género discursivo
elegido para la obra (estas breves ficciones que se estructuran
a la manera de antología) sino, además, de un término cuya
carga semántica remite directamente al mundo natural y a una
concepción de este históricamente determinada que se vincula
estrechamente con la historia argentina. Nos hallamos ante un topoi,
una metáfora, que deriva en una problemática intercultural a partir
de un tratamiento particular de una alteridad que transita tanto
dominio colonial como etnocentrismo occidental. Lo salvaje es un
tropo que amalgama de sentidos e imaginarios y manifiesta figuras
ubicadas al margen de la civilización: el Otro que ha amenazado
asiduamente al sistema civilizado (BARTRA, 2001). Aunque en
perspectiva ideológica sus diferentes manifestaciones requieren
de una historización (recordemos, por ejemplo, que mientras el
bárbaro no ha sido civilizado, el buen salvaje debe ser porque es la
sociedad la que pervierte al hombre), ciertos elementos permiten
la continuidad de estereotipos mitificados que actualizan nuevas
ideologías. Y Argentina, en esta lógica, es poseedora de su propia
interpretación. En este sentido, entender al filme Relatos Salvajes es
comprender, a través del comportamiento de los personajes de los
cortos, el funcionamiento histórico de una configuración metafórica
de la naturaleza humana y animal situada históricamente y cuyo
texto faro permanece en la memoria cultural de nuestro país:
Civilización o barbarie de quien fuera presidente en el siglo XIX,
Domingo Faustino Sarmiento.
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En 1845, Sarmiento publica su diatriba (también conocida
simplemente como Facundo) cuyo principal propósito es el de realizar
una campaña en contra del gobierno opositor de Juan Manuel de
Rosas. La obra comporta una impronta fuertemente ideologizada que
defendía vehemente a través de una pregunta clave dirigida al pueblo
argentino: “¿No habéis oído la palabra salvaje que anda revoloteando
sobre nuestras cabezas? De eso se trata, de ser o no salvajes” (1938,
p. 15). Este interrogante unido a una respuesta de tinte shakesperiano
permite actualizar nuestra lectura y repensar estos problemas
a la luz de siglo XXI: nos referimos a cortes sincrónicos de la
cultura contemporánea que se sostienen una dicotomía metafórica
fundamental planteada por Sarmiento, la civilización vs. la barbarie3.
Para Sarmiento, dicha oposición indica que el hombre se halla
sometido a un doble determinismo: por un lado, aquel que imprime
el medio natural (puesto que el ambiente natural crea condiciones
de vida como especie, idea deudora de Darwin); por otro lado,
aquel ambiente social, cultural y político que determina el pasado
histórico del hombre y lo distancia del mundo animal (IRIBE, 2014).
La dicotomía enfrenta los conflictos entre la naturaleza y la razón,
entre los poderes del medio físico y el social. Existe así un estado
de civilización primitiva en la que el hombre debe rescatarse a sí
mismo y, en este espacio, confluyen numerosos sujetos que la cultura
expulsa del canon de la razón: indios, negros y gauchos representan
a la barbarie de la humanidad, su lado salvaje y carente, por ende,
3 Cabe destacar que, en la obra sarmentina, confluyen el Iluminismo y el
Romanticismo tanto en su vertiente individual como social. El primero (que
ya formaba parte de los ideales de las revoluciones americanas a comienzos del
siglo XIX) nos indica que la razón es, además del motor de la historia, aquella que
conduce el progreso y que ordena eficazmente los factores de la historia que se está
construyendo. Para Sarmiento, la historia avanza hacia fines intrascendentes, y
el hombre debe ser consciente del pasado y confrontarlo con el presente. De allí
que esta obra se presente como una crítica no solo a su contemporaneidad sino,
principalmente, a la historia aún reciente de la Argentina (Sarlo y Altamirano,
1994).
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de posibilidad de progreso. Como bien comentáramos, esta idea de
“lo salvaje” no era nueva en la época. El salvaje ha sido asociado
históricamente al bárbaro y, como tal, aparece siempre como
amenaza al hombre social y racional, es decir, “normal”. Asimismo,
en oposición a la cultura, es capaz de actualizar toda una serie de
alternancias semánticas recurrentes en la historia: Europa/América,
libertad/despotismo, Revolución/anarquía, inteligencia/ignorancia,
y, principalmente, razón/instinto. Porque, bajo la construcción
retórica del salvaje, se esconde uno de los conceptos más discutidos
por las ciencias naturales y sociales en el pasado siglo que Sarmiento
(en su lectura de Darwin, a quien le tenía gran estima y admiración)
representó bajo la idea de un determinismo ambiental, es decir, un
instinto.
Nos hallamos así ante idea que permanece en el imaginario
desde siglos pasados. Recordemos, por ejemplo, el uso de la metáfora
del salvaje, aplicada más contemporáneamente por discursos como
el político o el religioso. Tal es el caso del aluvión zoológico para el
movimiento peronista (que pone como contraparte al gorila, como
opositor al gobierno oficial) o el rebaño que construye el cristianismo
para englobar a sus fieles (y que, por su parte, ubica a especies como
la serpiente para dar cuenta de la herejía). Para Martin Kohan (1999),
ambos implican procesos de domesticación que requieren los Otros
vueltos animales sueltos cuyo acorralamiento es imprescindible
para restringir su violencia. Así, la historia de la cultura argentina
nos ha demostrado asiduamente que, en determinados momentos
de la sociedad, el hombre se ha apropiado de la lógica animal, para
ofrecer un mecanismo de domesticación metafórica en torno a Otro
cultural leído siempre en términos de agresividad. Veamos este
funcionamiento en el filme que nos atañe.
En primer lugar, si nos centramos en “Pasternak”, el salvajismo
se representa en una venganza totalmente planificada. A pesar de
que el protagonista no aparece en escena, su plan maestro se cumple
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a la perfección, recuperando aquel viejo proverbio que indica que la
venganza es un plato que siempre es mejor servirlo frío. Por lo que se
puede observar, es un hombre que ha fracasado en su mayor anhelo,
la música. Excluido del sistema de la cultura “alta” (por quien es
el protagonista del corto, es decir, el crítico musical), se vuelve un
sujeto periférico y marginado que no alcanza los niveles del canon
necesario para ser artista: “para presentar algo así, algún problema
tenés que tener”, afirmará Salgado. Del mismo modo, su ex novia
y su profesora se burlan por su rareza: ante los ojos de su entorno
más íntimo, el personaje ausente comporta rasgos de anormalidad
social. Con todo, el relato adquirirá un matiz tragicómico cuando se
enteran de que es, efectivamente, el piloto del avión. Sin embargo,
existe algo interesante en este corto: la violencia del personaje se
describe como consecuencia de factor que han influido en él. En
otras palabras, de un determinismo ejercido por sus padres y por
su crianza, y de allí que el psiquiatra le grite efusivamente “vos
no tenés la culpa de nada, vos sos la víctima en esta situación”. En
un juego alternado entre víctima a victimario, entre la creencia
de poseer talento a ser un fracasado profesional que no puede ni
trabajar en un comercio, el mundo parece haberse puesto en contra
de este sujeto que, aunque no posea voz propia en el relato, desata
una venganza que pone de manifiesto la agresividad más innata
en los seres humanos que, aún más, lleva incluso a acabar con su
propia vida.
Una situación similar puede evidenciarse en el corto “Hasta
que la muerte nos separe”, relato que incorpora elementos del
discurso amoroso, su crítica a través de la cuestión de la infidelidad
y la concepción idealizada de familia “perfecta”, como así también
una reflexión sobre los prejuicios culturales que generan las
distancias de clase social, económica y de género (dado que el ser
infiel no es visto de la misma manera cuando el acto es ejercido
por el hombre o por la mujer). Porque, en esta historia, la idea de
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una agresividad innata se encuentra atravesada por aquello que la
cultura ha pensado como uno de los instintos más básicos tanto del
hombre como del animal: el sexual. De allí que Romina, al enterarse
del engaño de su marido, se libera de todas sus prohibiciones (corsé
social que se inaugura con el acto del matrimonio) y transforma
la metáfora de lo salvaje en una hipérbole de lo humano: el
despecho generado lleva a la protagonista a combinar lujuria (su
venganza con el cocinero), ira (la violencia contra la amante, los
insultos a su flamante marido), avaricia (el intento por mantener
el patrimonio económico) y, finalmente, gula (en la escena última,
en la cual es posible observar la grotesca combinación entre coito
y alimentación que practican los recién casados). El lado salvaje en
ambos personajes daría cuenta de la imposibilidad de encierro de
los tabúes y la contención de aquello que (herencia de una ideología
netamente cristiana) entendemos como pecados capitales: de que
el hombre, pese a siglos de evolución cultural, lleva siempre, como
pensara Georges Bataille (2010), una mancha de lo animal. Ambos
relatos combinan locura y exageración, poniendo de manifiesto
que el lado salvaje del humano no puede delimitarse a esta idea del
sujeto racional, más aún cuando las emociones dominan.
Por otra parte, en “Las ratas”, creemos que se evidencia la
violencia de una venganza desplazada por partida doble, dado
que, en primer lugar, el destino le otorga a la moza la oportunidad
de cobrarse el daño tiempo después y que, en segundo lugar, le
brinda además una herramienta de castigo: será la cocinera, una
ex presidiaria quien no tiene nada que perder en la vida, quien
ejecute sus más trémulos resentimientos. Podríamos pensar que el
personaje de Cuenca representa, en parte, al imaginario que existe
en Argentina sobre los políticos y su relación con la corrupción y
el enriquecimiento ilícito, puesto que este hombre pasó de ser un
usurero a candidato por la intendencia del pueblo de la víctima.
Los personajes, sinécdoques del cuerpo social, realizan un primer
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intento por eliminar a este hombre indeseado con un veneno
para ratas denominado “fulminante”. Tras el acto fallido y el
arrepentimiento de la moza, la cocinera hace suya la situación y
decide por sí misma acabar con él, afirmando que “le hacemos un
favor a la humanidad”. Este acto daría a entender la necesidad social
de limpiar, cual plaga de ratas, un entorno sumido por la corrupción
(aunque resulte paradójico que sea una presidiaria quien se presente
como vengadora social). La metáfora animal vuelve a cobrar vida en
el relato ante el grito de furia de “te voy a sacar el hígado4 como
a un pollo” y las reiteradas puñaladas, mostrando una agresividad
similar a aquella que, en el entorno natural, una madre tendría
por su cría en una situación de peligro extremo. Entre venganza y
maternalismo, la violencia se visibiliza como herramienta para una
justicia periférica, apartada de la Ley y ejecutada por hipotéticas
víctimas.
En una sintonía similar, “Bombita”, muestra como en un
abrir y cerrar de ojos la vida de una persona puede desencadenar
situaciones desafortunadas que cambian el destino. En principio,
el protagonista se manifiesta como un sujeto que sigue al pie de la
letra las leyes vigentes y de allí su frustración cuando estas no se
cumplen. Siguiendo la misma lógica, cuando ve que su auto no está
más, se dirige al espacio destinado a los autos remolcados y le plantea
al conductor de la grúa que “los que trabajan para delincuentes, son
4 Resulta interesante indicar que en esta expresión se esconde otro sentido
metafórico vinculado al nivel biológico. El hígado posee la capacidad de
regenerar sus células a través de un mecanismo que lo caracteriza y, a la vez,
distingue de otros órganos con dicha facultad. La regeneración hepática no
depende de un grupo de células germinales, sino que se produce por regeneración
de células maduras remanentes. Además, es sorprendente la velocidad con que
transcurre el proceso: experimentos realizados en ratas se comprobaron que la
regeneración total del tejido hepático se da en solo una semana (PURVES et al.,
2012). Podemos leer en la acción de la cocinera la idea de que sacar el hígado
es acabar con la estirpe, con la regeneración y con la multiplicación celular y
conductual de este tipo de hombres. De este modo, el hígado se convierte en la
parte del todo que se elimina para mejorar a la sociedad.
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delincuentes. Miserable servidor de este sistema corrupto”. Tal
como se expresó, también, en el episodio de “Las ratas”, el pueblo
sostiene que vive en una sociedad corrupta donde, desde quien
gobierna hasta quienes trabajan para los mandatarios, mantienen
este nivel de corrupción. Es por esto que Simón entenderá que ni
la sociedad ni los empleados van a cambiar este sistema que roba y
estafa a su pueblo. El personaje necesitará canalizar la violencia que
genera la falta de justicia social y, para ello, se vengará del orden
burocrático. Luego de la primera agresión con el matafuego que
hace que pierda su trabajo y que su mujer aproveche la situación
para pedirle el divorcio y quitarle la tenencia de su hija, parece que
el personaje no tiene nada que perder. Y, si bien conoce las normas,
tiene herramientas para incumplirlas y sacará provecho a sus
conocimientos para hacer un llamado de atención social: la bomba,
elemento de su trabajo, se vuelve mecanismo para el ejercicio de
una agresividad vengativa.
La cuestión del oportunismo y la discusión de los límites de lo
legal también se expresa en el corto “La propuesta”, en el cual ni
la familia de la víctima ni los abogados o fiscales a cargo presentan
escrúpulos a la hora de ubicar como culpable a alguien que no lo
es. Este sujeto ingresa dentro de la figura conocida coloquialmente
como “perejil”, término que alude a la persona que asume o que
es culpada de un crimen sin haberlo realizado y con el objetivo de
liberar de los cargos al verdadero autor (nos referimos a un juego de
palabras que complejiza el peyorativo “gil”: tonto, inocente). Bajo la
concepción de que la clase alta no debe caer en prisión, el abogado
realiza la artimaña millonaria, recuperando otra metáfora conocida
culturalmente en la Argentina que es aquella que caracteriza a
esta profesión: el ave negra o el buitre, especies reconocidas por
alimentarse de carroña, es decir, tomar ventaja de la muerte o la
debilidad de otro ser. De allí que Mauricio, una vez enterado del
trato secreto entre el abogado y el fiscal, afirme que “yo sé que
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estoy en una situación complicada, pero tampoco voy a dejar que
me destripen”.
De esta manera, los tres cortos demuestran cómo en la Argentina
muchas situaciones pondrían de manifiesto aquel dicho que cita que
“las reglas están hechas para romperse” y, por este motivo, Simón
no tiene un freno ni mecanismo que inhiba sus impulsos violentos.
De ser un hombre de familia y un trabajador respetado por sus
compañeros, se convierte en un pirómano, animal salvaje que hace
explotar su auto con el objeto de que el sistema y el orden social
realicen una crítica a sus propios comportamientos. La explosión
no es solo destrucción física sino, además, un gesto altamente
metafórico gracias al cual Simón se convierte en Bombita, personaje
que, luego de ser considerado un terrorista, deviene héroe cultural.
Figura mitificada al estilo de un Robin Hood latinoamericano,
Bombita protege al pueblo de las injusticias del sistema y la sociedad,
a través de las redes sociales, se hace eco de este nuevo héroe, tal
como indican los hashtags que el filme reproduce ficcionalmente:
#AyudameBombita, #BombitaPresidente.
Una lógica diferente ofrece “El más fuerte”, en el cual se
atraviesan el relato dos componentes esenciales: la supervivencia
del más fuerte, idea netamente darwiniana que aquí es interpelada
por el discurso amoroso (recordemos que, luego de la explosión
final, ambos cuerpos serán hallados calcinados: la policía
decretará el accidente como “crimen pasional”). En el marco de
una sociedad genéricamente machista y falocéntrica, ante dos
sujetos que compiten por su masculinidad con insultos y golpes,
el encuentro terminará tomando un matiz homosexual. Dentro de
esta competencia por la supervivencia del “más macho”, se plantea
además la competencia entre clases socioeconómica, fuertemente
determinada por el valor del auto que cada personaje conduce
y por otros recursos materiales como el celular y la ropa que
visten. Sumado a esto, los prejuicios que subyacen en las personas
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que tienen cierto poder y nivel adquisitivo sobre otras que no lo
alcanzan, situación que se evidencia cuando Diego le grita a su
opositor: “¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro!”, dos insultos
muy recurrentes en la cotidianeidad argentina5. Cabe destacar que
el término peyorativo “negro” asienta también sus raíces en un
espacio que se encuentra en dicotomía con lo civilizado dado que,
el negro no se caracteriza por su color de piel solamente sino por su
estatus económico, social y cultural. En el imaginario argentino, la
condición de negritud supone un estereotipo que conlleva vagancia,
delincuencia, pobreza y marginalidad, entre otros. Esta concepción
se refuerza cuando Mario defeca sobre el parabrisas del auto de
Diego, humillándolo y volviéndolo vulnerable ante tanta agresión
simbólica y física ejercida sobre su auto y, por consecuencia sobre
él mismo. Estos actos recuperan el estado de salvajismo pero ya
no como algo innato sino como una latencia que, en determinadas
situaciones de lo que Lotman (1999) llama “explosión”, se desatan
en el comportamiento social.
Finalmente, es en este relato en el cual se visibiliza con mayor
fuerza la lucha de las especies en un encuentro entre machos que
compiten para ver quién sobrevive: en otras palabras, quién el más
fuerte, el que más tiene, el que más rápido llega. Evidentemente,
mientras transcurre el relato, cada personaje atravesará
alternadamente momentos en los cuales se convierte en “el más
fuerte” aunque, llegado el desenlace, se demuestra que ninguno
vence y, en el afán de ganar, ambos pierden no solo el estatus de
hombría sino la vida misma.
Aunque de manera exploratoria, los elementos aquí observados
nos permiten afirmar que, como configuración metafórica, el
5 Sobre la problemática en torno a la traducción del término “negro”, Ver. La
entrevista realizada por el Diario La Voz al Trad. Guillermo Badenes, Facultad
de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. Disponible en: <http://vos.
lavoz.com.ar/cine/punto-de-vista-perdidos-en-la-traduccion> consultado 15 de
noviembre de 2015.
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instinto/determinismo de la agresividad que ponen de manifiesto
los relatos (a través de la locura, la venganza o la competencia) da
cuenta de que existe “algo” en el comportamiento de las especies
que no puede ser explicado a través de los lenguajes que el ser
humano maneja. En otras palabras, que entre el significado recto
y el translaticio no existe una correspondencia unívoca sino una
“oscilación semántica” que lee a la agresividad humano/animal
desde un dominio común, porque, como afirmara Erich Fromm
(1975), se supone que existe un bagaje agresivo que vincula y
conecta a los animales que depredan y compiten, con el hombre que
caza y guerrea y que, por ende, queda excluido de la “normalidad”
social. De allí que podamos sostener que la metáfora como tropo
privilegiado logra captar matices de las cosas que en los conceptos
definidos canónicamente se pierden, mostrando siempre los límites
de un lenguaje que no termina de expresar la complejidad de los
mecanismos que atraviesan los confines entre lo biológico y lo
social: en otras palabras, entre lo animal y lo humano que, aunando
parcelas de la memoria cultural, da cuenta de un orden social que
expulsa o incluye a los sujetos, y dentro del que la violencia humana
ocupa un lugar importante.

4 Conclusiones: de la metáfora a la realidad
Finalmente, nos interesa destacar que los mecanismos de
agresividad que rozan lo animal ficcionalizados en el filme también
se ven en el ámbito de la vida cotidiana argentina. Tal es el caso
de lo sucedido en Río Tercero, localidad cordobesa situada a 100
kilómetros de la capital, en la que, en un choque simple y sin heridos,
un guardia-cárcel atacó por la espalda al conductor del otro vehículo
y lo apuñaló6. La noticia se titula “Como Relatos Salvajes pero en
6 Cf. noticia disponible en: <http://www.lavoz.com.ar/regionales/como-relatossalvajes-pero-en-vivo-en-rio-tercero> consultado el 10 de diciembre de 2015.

- 204 -

vivo, en Río Tercero” y fue largamente comentada por los medios de
la provincia durante algunas semanas, principalmente porque al ser
un empleado provincial, la identidad del agresor no trascendió. El
hecho mucho nos recuerda al corto “El más fuerte”, descartando, en
esta oportunidad, el factor amoroso que incluye el texto de Szifrón.
Siguiendo una lógica similar, en marzo de 2014 en la provincia de
Buenos Aires, un hombre agrede verbalmente a los conductores de
la grúa que llevaron su vehículo. La diferencia entre esta noticia y
la película es que quienes terminan ejerciendo violencia y, en este
caso, golpeando al ciudadano son los empleados gubernamentales7.
Por lo que podemos ver, quienes no tienen un freno inhibitorio antes
una situación amenazante son, en este caso, aquellos encargados
de velar por el orden social. Así, estos sostendrán que: “no cuenta
que entró a la playa insultando a todos y escupió a dos personas en
la cara, nosotros no debemos reaccionar, pero somos humanos”. Al
igual que Bombita, estos empleados fueron despedidos y enfrentarán
cargos por agresión.
De este modo, la película de Szifrón pone de manifiesto, a
través de la crítica a uno de los servicios más cuestionados por
los ciudadanos porteños (el acarreo de vehículos realizado por
empresas privadas) y de la violencia en las rutas argentinas (espacio
en el cual pareciera que la ley no alcanza a reflejarse), una realidad
que se repite asiduamente y se replica en numerosos medios de
comunicación. Aunque los discursos periodísticos no permanecen
ajenos a la lógica del salvaje, parecería que la ficción es siempre el
espacio que mejor refracta estos sentidos en la cultura, y, por ello,
película recolecta en sus breves narraciones situaciones cotidianas
que pueden imprevisiblemente cargarse de violencia. Desde el
paciente psiquiátrico que hace volar un avión cuyos pasajeros son
7 Disponible en: <http://www.infobae.com/2014/09/23/1596710-echaron-dosempleados-del-servicio-gruas-darle-una-golpiza-un-ex-funcionario-porteno>
consultado el 9 de diciembre de 2015.
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todas las personas a las que les guarda rencor, hasta un casamiento
que, atravesado por la infidelidad, termina en un tragicómico baño
de sangre, el filme da cuenta, según el director, de “la difusa frontera
que separa a la civilización de la barbarie, del vértigo de perder los
estribos y del innegable placer de perder el control”8. Como ya lo
pensara Lotman (1996), pareciera que la vida imita al arte, dado que
las narraciones trabajan semióticamente una emoción que en los
últimos años ha llamado la atención de los estudiosos: la emoción
violenta que, traducida culturalmente, remite a situaciones
traumáticas, gatilladas por algún acto excesivo que inhibe el
pensamiento racional y genera desbordes emocionales.
Aunque, en el mundo natural, el exceso de agresividad se
presenta como una estrategia defensiva-afectiva (MARIANETTI,
1999), la cultura ha asociado esta tipología emocional a un estado
salvaje y primitivo que siempre está atravesado por la experiencia
del sujeto. No en vano el título del filme, Relatos Salvajes, recupera
aquello que Silvia Barei (2012) ha entendido como el “acecho del
abismo arcaico”: un hipotético bagaje instintivo que resignifica una
violencia estructural y simbólica que parecería compartimos con las
restantes especies. Textos como este abren los interrogantes hacia
un plano biológico en lo que respecta a otras formas de subjetividad.
Asimismo, comportan una memoria cultural que ejerce, desde los
comienzos de la cultura argentina, una fuerza semántica que se
recupera, se traduce y se vuelve metaforizar en otros momentos
sociohistóricos.
A modo de conclusión, desde el Facundo de Sarmiento hasta
el filme de Szifrón o las noticias de los medios locales, la metáfora
de lo salvaje, de la violencia irracional del ser humano, da cuenta
de un intento de domesticación o, como pensara Edgar Morin
(2009), de “tendencias depuradoras” que buscan la integración
8 Disponible en: <http://www.haciendocine.com.ar/node/41012> consultado el
22 de noviembre de 2015.
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de la barbarie en la complejidad cultural y el repliegue de las
fronteras. Preguntarnos por el modo en que la cultura procesa un
plausible estado de salvajismo, natural y animal, implica no solo
un reconocimiento de nuestro vínculo con las restantes especies
sino de cómo reaccionamos y respondemos ante ella ante nuestra
propia animalidad (WOLFE, 2003): un marco de cuestionamiento
que ubica como zona de conflicto a la metáfora para dar cuenta de
nuestro modo de relacionarnos con otros sujetos, otros seres vivos
y otros entornos, sociales e históricos.
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