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RESUMO 

 

Nossa pesquisa tem como objetivo desvelar a construção da imagem do desvio nos filmes da 

Trilogia de Portland de Gus Van Sant (1985-1991). Buscamos evidenciar os discursos com os 

quais as obras dialogam e colocam em perspectiva intentando observar uma trajetória dessas 

imagens no cinema norte-americano e suas especificidades. A construção da imagem de 

outsiders no cinema norte-americano sofreu transformações ao longo dos anos e esse processo 

não pode ser apartado do contexto que caracteriza essas mudanças. Dividimos, portanto, 

nosso percurso metodológico em três eixos de ação que procuram estabelecer um diálogo com 

a análise das ideias de desvio que permeiam a construção dos três longas-metragens aqui 

abordados. Sendo a figura do outsider o ponto de convergência escolhido para percepção do 

nosso objeto, apropriamo-nos de uma análise que coloca em perspectiva as ideologias 

evidenciadas no discurso fílmico, em diálogo com o contexto de produção no qual o filme 

nasce ou representa. Entendemos que o objeto aqui discriminado situa-se em um lugar e 

tempo específico. A análise fílmica que desconsidere isso incorreria em uma percepção menos 

embasada deixando de lado fundamentos cruciais de conjunturas, processos de mudanças, 

contingências etc. Apropriamos de nuances do conceito de desvio explorado pelo sociólogo 

Howard Becker (2008) investigando as interfaces que estabelece com as discussões e 

representações de outsiders na cinematografia norte-americana. 

 

Palavras-chave: Trilogia de Portland, Outsiders, Desvio, Análise fílmica, Gus Van Sant. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Our research aims to unveil the construction of the deviant image in Portland Trilogy by Gus 

Van Sant (1985-1991). We sought to highlight the discourses with which the works dialogue 

and put into into perspective, by trying to observe these images’ trajectory in North American 

cinema, and its specificities. The image construction of outsiders in North American cinema 

underwent transformations over the years, and that proccess cannot be separated from the 

context which characterizes all those changes. We divided, therefore, our methodologial route 

into three axes of action that seek to establish a dialog with the analysis of ideas of deviant 

which permeate the construction of the three feature films approached in our work. Being the 

outsider picture the point of convergence chosen for the perception of our study, we 

appropriated a methodology of analysis which puts into perspective ideologies highlighted in 

filmic discourse, in dialog with a context of production in which the film is born or represents. 

We understand that the aim here distinguished is situated in a specific place and time. The 

film analysis which disregards it would inccur a less supported percetion, putting aside crucial 

foundations of conjuncture, processes of changes, contingencies and so on. We appropriated 

nuances regarding to the concept of deviance, which is explored by the sociologist Howard 

Becker (2008), by investigating the interfaces it establishes with the discussions and 

representations of outsiders in the North American cinematography. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Gus Van Sant é um cineasta norte-americano conhecido por conseguir habitar o 

universo independente e o mainstream. Seu percurso inicial no meio cinematográfico é um 

misto dessa coabitação. Seu primeiro filme, Mala Noche (1985), foi filmado com um pequeno 

orçamento fruto de economias pessoais do diretor que trabalhou de 1975 até 1981 em 

Hollywood como assistente de direção de Ken Shapiro. 

O filme circulou apenas em festivais independentes. Apesar de ter sido muito elogiado 

pela crítica e bem recebido por um incipiente público jovem indie que frequentavam os 

festivais independentes, a película só traria retornos financeiros ao diretor muitos anos depois, 

após o grande sucesso de Elephant (Elefante, 2003), vencedor da Palma de Ouro em Cannes. 

Seus dois longas posteriores foram concebidos de maneiras distintas. Após o sucesso de 

crítica de Mala Noche, Van Sant recebeu propostas de financiamento e, ainda que modestos 

para as grandes produções do período, produziram grandes impactos em sua forma de 

concebê-los. 

 Em Drugstore Cowboy (1989), seu segundo longa, Van Sant experimentou o estilo de 

filmagem de grandes estúdios: equipe grande e fragmentada, produtores envolvidos e 

estabelecendo barreiras, limitações na independência criativa. Apesar de possuir o poder para 

decisões finais, o cineasta aprende seguindo o curso das ações como é realmente filmar em 

escala de produção maior. Considerado independente, pelo baixo orçamento, foi concebido 

sob imposições da Avenue Pictures, tais como exigência de atores mais conhecidos e a 

concepção da película em cores.  

 O filme deu um retorno financeiro modesto para os padrões comerciais norte-

americanos. Mas se pagou e recebeu, sobretudo, uma recepção positiva do público; ao 

contrário do esperado por seus produtores. Nos festivais independentes e de crítica, por outro 

lado, o estilo do diretor foi exaltado mais uma vez o que possibilitou a ele investimentos 

futuros. My Own Private Idaho (1991), a terceira parte do que então se encerraria como a 

Trilogia de Portland, teve o maior sucesso. Com um elenco estrelar, agregou a Van Sant o 

respeito e a recepção de grandes estúdios. O que o levou a experiências ainda mais ligadas ao 

meio mainstream posteriormente. 

Essas primeiras experiências foram de certa forma solapadas pelos grandes sucessos 

de estúdio de Gus Van Sant. E até 2003, com a grande premiação em Cannes, eram tidos 

como frutos dessa desenvoltura entre meios distintos e mencionados como resquícios de um 
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diretor independente ligado a certo universo underground. Contudo, a premiação muda a 

maneira como ele passará a ser reconhecido. O sucesso do filme produz uma revisão de toda a 

sua obra até aquele momento e seus primeiros longas são relançados e recebem novas cópias 

em DVD. 

 Essa releitura de sua filmografia não pode ser colocada apenas como um interesse de 

mercado. O que aparece como questão para alguns analistas é como o mesmo diretor de 

filmes estruturalmente mais clássicos como Finding Forrester (Encontrando Forrester, 2000) 

e Good Will Hunting (Gênio Indomável, 1997) evoluiu para a criação de outros como Gerry 

(Idem, 2002) e Elephant (Elefante, 2003), mais experimentais e desafiadores em termos de 

estética e linguagem. O retorno às origens é, mais do que uma curiosidade, um exercício de 

apreender o percurso que levou o cineasta a conquistar certo estilo e especificidade como um 

autor de cinema. Nessa perspectiva, Gus Van Sant passou a ter sua filmografia analisada 

como o resultado de uma prática de autor.1 

 A análise baseada na política de autores, tal como inaugurada pelos críticos da Cahiers 

du Cinèma da França na década de 1960, incluía um extenso exame de toda a filmografia de 

um cineasta/autor esmiuçando questões e traçando certa estilística do diretor, de forma a 

colocá-lo como grande autor de sua obra. E assim, os três primeiros longas-metragens de Van 

Sant integravam abordagens que buscavam ressaltar os sinais preliminares de uma identidade 

cinematográfica proeminente.  

Sobressaiam-se os aspectos mais superficiais de sua obra que pudessem relacionar 

todos os seus filmes, agrupá-los em uma espécie de manifestação orgânica. Interessava, 

sobretudo a alguns jornalistas e críticos2, perceber o percurso que o diretor realizou de um 

meio underground ao das grandes produções financiadas por grandes estúdios, retornando à 

sua força independente com a Trilogia da Morte3. Mas a potência dessas películas iniciais vai 

um pouco além de ditas fases de passagem. 

 Escolhemos aqui como objeto de nossa análise a Trilogia de Portland4, composta pelos 

primeiros três longas do diretor, apoiando-se em questões que não se limitam a um 

enquadramento do diretor dentro de uma análise autoral. O que nos chama a atenção nesses 

filmes é a imagem, os elementos estéticos e a narrativa que conformam a criação de 

                                                 
1Cf. Staiger, Janet. "Authorship studies and Gus Van Sant." Film Criticism. 29.1 (2004): 1+. Academic OneFile. 

Web. 8 Jan. 2016. 
2 Cf. EDELSTEIN, David. Gus Van Sant's Own Private Hollywood. http://www.nytimes.com/2005/0-

7/17/movies/gus-van-sants-own-private-hollywood.html?_r=0. 17 de julho de 2005. Último acesso em: 9 de 

janeiro de 2016. 
3 A Trilogia da Morte é composta pelos filmes Gerry (2002), Elephant (2003) e Last Days (2005). 
4 A trilogia recebe esse nome porque os três longas têm como espaço ficcional e físico a cidade de Portland, no 

Oregon, E.U.A, e seus arredores. 

http://www.nytimes.com/2005/0-7/17/movies/gus-van-sants-own-private-hollywood.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2005/0-7/17/movies/gus-van-sants-own-private-hollywood.html?_r=0
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personagens outsiders tão marcantes. Procuramos compreender as complexidades das 

representações nos filmes preocupando-se não com uma dita acuidade baseada na 

verossimilhança com os indivíduos representados. Tal abordagem, presa ao que Shohat e 

Stam (2006) pontuam em Crítica da Imagem Eurocêntrica como uma obsessão ao 

“realismo”, aprisionaria os sujeitos e sua respectiva imagem a molduras simplificadas que 

acabam desconsiderando as múltiplas subjetividades em jogo, legando a representação a uma 

única verdade a ser perseguida. Nosso olhar se estende aos processos, às múltiplas vozes que 

tomam o espaço da tela. 

 Observamos que o desvio é uma questão predominante na filmografia de Gus Van 

Sant, mas que recebe contornos mais incisivos em sua primeira trilogia. Nos primeiros 

trabalhos é interessante ressaltar como o diretor lida com os distintos modos de produção que 

passa a conhecer e também como ele articula as diferentes noções sobre desvio que permeiam 

as produções que precedem e as que são contemporâneas a seus filmes. Propomos assim um 

entendimento e imersão nos filmes preocupados em detalhar a construção da imagem do 

desvio. Sobretudo os discursos que permeiam as representações colocadas em cena.  

Lançados entre 1985 a 1991, Mala Noche (1985), Drugstore Cowboy (1989) e My 

Own Private Idaho5 (1991) se apropriam dos espaços do estado do Oregon, mais 

marcadamente no território da cidade de Portland e seus arredores. Fato que dá o nome à 

trilogia. Para além da delimitação espacial, os três partilham de elementos narrativos, estéticos 

e de semelhantes abordagens de personagens que marcaram o início da carreira de Gus Van 

Sant. 

As personagens de Gus Van Sant são outsiders, posicionados às margens das 

expectativas e regras sociais da sociedade norte-americana, por opção e/ou com base em 

julgamentos morais. São drogados, garotos de programas, expatriados e desabrigados que 

desafiam constantemente o dito American Way of life tão alimentado pela indústria 

cinematográfica. O desvio, mais especificamente as imagens do desvio construída nos três 

filmes são objeto de interesse em nossa pesquisa. 

O olhar do diretor para os habitantes das margens da sociedade norte-americana surge 

como uma posição de contraste dentro do contexto de produção cinematográfico em que as 

obras foram concebidas. Ao se apropriar de certos mitos norte-americanos, como os de 

conquista do território e dominação de outros povos, questões mais evidentes em Mala Noche 

                                                 
5 Optamos por manter os nomes originais dos filmes porque no Brasil o único título que recebeu tradução foi o 

terceiro, Garotos de Programa. Drugstore Cowboy não foi lançado em DVD no Brasil e Mala Noche preserva o 

título original. 
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com o personagem mexicano que atravessa a fronteira do México e torna-se objeto de 

obsessão de Walt, residente de Portland; e em My Own Private Idaho com apropriações do 

gênero road movie, tão forte na cultura cinematográfica do país, Gus Van Sant “questiona o 

que significa ser americano no fim do último século, especialmente para aqueles às margens 

do mainstream” (FALSETTO, 2015, posição 5556. Tradução nossa). 

Examinando o contexto em que as obras foram lançadas, verificamos que as 

produções de maiores sucessos de público, e aqui é interessante pontuar o novo boom na 

produção de filmes do gênero teen movies7, recebiam abordagens mais tradicionais e 

conservadoras, muito próximas a estrutura do melodrama que, por seu turno, pontuava sempre 

posições morais lidando com a culpa e redenção das personagens. Era assim com as 

produções de John Hughes, Sixteen Candles (Gatinhas e Gatões, 1984), The Breakfast Club 

(O Clube dos Cinco, 1985), Ferris Bueller's Day Off (Curtindo a vida Adoidado, 1986); com 

os slashers8 adolescentes, Prom Night (A morte convida para dançar, 1980), de Paul Lynch, 

Friday the 13th (Sexta-feira 13, 1980), de Sean S. Cunningham, Nightmare on Elm Street (A 

Hora do pesadelo, 1984), de Wes Craven, dentre outros. O ponto em comum a todos esses 

títulos era o percurso das personagens que quando praticavam transgressões eram punidas ao 

longo da narrativa e o final, que detinha sempre uma carga moral muito forte. A representação 

legada às personagens outsiders era construída tendo como motor a transmissão de mensagens 

reguladoras: o personagem precisava experimentar algum tipo de redenção. 

Por outro lado, uma produção paralela mais experimental e independente em sua 

grande parte lidava com a subversão desse formato e reinvenção do gênero de produções 

voltadas ao público juvenil que foi por anos a fonte de renda de Hollywood. Francis Ford 

Coppola dirigiu The Outsiders (Vidas sem Rumo) e Rumble Fish (O selvagem da 

motocicleta), ambos em 1983. Filmes que desafiavam a representação do desvio como um 

simples modelo de controle social. A própria percepção do desvio era diferente. Ainda que a 

redenção acontecesse, no caso de Rumble Fish o garoto da motocicleta morre ao final, as 

posturas desviantes não são mais marcadas como atos negativos. As concepções de desvio 

                                                 
6 Muitos dos textos utilizados como referência foram adquiridos no formato Mobi, para leitores digitais de livros. 

A indicação de páginas nesse formato acontece de forma distinta, marcando a “posição” da leitura. 
7 Os três longa metragens analisados dialogam com o gênero, em especial com o universo teen das décadas de 

1980 e 1990, mas extrapolam sua fronteira e, apesar da referência juvenil de suas personagens, focam em 

abordagens que se distanciam do clássico rito de passagem que permeia o gênero teen movie. Sobre a 

predominância do gênero nos novos multiplex da década de 1980: Cf. SHARY, Timothy. Generation 

Multiplex: The Image of Youth in Contemporary American Cinema. Austin: University of Texas Press, 2012. 
8 É um subgênero de filmes de terror que em sua maioria exploram a figura de um assassino psicopata que inicia 

uma série de assassinatos violentos como ato de vingança ou por puro desejo pelo ato. 
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não se transformam em substância, utilizar drogas e roubar ainda é visto como prática 

transgressora dentro da estrutura fílmica, mas a maneira de abordar tais ações se modifica. 

O que se sobressai dessa incipiente apreensão do contexto de produção experimentado 

por Gus Van Sant é a transformação nas percepções do desvio na cinematografia norte-

americana. Se por um lado pontuamos Francis Ford Coppola em conexão com as produções 

das décadas de 1970, notadamente os filmes da chamada Nova Hollywood9, observamos 

produções que se distanciam quase radicalmente das liberdades no trato de questões morais 

que os filmes dessas décadas anteriores ressaltavam. Nesse sentido, fica evidente um diálogo 

com as gerações passadas ainda que se estabeleça um ponto de inflexão específico no caso das 

novas apropriações morais do melodrama. 

Gus Van Sant parece ser herdeiro dessas transformações culturais, sobretudo das 

possibilidades que o meio independente vislumbrava. Nas três produções aqui abordadas, a 

percepção do desvio é despida de uma carga moral. Os imigrantes mexicanos de Mala Noche 

que se prostituem nas ruas de Portland para sobreviver, sob o olhar de Walt, são seres frágeis 

e atraentes em suas distorções. O usuário inveterado de drogas e ladrão de farmácias Bob, em 

Drugstore Cowboy, quando escolhe entrar em um programa de recuperação de metadona é 

menos porque deseja abandonar um meio vil de consumo desenfreado e mais porque percebe 

que sua vida pode terminar de um jeito que o desagrada: ele não renega as drogas e Gus Van 

Sant usa da perspectiva subjetiva do personagem para romantizar o uso, despindo o apanágio 

de vilão das substâncias tóxicas. Em My Own Private Idaho a vida como morador de rua e 

garoto de programa é tão atrativa quanto a vida em alta sociedade, como filho herdeiro do 

prefeito. A possibilidade de ser as duas coisas não se corrompe em uma crítica moral à 

marginalidade: a trajetória de Scott não irrompe, na narrativa, em um olhar carregado de 

preconceitos à personagem Mike. 

Partindo dessas particularidades, essa pesquisa tem como objetivo examinar as ideias 

de desvio que permeiam as representações dos jovens protagonistas da Trilogia de Portland. 

Conduzindo-nos por essas representações, pretendemos perceber o modo como as questões 

desviantes se estabelecem na estrutura das narrativas evidenciando, assim, singularidades e 

relações com o contexto histórico e cinematográfico em que foram produzidos.  

De maneira específica, no primeiro capítulo, buscamos evidenciar as singularidades e 

as relações que as produções estabelecem com o contexto histórico e cinematográfico em que 

foram produzidos. Para tal, a apreensão do contexto político é essencial quando discutimos as 

                                                 
9 Utilizamos aqui a baliza proposta por Peter Biskind, de início em 1967 e final em 1980. 
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imagens do desvio no cinema em um período marcado pelo neoconservadorismo que marca o 

governo do ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan. Seus discursos sobre 

imigração, nação, família, drogas, dentre outros estandartes de sua campanha de resgate dos 

valores tradicionais da sociedade norte-americana, são pontes para compreensão do discurso 

cinematográfico empreendido por Gus Van Sant em seus filmes. Notadamente quando 

reconhecemos o seu olhar específico aos outsiders como dissidente dos discursos morais 

predominantes na fase de governo republicano (1981-1993) contemporâneo aos filmes aqui 

analisados. 

No campo cinematográfico, procuramos ressaltar as transformações que a imagem do 

indivíduo desviante sofreu ao longo dos anos na produção norte-americana. Como baliza de 

nosso empreendimento, nos detivemos em alguns filmes da chamada Nova Hollywood que 

dialogam com o nosso objeto e, especialmente, que demarcam novas percepções sobre o 

desvio no que tange às apropriações de questões morais pela chave melodramática. 

No segundo, terceiro e quarto capítulos damos início ao trajeto de análise dos três 

filmes, cada um em capítulo específico, trabalhando com categorias que nos ajudaram a 

discutir questões de desvio e de representação. No capítulo sobre Mala Noche, pensamos o 

drama romântico em sua apropriação quase irônica (CAPUZZO, 1999; XAVIER, 2003), 

questionando padrões de representação e o ideal do amor romântico que, na estrutura 

melodramática, seria capaz de expurgar os atos desviantes. Partindo dessa categoria, 

pensamos a figura das personagens imigrantes de forma a volatizar a noção de desvio como 

algo essencialmente negativo e como projeto a ser combatido. 

No terceiro capítulo, analisamos Drugstore Cowboy pensando na evidenciação de um 

discurso cinematográfico de embate a estrutura melodramática. Elegemos pensa-lo enquanto 

uma estrutura antimelodramática (WOODWARD, 1991), ressaltando a evidência de um 

discurso dissidente que colocava em perspectiva as impossibilidades melodramáticas em 

diálogar com discursos sobre o consumo de drogas e as ações consequentes. 

No último capítulo, sobre My Own Private Idaho, lidamos com a fluidez do gênero de 

estrada ainda em diálogo com as intenções antimelodramáticas que a estrutura do filme 

apresenta. Pensamos o desvio em sua dimensão coletiva, mais detidamente, ressaltando o 

impacto das relações sociais que alimentam sua classificação e, sobretudo, na 

performatividade do comportamento desviante perante regras e ideais dos grupos em relação. 

Nesse percurso, valemo-nos do conceito de desvio, de Becker (2008), como balizador 

de nossas discussões, notadamente as reflexões do autor presentes em Outsiders, em que o 

sociólogo inicia uma delimitação do conceito com algumas abordagens inovadoras para o 
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contexto de estudos da sociologia do desvio que se perpetuam em estudos mais recentes sobre 

os indivíduos percebidos como desviantes. Consideramos contudo que nossa apropriação 

intenta uma percepção ampliada do conceito, com foco nas ambiguidades que o processo de 

julgamento dos indivíduos como outsiders se estabelece. Assim como o autor, não nos 

arriscaremos na construção de um trabalho de ambições teleológicas. Ressaltamos, nesse 

sentido, a postura do diretor em evitar expor justificativas, propósitos, finalidades ao 

comportamento desviante exposto em cena. E, sobretudo, compreendemos que nosso 

empreendimento seguirá o caminho da percepção das imagens estabelecidas nos longas 

analisados. Questão que se distancia do trabalho realizado por Becker, quando percebido em 

sua plenitude. 

 Dividimos, portanto, nosso percurso metodológico em três eixos de ação que 

procuram estabelecer um diálogo com a análise das ideias de desvio que permeiam a 

construção dos três longas-metragens aqui abordados. Sendo a figura do outsider o ponto de 

convergência escolhido para percepção do nosso objeto, apropriamo-nos de uma análise que 

coloca em perspectiva as ideologias evidenciadas no discurso fílmico, em diálogo com o 

contexto de produção no qual o filme nasce ou representa. Entendemos que o objeto aqui 

discriminado situa-se em um lugar e tempo específico. A análise fílmica que desconsidere 

isso incorreria em uma percepção menos embasada deixando de lado fundamentos cruciais de 

conjunturas, processos de mudanças, contingências etc. Apropriamos de nuances do conceito 

de desvio explorado pelo sociólogo Howard Becker (2008) investigando as interfaces que 

estabelece com as discussões e representações de outsiders na cinematografia norte-

americana. 

  



18 

 

CAP. 1 ÀS MARGENS: OUTSIDERS NO CINEMA NORTE-AMERICANO (1967-

1983) 

 

We blew it.10 

Peter Fonda em Easy Rider. 1969 

 

We’re in the Vietnamese War, this film cannot be immaculate and sanitized and bang-bang. 

It’s fucking bloody.11 

Arthur Penn sobre Bonnie and Clyde. 

 

 Os primeiros três longas-metragens do cineasta norte-americano Gus Van Sant, Mala 

Noche (1985), Drugstore Cowboy (1989) e My Own Private Idaho (1990), estabelecem um 

diálogo com o universo outsider norte-americano tanto em termos da imagem de indivíduos 

desviantes veiculada nos produtos culturais como do universo cinematográfico que se 

estabelece às margens da produção cultural mainstream. Em nosso recorte temporal e 

temático, escolhemos os três filmes pelo percurso orgânico que constroem sobre a imagem de 

personagens masculinas outsiders que questionam os lugares reservados ao desvio no 

contexto político neoconservador inaugurado no período de governo do presidente Ronald 

Reagan e intensificado no governo de seu sucessor George H. W. Bush.  

 Em um contexto marcado por intensa crise econômica e social, as propostas de Ronald 

Reagan, ancoradas nos ideais políticos neoconservadores, que tomaram fôlego nos Estados 

Unidos a partir da década de 1960, visavam 

 

combater a inflação, a baixa produtividade, balancear o orçamento e reduzir os 

déficits. Prometia também combater o desemprego, a pobreza, os pesados tributos, a 

decadência internacional da nação, as ameaças externas e os “vagabundos” que se 

apoiavam nos programas de seguridade e Bem Estar Social. Concomitantemente, 

Reagan associou as questões econômicas e sociais às questões morais, enfatizando 

valores, presumidamente tradicionais, como família, trabalho duro, mobilidade 

social, iniciativa individual, em oposição a uma imaginada interferência do governo 

federal nas relações familiares, nas liberdades individuais e criativas. Na perspectiva 

neoconservadora alavancada por Reagan, o governo federal minava os valores 

tradicionais, visto que desfazia os laços de família e solidariedade, enquanto 

reforçava o papel do Estado como fonte de ajuda aos necessitados. Através dos 

programas sociais e da seguridade, o governo federal também limitava as liberdades 

individuais e criativas uma vez que incentivava a dependência, a preguiça e o 

parasitismo. (MOLL NETO, 2011, p. 7) 

                                                 
10 “Nós fodemos tudo.” (Tradução nossa). 
11 “Nós estamos na Guerra do Vietnã, este filme não pode ser imaculado, higienizado e bang-bang. É 

fodidamente sangrento.” (Tradução nossa). 
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Com vitória significativa do Partido Republicano, então majoritário no governo 

Reagan, o discurso do presidente moldou-se a uma necessidade de combate a práticas sociais 

que ferissem a imagem de sociedade organizada e imponente que seu governo tentava 

imprimir, ainda que a situação econômica e política sugerisse desestabilidade. Nessa 

perspectiva, os discursos do presidente exaltavam uma percepção de nação pautada em ideais 

étnicos na qual se entendia que o povo norte-americano era dotado de características naturais, 

essencializadas e não adquiridas por intervenções estatais. Assim, como ressalta o historiador 

Roberto Moll Neto,  

 

para Reagan, sob a visão de mundo neoconservadora, o verdadeiro estadunidense, 

nacionalista, era o oposto dos homens que apoiavam os programas de bem estar 

social, os direitos civis e as regulamentações, bem como dos homens que 

participavam de tais programas ou defendiam tais causas. O verdadeiro 

estadunidense, que refletia o ideal de nação “verdadeiro”, era aquele que, com a 

liberdade individual e a independência dada por Deus, era, essencialmente ou 

naturalmente, empreendedor, produtivo, competitivo e valorizava as tradições 

sociais e morais, como a família e a comunidade (MOL NETO, 2011, p. 8). 

 

 Fica clara, no discurso neoconservador, a concepção de que uma certa parcela social 

dependente de ajuda do estado para suprir necessidades básicas, essencialmente uma camada 

mais pobre que dependia de programas sociais, era causadora de um mal-estar social que 

deveria ser combatido.  Significavam um entrave a um ideal de nação marcado pelo “sonho 

americano” de conquista e dos desígnios divinos do povo americano perante o mundo. Ainda 

sobre esse ideal, Moll Neto pontua que, “portanto, o verdadeiro estadunidense apoiava o 

projeto de nação neoconservador. Caso não o fizesse, o futuro da nação e o resgate dos 

tempos gloriosos, que estavam designados por Deus, estariam em risco e a nação seria 

consumida pelo atraso” (2011, p. 8). 

 Na lógica do discurso empreendido por Reagan, as iniciativas liberais que defendiam a 

implantação de programas sociais para parcelas desfavorecidas da sociedade criavam um mal-

estar social e associava o desvio, a criminalidade, a esses grupos que se situavam às margens 

do ideal de sociedade estruturada, bem estabelecida. O que impulsionou a criação de 

programas de combate a práticas moralmente inaceitáveis na lógica conservadora 

estabelecida. Indivíduos consumidores de drogas, as práticas sexuais liberais que 

representavam perigo ao ideal familiar conservador composto por pai, mãe e filhos (e aqui é 

importante ressaltar que as práticas homossexuais também eram colocadas como risco à 

estrutura familiar tradicional) eram legados às margens da sociedade norte-americana caso 

não aceitassem encarar sua condição enquanto um problema social. 
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 A ideologia neoconservadora ganhou ecos na produção cinematográfica norte-

americana da década de 1980 em diante empenhada em estabelecer uma visão pedagógica 

moral criando modelos ideais a serem seguidos e, especialmente, combatendo práticas 

desviantes que feriam a ideologia conservadora dominante. Nesse universo, a figura de 

indivíduos outsiders era marcada por representações corretivas (no sentido de disciplinar o 

desvio) que criavam estereótipos negativos sobre as ações desviantes sempre vislumbrando a 

manutenção do status quo social.  

Por outsiders, portanto, entendemos os indivíduos/personagens marginais tanto no que 

se refere à quebra de códigos morais e/ou leis pré-estabelecidas como, especialmente, em 

oposição a um estilo social e cultural predominante que demarca o comportamento ideal a ser 

seguido. “De forma alguma essas atividades desviantes serão todas criminosas – em qualquer 

sentido da palavra” (BECKER, 2008, p. 13). 

Nos estudos da sociologia do desvio, que tomavam corpo na produção acadêmica 

estadunidense a partir da década de 1960, a abordagem de Howard S. Becker se destaca por se 

distanciar de uma visão do desvio atrelada a ideia de criminalidade. Notadamente, os estudos 

sobre criminalidade e outras formas de transgressão tinham como foco os motivos que 

levavam tais indivíduos a infligirem as leis das sociedades que habitavam. A preocupação era 

perceber porque tais pessoas rejeitavam os comportamentos tidos como “normais” dentro dos 

contextos em que foram socializados (BECKER, 2008).  

As teorias se constituíam na avaliação das causas que provocavam o mau 

comportamento. Para alguns estudiosos, o consumo excessivo de álcool, drogas ilícitas, 

comportamento sexual transgressor, etc (o que se relaciona a visão neoconservadora que 

tomaria corpo no mesmo período e que serviria de base para a Era Reagan) eram os grandes 

influentes para a postura outsider. Outros procuravam indícios na psique humana, tratando 

enquanto patologia alguns crimes. E outros, em perspectiva sociológica, como pontua Becker, 

procuravam justificativas na situação social do indivíduo “que criavam disparidades entre o 

que lhes haviam ensinado a almejar e sua real possibilidade de alcançar esses prêmios” 

(BECKER, 2008, p. 10). 

Nobert Elias, em Estabelecidos e Outsiders, se aproxima de uma concepção de desvio 

ligada à ideia de desorganização social. Uma questão ideológica e política que associa o 

desvio a traços que rompem com a estabilidade social, que atrapalham com as realizações dos 

ideais de determinadas sociedades – no caso específico de Elias a comunidade de Winstor 

Paiva na Inglaterra. Essa abordagem parece próxima da noção de desorganização social 

evidente nos discursos de Ronald Reagan e, sobretudo, nas representações do desvio no 
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Cinema que buscavam restabelecer a ordem social. Mas ela ignora aspectos do desvio que 

questionam um julgamento encaminhado por via única, de grupos com maior influência social 

para grupo com influência reduzida. Que é justamente o espaço de discussão criado por Gus 

Van Sant nos três filmes que propomos analisar em nosso trabalho e que nos aproxima da 

concepção mais heterogênea do desvio proposta por Howard Becker. 

Percebemos as representações de indivíduos outsiders criadas por Gus Van Sant 

enquanto pontos de inflexão dentro desse universo conservador desencadeado pelo período de 

governo republicano de Reagan. A visão sobre o desvio em seus filmes se desprende de uma 

lógica pedagógica e é despida de uma abordagem moralizante negativa sobre os párias que 

coloca em cena. 

 O desejo pelas margens, a escolha por um estilo de vida destoante daquele esperado e 

incentivado é o leitmotiv de suas narrativas e mostra o quão variável um julgamento sobre 

desvio se estabelece e, sobretudo, o quão complexas são as representações dos outsiders. 

Apropriando-nos do conceito proposto por Howard Becker (2008) em seu livro Outsiders: 

estudos da sociologia do desvio temos como demarcação inicial que: o desvio é uma criação 

social. À vista disso podemos inferir que o indivíduo outsider é moldado de acordo com 

anseios e normas sociais que guiam o comportamento coletivo. Outsiders seriam então 

aqueles indivíduos considerados desviantes por outras pessoas, mas assim também o podem 

ser, segundo a proposição de Becker, aqueles indivíduos que detêm o poder de impor regras 

sujeitas à violação (p. 27). E isso do ponto de vista dos que são rotulados desviantes, posto 

que o desvio não pode ser reconhecido em via única. Um estudo preocupado com uma 

definição de outsiders que desconsidere essa posição fica legado a uma percepção quase 

estatística, no sentido de focar nos índices das punições.  

Por esse ângulo, a Beat Generation12, por exemplo, quando prega um afastamento dos 

grandes centros urbanos e se distancia de uma lógica de consumo que dominava a sociedade 

norte-americana na década de 1950, se coloca às margens por opção. O distanciamento, 

metaforizado nas viagens de carro pelo interior do estado, coloca os indivíduos como 

desviantes. Mas não porque a sociedade os classificou dessa forma. O desvio, sob a ótica beat, 

pode ser exatamente o American way of life, tão questionado pelos escritores dessa geração. 

                                                 
12 Geração Beat, foi movimento cultural ligado à literatura que surgiu durante os anos 1950. “O termo beat podia 

assumir várias conotações, mas sugeria a busca de uma purificação do espírito (beatitude), sob a influência de 

religiões orientais, como o budismo. Os beats se expressavam através de poemas e viviam cada dia como se 

fosse o último, utilizando drogas como LSD para “elevarem” a mente. Eles não estavam ligados a qualquer 

movimento esquerdista institucional, não constituíam um partido e muito menos tinham um programa a ser 

cumprido. Suas intenções eram tão somente viverem numa sociedade diferente.” Cf. FERREIRA, Neliane Maria. 

Paz e Amor na Era de Aquário: a contracultura nos Estados Unidos. Cadernos de Pesquisa do CDHIS - 

Número Especial - Vol. 33 - Ano 18 - 2005. 
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Essa variável implica em percepções complexas sobre o desvio e, nomeadamente, na 

criação de imagens que não respeitem padrões ou impliquem, necessariamente, um desvio de 

conduta. Ser um outsider, ou ser visto como um, relaciona-se a jogos de representações 

culturais – o foco desloca-se para as relações sociais que impõem certas regras e modos de 

vida. O ato desviante, por si, não estabelece a imagem do outsider. A reação das pessoas ao 

desvio é pontuada pelas imagens que constantemente chegam a elas pelos canais midiáticos. E 

o cinema é um grande veículo de propagação dessas representações. 

 A lógica da rotulação (o outsider ser somente aquele acusado pelo grupo que o exclui) 

então não se sustentaria dentro de nossa proposta em perceber a imagem do outsider no 

cinema vansantiano e, de modo ampliado, norte-americano. Viver às margens, ou ser legado a 

viver nelas, vai além de um simples jogo de demarcação. Implica interpretar o contexto e as 

relações de força que se estabelecem nas sociedades distante de um enquadramento do desvio 

como sintoma de uma determinada crise social que separe os grupos entre aqueles mais 

adaptados e os excluídos.13 

Portanto, considerando os filmes como artefatos culturais capazes de revelar não só 

sobre os grupos sociais representados, mas sobretudo sobre quem os constrói e sobre a 

sociedade que os recebe precisamos pensar a sua análise em termos que atentem não somente 

para questões estatísticas, no que tange ao número e à variedade de representações, mas 

também para questões que surgem da decomposição14 desses filmes e que recorrem, 

principalmente, a “conceitos relativos à imagem (fazer uma descrição plástica dos planos no 

que diz respeito ao enquadramento, composição, ângulo) ao som (por exemplo, off e in) e à 

estrutura do filme (planos, cenas, sequências)” (PENAFRIA, 2009, p. 1). Quando o objetivo 

de esmiuçar determinados filmes surge do interesse em perceber representações de grupos 

específicos, no nosso caso os outsiders na sociedade norte-americana pelo olhar do cineasta 

Gus Van Sant, esse cuidado se intensifica. As próximas etapas da análise, que consistem em 

estabelecer elos entre os elementos decompostos, deve guiar-se por questões que o analista 

leva ao filme. No nosso caso específico, a apreensão das representações não se descola do 

                                                 
13 Essa noção do desvio como sintoma de desorganização social está presente no estudo empreendido por Nobert 

Elias em Estabelecidos e Outsiders. E se distancia, sobremaneira, da abordagem proposta por Howard Becker. A 

qual tomamos de empréstimo nesse trabalho. 
14 Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété em Ensaio sobre a Análise Fílmica definem a prática da análise de filmes, 

no sentido científico do termo, como a decomposição do filme ou do seu fragmento em seus elementos 

constitutivos. Para eles, a decomposição significa “despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e 

denominar materiais que não se percebem isoladamente a ‘olho nu’, pois se é tomado pela totalidade. Parte-se, 

portanto, do texto fílmico para ‘desconstruí-lo’ e obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme.” 

(2002, p. 15). 
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contexto em que se desenvolveram e, especialmente, das transformações que sofreram até 

chegarem à tela de cinema. 

 O que hoje é inaceitável em termos de comportamento moral e que, 

consequentemente, posiciona o indivíduo às margens sociais, pode não ter tido o mesmo 

impacto em gerações passadas e, por conseguinte, pode receber diferentes interpretações ao 

longo do tempo. Seguindo essa lógica, se pretendemos apreender as nuances da representação 

dos outsiders, grupos de desviantes frente a regras pré-estabelecidas nas sociedades, nos três 

filmes do cineasta Gus Van Sant que intentamos analisar, precisamos dar enfoque às 

mudanças de imagem, no meio cinematográfico, que esse grupo sofreu ao longo dos anos. 

Uma questão contextual, essencialmente. 

 Ella Shohat e Robert Stam, em Crítica da Imagem Eurocêntrica, quando se debruçam 

sobre a questão da análise de estereótipos nos produtos audiovisuais colocam ênfase na 

necessidade de um olhar crítico ao campo de “estudos de imagem”. Para os autores, uma 

abordagem que privilegie uma identificação de imagens positivas ou negativas de 

determinados grupos retira da imagem seu caráter historicamente instável (SHOHAT & 

STAM, 2006, p. 289). Para os propósitos do nosso trabalho, as diferentes abordagens que a 

imagem do outsider recebeu na cinematografia norte-americana se estabelecem dentro de um 

percurso metodológico que não se interessa pela fixação de imagens positivas ou negativas, e 

tampouco pela análise “corretiva” de tais representações, nos termos propostos por Stam e 

Shohat. A questão escapa da simples identificação de “erros” e “acertos” das imagens criadas 

como se a “verdade”, como pontuam os dois autores citados, “fosse simples, transparente e 

facilmente acessível, e ‘mentiras’ fossem facilmente desmascaradas.” (SHOHAT & STAM, 

2006, p. 262). O complexo contexto que permeia todas essas representações e, especialmente, 

a historicidade do conceito de desvio com os quais as obras citadas dialogam, são 

fundamentais para compreender os discursos engendrados por Van Sant em sua 

cinematografia. A questão se desloca de uma constatação de verossimilhança – a imagem 

criada de modo “fiel” a “realidade” – para uma percepção dos discursos e ideologias em jogo 

na construção do filme.15 

                                                 
15 Stam e Shohat se apropriam das discussões de Bakhtin sobre a representação artística, a qual rejeita as 

apropriações inocentes do realismo pautado em uma fé indiscriminado à “verdade” e a “realidade”. O que os 

autores resgatam em Bakhtin, e que aqui complementa nossas discussões sobre as percepções das representações 

do desvio, se refere ao modo como o cinema representa as linguagens e discursos do “mundo”, ao contrário de 

percebê-lo como representante direto do “real”. (SHOHAT & STAM, 2006, p. 264) 
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Considerando a análise fílmica nesses termos, a tentativa de codificar um gênero 

específico de filme, o filme sobre desvio, ou delinquência16, não se efetiva. Principalmente 

porque as imagens veiculadas sobre os indivíduos outsiders em filmes que tomam como mote 

o comportamento transgressor apresentam variáveis sociais e históricas. Como exemplo 

extraído do universo desviante juvenil, observamos que a imagem do jovem delinquente 

uniformizado com jeans, camisetas brancas e jaquetas de couro que por muitos anos “guiou” a 

identificação de certo grupo, tanto no cinema como na sociedade ocidental, não se sustenta na 

contemporaneidade com as constantes mudanças corporais empregadas como marcas de 

identificações por grupos distintos.  

 Quando C. W. Moss (Michael J. Pollard) é repreendido por seu pai em Bonnie and 

Clyde (Bonnie e Clyde – Uma Rajada de Balas. Arthur Penn, 1967), este parece mais 

ofendido com a enorme tatuagem no peito do seu filho do que com o rastro de violência que 

ele deixou com seus dois companheiros, Bonnie (Faye Dunaway) e Clyde (Warren Beatty). 

Essa cena direciona nosso olhar para a variável do julgamento que configura o 

comportamento desviante em conexão com as transformações que a sociedade experimenta ao 

logo dos anos e, sobretudo, o que tal variante revela, na estrutura fílmica, sobre as diferentes 

percepções dos sujeitos que escapam dos estereótipos impostos socialmente. 

 

1.1 O melodrama hollywoodiano e a criação de modelos morais para a sociedade 

 

 Tendo em vista as complexas representações que o cinema legou sobre os indivíduos 

às margens e das variáveis de filmes que adotam essa temática, um gênero se sobressai na 

complexa relação cultural que determinados filmes mantêm com a sociedade que os criam e o 

acolhem em termos de solução simples para questões morais: o melodrama. Gênero de 

estrutura simples, que lidou por muitos anos com matizes de comportamento sociais e que, em 

sua essência e origem histórica, é um grande transmissor de valores morais socialmente 

aceitos se fortaleceu, em diferentes momentos da história norte-americana, enquanto veículo 

propício para propagação de ideologias dominantes. Na cinematografia clássica 

hollywoodiana17, o então chamado American Way of Life dominava o imaginário do ocidente 

                                                 
16 Thimoty Shary, em sua tese intitulada Geração Multiplex: the image of youth in contemporary American 

cinema, trata mais especificamente das dificuldades em agrupar os filmes sobre delinquência juvenil em códigos 

comuns compartilhados pelo gênero teen movie. Em suas justificativas, a variedade de representações legadas 

pelo cinema sobre uma juventude delinquente aparece com destaque.  
17 No período conhecido como cinema clássico hollywoodiano, o melodrama contribuiu para o estabelecimento 

de certa linguagem cinematográfica que se transformaria em padrão para a produção mundial. Sobre essa 
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em grande parte pela presença massiva do cinema norte-americano em outras culturas e, 

notadamente, pelo protagonismo de cineastas empenhados no desenvolvimento da narrativa 

de cinema – caso da proeminente produção de David Wark Griffith (1875 – 1948). 

 O gênero perde sua força ao longo dos anos, mas a concorrência com a televisão que 

se inicia na década de 1950 cede espaço para nova ascensão do melodrama. Essa concorrência 

tinha suas bases na transformação da experiência do espetáculo pelo público, que agora 

detinha certo controle sobre o material audiovisual assistido18, e nas transformações mais 

específicas das matrizes dramáticas cinematográficas19 que modificaram a estrutura narrativa 

dos filmes pensando na adequação aos novos formatos gerados pela televisão. Essa mudança 

significativa na experiência cinematográfica, que retira o espectador de uma sessão 

programada em uma sala escura e o reposiciona em um ambiente conturbado da sala de estar, 

transforma o papel do cinema como criador de modelos de identificação e reforça a 

necessidade de familiaridade com o que está em cena (CAPUZZO, 1993). Por essa via, a 

função do espetáculo tida como reflexiva criava como consequência modelos atrelados a 

lições morais. E o comportamento desviante é tido, com frequência, como um instrumento 

para uma pedagogia moral. Nesse sentido, Ismail Xavier pontua que no melodrama 

 

se a moral do gênero supões conflitos, sem nuances, entre bem e mal, se oferece 

uma imagem simples demais para os valores partilhados, isso se deve a que sua 

vocação é oferecer matrizes aparentemente sólidas de avaliação da experiência num 

mundo tremendamente instável, porque capitalista na ordem econômica, pós-

sagrado no terreno da luta política (sem a antiga autoridade do rei ou da Igreja) e 

sem o mesmo rigor normativo no terreno da estética. Flexível, capaz de rápidas 

                                                                                                                                                         
estrutura, Adriano Medeiros pontua que “esse tipo de cinema [clássico], que dominou as salas de exibição e se 

tornou sucesso (comercial) no mundo todo, apresentava uma espécie de convenção bastante rígida e tradicional. 

Os roteiristas foram buscar inspiração nos romances do século XIX. As histórias se mostravam lineares e o final 

feliz era marca registrada. Suas temáticas eram pouco contestatórias e promoviam a ilusão de que no cinema só 

havia espaço para magia, encantamento e felicidade. Sendo assim, tentava-se sempre construir um desvio da 

chata realidade habitual para um mundo de emoção, fantasias e suspense. Mesmo assim, a narrativa se 

apresentava de forma contínua e crescente, sempre com início, meio e fim. Muitas vezes, assuntos sérios são 

tratados apenas como pretexto para brincadeiras ou comédias. Basicamente, observávamos (e ainda é assim) a 

apresentação do herói, uma situação de conflito/enigma e a resolução deste problema (MEDEIROS, 2006, p.2). 
18 “Os filmes passam a ser exibidos também em domicílios, numa tela pequena, de onde a plateia estaria 

atomizada e teria comportamentos distintos dos rituais observados na sala de cinema. Ao aperfeiçoar-se, a 

televisão trouxe consigo as possibilidades da troca de canais, da cor, da programação quase ininterrupta, com 

dezenas de opções diariamente. O império da exibição cinematográfica foi abalado. E a produção levou algumas 

décadas para se reestruturar em face da mudança radical de suporte.” (CAPUZZO, 1993, p. 27) (...) “A televisão 

comercial é gratuita. O telespectador assume poucos compromissos com o filme televisivo, se comparado com o 

ritual cinematográfico. No cinema, o espectador tem de escolher o filme e a sala, dispor de tempo necessário 

para ir até lá, adquirir um ingresso, dificilmente permitindo-se o luxo de sair no escuro e procurar outro cinema 

caso desgoste do programa. Na televisão, o telespectador tem a ilusão de ser o juiz da programação, um poder 

que lhe é conferido pelo controle remoto. Basta apertar um botão e o ritual está radicalmente alterado” (IDEM, p. 

28) 
19 Questão explorada pelo pesquisador Heitor Capuzzo (1993) em seu livro Alfred Hitchcock: o Cinema em 

construção, quando pontua as transformações pelas quais a linguagem cinematográfica se submeteu com o 

advento da televisão. 
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adaptações, o melodrama formaliza um imaginário que busca sempre dar corpo à 

moral, torna-la visível, quando ela parece ter perdido seus alicerces. Provê a 

sociedade de uma pedagogia do certo e do errado que não exige uma explicação 

racional do mundo, confiando na intuição e nos sentimentos “naturais” do indivíduo 

na lida com dramas que envolvem, quase sempre, laços de família (XAVIER, 2003, 

p. 91. Grifos do autor). 

 

Gênero propício para construções e transmissões da ideologia dominante, o 

melodrama apresenta um desenvolvimento complexo na indústria cinematográfica norte-

americana ora se apresentando como ferramenta de transmissão de ideais morais em tempos 

de crise, ora como instrumento de crítica social que, sob a pressuposta composição simples de 

sua estrutura, esconde camadas de provocação e, sobretudo, de embate frente ao status quo. 

 As experiências com o gênero apresentam nuances distintas na passagem do cinema 

clássico ao moderno20, notadamente frente às contestações de um modelo de linguagem 

tradicional que visava uma experiência realista pautada no apagamento das técnicas em prol 

da fruição completa da história pelo público. A linearidade da narrativa, a intenção de 

naturalidade e os finais felizes contribuíam para uma ilusão de realidade no cinema que seria 

amplamente questionada nos períodos pós-guerras, quando surgem as primeiras incursões de 

cinematografias modernas no ocidente (MEDEIROS, 2006). A força pedagógica do cinema 

disfarçada em entretenimento puro começava a ser criticada e a estética cinematográfica se 

transformou nesse processo. 

Alguns gêneros foram apropriados e algumas vezes ressignificados devido à queda da 

atuação dos grandes estúdios ou da diminuição de influência dos grandes produtores21. Um 

fator relevante para percepção da força crítica que perpetrava Hollywood encontra-se no grau 

de autonomia do diretor responsável pelo filme frente à figura imponente dos grandes 

produtores da indústria. Um filme como Rebel Without a Cause (Juventude Transviada, 

1955), de Nicholas Ray, que joga com a falência da estrutura familiar norte-americana em 

período pós guerra e constrói um ambiente de discussão controverso sobre a delinquência 

                                                 
20 O cinema moderno surge de preocupações temáticas e estéticas ligadas a um contexto que afetou o cinema 

estruturalmente. Podemos ressaltar uma preocupação maior de cineastas em tratar do real enquanto potência de 

discurso e não somente como uma ilusão atrelada a uma noção de espetáculo pautada no entretenimento. A 

linguagem clássica, em contrapartida, não se sustenta diante dessa nova visão sobre o cinema e quebra com a 

noção de padronização tão comum a produções hollywoodianas. A “montagem invisível”, por exemplo, comum 

às produções clássicas, começa a ser questionada. O interesse é de que o espectador perceba que está diante de 

uma representação do real. As produções saem dos estúdios em busca de locações reais e a decupagem do filme 

trabalha na chave de evidenciar sua construção, não mais focada em apagar as marcas de intervenção da 

produção. Cf. XAVIER, I. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1984. 
21 O studio system, grande modelo de produção do cinema clássico hollywoodiano, prezava pelo total controle 

em todas as fases da produção de um filme. O diretor, nesse contexto, era apenas mais um funcionário contratado 

para realizar o filme seguindo os parâmetros impostos pelos produtores responsáveis. A máxima desse sistema 

era alcançar o maior lucro possível com um total controle de todas as etapas de produção. 
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juvenil, que tornava-se tema de discussões mais acirradas no campo da psicologia, da 

medicina e da sociologia, só foi possível graças à reputação de seu diretor e de sua 

sensibilidade em lidar com tais questões sem prejudicar o percurso individual de suas 

personagens. E tudo isso camuflado na estrutura melodramática que exigia o happy ending. 

 Nesse ponto faz-se necessário ressaltar que o melodrama no cinema norte-americano 

lida com a catarse de personagens desviantes desde os seus primórdios. Desde Griffith, é 

possível perceber um “movimento do cinema em direção ao narrativo-dramático, mais 

preocupado com mensagens” (XAVIER, 2003, p. 66) à medida que a própria linguagem 

cinematográfica se desenvolve. Assim, quando consideramos alguns de seus filmes como The 

Birth of a Nation (O Nascimento de uma Nação, 1915) e Intolerance (Intolerância, 1916) 

podemos perceber como certas personagens são demarcadas como não pertencentes ao 

modelo social que o diretor objetivava em sua obra. Imediatamente após a rotulação das 

personagens inicia-se o percurso de expurgo dos desvios: ao final da projeção, uma situação 

tida como não adequada deve se transformar em modelo ideal de comportamento. Tomando 

de exemplo o curta A Drunkard’s Reformation (1909), de Griffith, temos um jogo de 

identificação básico, mas bem elaborado para a época. Um senhor alcoólatra, que mal 

conseguia sustentar a própria filha, a leva para uma peça de teatro em que, em cena, vê um 

bêbado praticando os mesmos atos comprometedores que ele. O homem da plateia se 

identifica com o homem do palco e sai do espetáculo um homem transformado. A lógica 

pretendida é a de que a plateia do cinema experimente o mesmo expurgo e saia da projeção 

renovada com os valores morais reforçados (XAVIER, 2003, p. 69). 

A convicção predominante nessas produções era de que o desvio deveria ser 

disciplinado (virtude recompensada, vício castigado) (RUBIO, 2004, p. 23). O indivíduo que, 

por algum motivo, fosse apresentado em um caminho que não correspondesse aos anseios 

moralmente aceitos deveria, ao final da projeção, ser regenerado. Perceber que o seu 

comportamento é errado e escolher viver como um indivíduo normal, comum, sendo 

novamente abraçado pela sociedade. Uma noção de espetáculo cinematográfico que se 

aperfeiçoaria nas produções ocidentais e que está ligado a intenções em “manipular as 

emoções” dos espectadores através de mecanismos de identificação possibilitados pelos 

métodos clássicos de representação cinematográfica. 

Mas a década de 1970 trouxe apropriações distintas da disposição moralizante. Alguns 

diretores chegaram a estabelecer uma revisão quase irônica do gênero22. Se em sua substância 

                                                 
22 Brian di Palma, com sua reverência a grandes mestres do cinema, como Alfred Hitchcock e Michelangelo 

Antonioni, é exemplo significativo quando pensamos em obras criadas sob influência desses grandes diretores. 
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o melodrama se constrói com tensões entre “lei e desejo, questões de identidade e falsos 

parentescos” (XAVIER, 2003, p. 92) e, sobretudo, atua construindo identidades que se 

aproximam na relação da plateia e da projeção, temos produções que subvertem a moral 

clássica e o jogo de classes em que, mais frequentemente, a figura do outsider, demarcada 

como ponto de oposição à figura dos heróis, recebe contornos menos pejorativos. Os 

estereótipos são desafiados. 

Tais experimentações só conquistam representatividade em um contexto de produção 

específico como o de Hollywood. No período em que o studio system cede espaço às 

produções controladas em sua quase totalidade por novos produtores cada vez mais 

interessados em construir ambientes de liberdade criativa aos diretores, muitos filmes 

rejeitados saíram do papel. A efervescência cultural e revolucionária no decorrer da década de 

1960 encontra correspondentes em novos e quase inexperientes diretores, como é o caso 

quase precursor de Dennis Hopper que dirigiu Easy Rider sem nenhuma experiência na 

produção completa de um filme, e acaba abrindo espaços para experimentações desprendidas 

da censura de estúdios possibilitando obras mais arriscadas. 

O jogo de poder social que determina que certos grupos possuam influência nas 

decisões para o coletivo e ofereçam impacto maior em termos morais do que outros nichos é 

também ponto de inflexão na indústria cinematográfica hollywoodiana. E perceber as nuances 

dessas relações dentro da indústria nos permite observar o lugar do outsider nos filmes e, 

especialmente, qual a posição ocupada por Gus Van Sant nesse universo cultural. Isto porque 

os filmes que tomaremos de empréstimo para nossa análise só foram possíveis, em certa 

medida, por um afrouxamento do modelo padrão dos grandes estúdios hollywoodianos que 

dominaram, durante décadas, a indústria cultural. 

A década de 1970 representa também uma invasão de novos profissionais que antes 

não teriam qualquer influência dentro dos estúdios. Uma nova geração de jovens atores, 

cineastas e produtores passam a pressionar os estúdios e, apesar do choque com o material 

que ofereciam, o sucesso comercial desses filmes abre as portas de Hollywood para diferentes 

relações com o cinema industrial. Um padrão clássico de produções grandiosas e com altos 

orçamentos perde sustentação quando novos diretores alcançam sucessos estrondosos de 

bilheteria com um orçamento ínfimo comparado aos grandes épicos hollywoodianos. 

Filmes que procuravam problematizar o modelo clássico de produção e legavam o 

melodrama para as massas, para as produções mainstream, detinham apelo significativo entre 

                                                                                                                                                         
Duas delas, por exemplo, Carrie (Carrie, a Estranha, 1976) e Blow Out (Um Tiro na Noite, 1981) flertam com 

novas apropriações da função moralizante no cinema e, sobretudo, com certa ironia no trato com o melodrama. 
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as plateias cada vez mais influenciadas pela onda contracultural23 que marcou os Estados 

Unidos. E tudo isso acontecia dentro da própria Hollywood. Os outsiders dominavam as 

produções e abriam espaços para personagens que fugiam dos estereótipos morais, sacudindo 

a estrutura hollywoodiana. A potência crítica das produções do período se caracteriza por ter 

insurgido de dentro de um sistema de produção que muitos tentavam combater. 

 Desconstruindo estereótipos e desmontando uma estrutura melodramática destituída de 

sua carga moral, especialmente em seus longas iniciais, a potência do seu olhar é senão 

panfletária mas carregada de uma urgência em perceber o “outro” como parte essencial de 

sustentação do “eu”: do “eu” cineasta, autor, delineando seu percurso e do nosso, espectador, 

crítico que não está imune aos afetos, delicadezas e das experiências sensíveis que o cinema 

desperta. Em nossa hipótese de trabalho, buscaremos perceber a imagem dos desviantes em 

seus filmes partindo da forte relação de suas obras com o contexto político conservador que 

caracterizou o governo Reagan (1981-1989) e do impacto que a mescla da produção 

independente e mainstream tem na autoria de Van Sant. O seu mergulho às margens da 

sociedade norte-americana não se descola dos embates ideológicos do período e, sobretudo, 

do que no imaginário cultural cinematográfico, e aqui focaremos no período conhecido como 

Nova Hollywood, ficou estabelecido como o indivíduo outsider. Especialmente quando um 

nova onda conservadora cria novos estereótipos morais. 

 

1.2 O que significa ser outsider no cinema norte-americano?  

  

 No período em que predominavam manifestações de estéticas individuais, as novas 

cinematografias da década de 1960 em diante24, a indústria hollywoodiana, constantemente 

acusada de impessoal devido à padronização de seus produtos, fruto de um sistema clássico 

que priorizava lucros em detrimento de inovações arriscadas, uma nova geração de cineastas 

imprimia um estilo e estéticas avessos a uma representação naturalista25 comum a uma gama 

                                                 
23 Movimentos pacíficos de contestação cultural, em maioria juvenis, que tomaram os Estados Unidos entre as 

décadas de 1950 a 1970. A beat generation, o movimento hippie, o negro, o gay e o feminista contestavam de 

modo particular um contexto de guerras, invasões e domínios de uma sociedade (Estados Unidos) sobre outras e, 

sobretudo, uma imposição cultural que cerceava direitos individuais. 
24 Nouvelle Vague, Neo-realismo, Cinema Novo. 
25 Nos termos de Ismail Xavier a representação naturalista hollywoodiana, almejando o efeito de “janela” em 

seus filmes e em consonância com a ideia do objeto cinematográfico enquanto produto de fábrica, valia-se de 

três elementos chaves: “- a decupagem clássica apta a produzir o ilusionismo e deflagrar o mecanismo de 

identificação; - a elaboração de um método de interpretação dos atores dentro de princípios naturalistas, 

emoldurado por uma preferência pela filmagem em estúdios, com cenários também construídos de acordo com 

princípios naturalistas; - a escolha de estórias pertencentes a gêneros narrativos bastante estratificados em suas 
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de filmes industriais. No auge das discussões da crítica francesa sobre a “política de autores”, 

diretores buscavam imprimir certo estilo em seus filmes negando cânones da representação 

cinematográfica hollywoodiana (no que tange aos seus mitos de fundação e a uma estética que 

buscava uma identificação fácil com o real fora da tela) pela via do desvio. 

Na cinematografia estadunidense de 1960 e 1970, fortemente influenciada pelas 

vanguardas modernas do cinema italiano e francês26, certas personagens e, em especial, 

personalidades, experimentavam uma situação peculiar que marcaria o cinema até inícios da 

década de 1990. Os outsiders, não só ocupavam os principais papéis nos filmes como eram 

também os seus realizadores. Jovens cineastas, recém-formados em cursos de cinema, todo 

um grupo de criadores que não passariam das portas dos grandes estúdios agora produzia 

filmes em grandes números, e com poucas intervenções de estúdios e produtoras. 

 É importante retomar o conceito de outsider que adotamos neste trabalho quando 

pontuamos, neste momento específico, que diretores, produtores, atores etc. eram também 

desviantes em seu contexto. Em termos de indústria cinematográfica, outsider é também 

aquele que não pertence ao mainstream. Nesse sentido, sem criar gradações de desvios, nosso 

objetivo é demarcar que o que caracterizava como outsiders certos cineastas que alcançariam 

estrelato na década de 1970, como Martin Scorsese, Francis F. Coppola, Peter Bogdanovich, 

entre outros, era a manutenção de uma postura que quase podemos chamar de anti-

hollywoodiana. 

 O que não implica afirmar que esses artistas não convivessem em bons termos com os 

estúdios apesar de estarem envolvidos em filmes que se distanciavam radicalmente dos 

padrões clássicos de Hollywood. É o caso de Warren Beatty, produtor e ator do filme que 

abriu a porta para essa nova geração: Bonnie e Clyde (1967). Beatty não tinha a melhor 

reputação em Los Angeles. Seu filme de estreia, Splendor in the Grass (Clamor do Sexo, 

1961), de Elia Kazan, alçou Beatty em Hollywood, mas o filme em si não obteve o retorno 

financeiro esperado. Ele não alcançou o estrelato, mas não era uma figura desconhecida dos 

estúdios. Era também insistente e constantemente recusava papéis que não acreditava 

                                                                                                                                                         
convenções de leitura fácil, e de popularidade comprovada por larga tradição de melodramas, aventuras, estórias 

fantásticas, etc.” (XAVIER, p. 41). Estes elementos caminham para a concretização de um controle da realidade 

criada pelas imagens. 
26 O Neo-realismo italiano e a Nouvelle Vague francesa são bases da passagem do cinema clássico ao moderno 

por introduzirem discussões e linguagens cinematográficas que se distanciavam do modelo clássico naturalista. 

Dentre as diversas mudanças empreendidas, ressaltamos um cuidado maior com as temáticas realistas críticas, 

fruto de discussões traumáticas do período entre guerras e de uma preocupação em estabelecer uma linguagem 

que desse conta desses anseios. O que implicava o desmonte de uma decupagem ilusionista e em enfatizar a 

interferência do diretor e de sua equipe na representação fílmica. 
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suprirem ao seu ideal de artista. Bonnie e Clyde, que teve o roteiro recusado por anos, não 

teria sido produzido sem essa insistência. 

 Não poderia também ter sido produzido nos moldes clássicos melodramáticos 

hollywoodianos. Como colocar na tela a história de um casal de ladrões que largou todos 

padrões alienantes da sociedade norte-americana pós Segunda Guerra para desafiar a lei e 

aterrorizar pequenas cidades estampando em seu trajeto a audácia de não querer pertencer a 

tudo que lhes era imposto? Era preciso permitir ao cinema o mesmo “realismo” das 

transmissões de guerra. Em um contexto contracultural, com uma juventude que se rebelava 

contra as investidas do país no conflito no Vietnã, e no qual movimentos de combates 

pacíficos se organizavam contra a política externa do país, era preciso estourar de sangue a 

tela. O happy ending não encontrava respaldo em filmes nos quais as trajetórias pessoais das 

personagens terminassem em inadequação.  

 As motivações também eram distintas. Em It Happened One Night (Aconteceu 

naquela noite, 1934), de Frank Capra, um dos primeiros road movies estadunidenses e 

filmado inteiramente em estúdio, o casal fugitivo tem motivações edificantes. Ela foge de um 

casamento sem amor (o ideal do amor romântico prevalece) e ele de uma acusação falsa. As 

personagens caminham para a redenção que se concretiza no amor que percebem sentir um 

pelo outro e se casam sob as bênçãos da sociedade. O melodrama romântico clássico exigia o 

final feliz. Todas as provações que o casal central experimentasse durante a projeção eram 

recompensadas pela promessa de amor e casamento. Mais uma vez, o desvio recebia seu 

expurgo no amor das personagens. 

 A lógica de Bonnie e Clyde é outra e está ligada a uma potência crítica que coloca em 

xeque as instituições sagradas como as da família e do trabalho. Eles não se caracterizavam 

como o casal ideal dos melodramas. Clyde não se arrepende dos crimes que cometeu, ao 

contrário, se exibe para Bonnie através deles. Ele convence Bonnie a abandonar sua profissão 

de garçonete alegando que aquela vida não traria os tão propagados benefícios do sonho 

americano. Jogar segundo as regras, ter um trabalho que pagasse suas contas não poderia ser 

suficiente. Em 1967 não era suficiente. O sonho americano não poderia estar mais distante. 

Para Bonnie, a única saída possível se encontrava na transgressão.  

 A personagem Clyde pode ser vista como a força inicial de uma revolução juvenil que 

ainda buscava entender seu papel em uma sociedade que tratava sua inquietação como 

patologia, mas que rompia, abruptamente, com valores e tabus tradicionais da sociedade 

norte-americana. Contudo, carregava em si toda as contradições dos incipientes movimentos 
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da Nova Esquerda27 americana da década de 1960. Anti-herói, marginal, a rebeldia de Clyde 

escondia camadas de repressão social.  A sua personagem era apaixonada por Bonnie, mas 

não conseguia manter uma relação física com sua parceira de crimes. 

 Originalmente concebido como homossexual, prevendo problemas com a censura, 

Beatty e Penn decidiram transformar Clyde em impotente sexual28. E o que poderia ser um 

prejuízo ao personagem trouxe, ao contrário, camadas mais complexas a sua personalidade. O 

outsider passava agora a ter uma identidade particular, com percurso bem definido na trama. 

Deixava de ser mais um estereótipo sobre o desvio. Clyde era um personagem instigante e que 

despertava empatia por sua subjetividade que tomava toda a construção estética do filme. 

 A liberação sexual que se transformaria em ato político nos anos 1970, aparecia 

enquanto resistência no filme de Arthur Penn. A sexualidade de suas personagens, o modo 

como ela se coloca como redenção deles ao final da projeção, e não como ato transgressor, 

questiona as instituições sociais, principalmente a censura religiosa que se instaurou em 

Hollywood por anos. 

 Existe no filme uma potência contestadora. São evidentes as críticas aos conflitos do 

contexto em que foi produzido. Desde os modos contraditórios que a sociedade norte-

americana lidava com um conflito bélico nas proporções da guerra do Vietnã até a censura 

crescente aos produtos culturais. Arthur Penn mostra, pela primeira vez no cinema 

estadunidense, um tiro de bala atingindo o corpo humano29. O corte na cena, comum em 

sequências de tiro, que trocavam o plano ao ritmo dos disparos das armas e só retornava ao 

personagem já atingido, escorrendo em sangue é menos uma incapacidade técnica e mais um 

receio em lidar com o impacto que a cena causaria. Sem mencionar a censura exercida com 

base no código Hays30, que impedia que diversas representações tomassem espaço nos filmes. 

 Penn estoura uma bala na cabeça de um policial em seu filme. E mantém o plano, 

como se reiterasse seu discurso nos segundos em que o policial permanece preso ao carro de 

suas personagens. Em entrevista ao jornalista e pesquisador Peter Biskind, autor da extensa 

revisão sobre a Nova Hollywood, Easy Riders, Raging Bulls (1998), Penn demonstra sua 

intenção de pressionar em tela a urgência em se discutir a violência nos filmes. Mais do que 

                                                 
27 Termo cunhado por Marcuse em 1970 em referência aos movimentos beat, hippie, gay, negro, feminista e 

intelectuais que tomavam lugar nas discussões contra o status quo norte-americano na década de 1960. 
28 Cf. BISKIND, Peter. Como a geração sexo, drogas e Rock’ n’ Roll salvou Hollywood. Rio de Janeiro: 

Intrínseca. 2009. 
29 Idem. 
30 Também conhecido como Código de Produção, em vigor nos Estados Unidos desde 1934, consistia em uma 

lista de restrições referentes a nudez, sexo, etc, às quais os filmes deveriam se enquadrar. Entretanto, o Código 

Hays começa a perder sua força entre 1966 e 1968 e filmes como Bonnie e Clyde conseguiram driblar essa 

censura sem forte resistência. 
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uma coreografia de luta carregada por uma tensão disparada pelo áudio das balas que sempre 

se sobrepõem, a fala do diretor demarca uma intenção estilística que marcaria profundamente 

a geração posterior. E a figura do outsider, nesse contexto, não se descola dessas intenções. 

 As personagens de Arthur Penn são a faísca subversiva em um contexto marcado por 

ameaças constantes de conflito entre nações, espetacularização da guerra e censura a 

movimentos contraculturais intensos que atingiam não somente a maneira como os filmes 

eram recebidos como seu processo produtivo. Foram necessárias muitas exibições para que o 

comitê de censura permitisse alguns segundos de imagens das costas nuas de Bonnie. Foi 

preciso insistir para que a essência visual das personagens fosse mantida. E o envolvimento de 

Penn e Beatty, esse último muito preocupado com os rumos que daria à sua carreira através 

desse filme, garantiram umas das cenas de execução mais gráficas em termos de violência. 

Transgressores, degenerados, os dois chocaram a velha classe de Hollywood e retiraram dos 

estereótipos a sua pretensa função reguladora.31 

 A influência das cinematografias europeias também foi sintomática em termos de 

rompimento com os modos clássicos de produção hollywoodianos. As teorias autorais 

francesas chegam ao campo do debate crítico norte-americano em 1962 em textos de Andrew 

Sarris. Mas assumiram contornos distintos na cinematografia moderna estadunidense. 

Especialmente porque foi duramente criticada por Pauline Kael, crítica de cinema influente na 

década de 1970, em um embate metodológico que transformaria a produção crítica norte-

americana. O impacto maior da teoria autoral francesa na produção viria da inspiração nos 

novos cineastas franceses e nas ideias romantizadas de controle criativo total do diretor. O que 

esbarrou, no cenário de produção de Hollywood, nas produções de estúdios que demandavam 

uma grande equipe. 

 Talvez a produção que tenha sofrido com a incompatibilidade das aspirações autorais 

ainda incipientes nos estudos cinematográficos tenha sido Easy Rider (Sem Destino, 1969), de 

Dennis Hopper, filme de muitos créditos confusos e de ameaças de disputas judiciais. Peter 

Fonda e Dennis Hopper romperam sua parceria ao final da produção. Especialmente porque 

                                                 
31 É importante ressaltar os paralelismos dessa transformação da imagem do desvio no cinema com os estudos da 

sociologia do desvio empreendidos no mesmo contexto. Sobre a função reguladora dos estereótipos, Paul Rock, 

autor de Deviant Behavor (1973), constrói seu trabalho com uma abordagem distinta. Em sua análise ele 

privilegia um estudo dos “significados” dos desvios que se conectam com a regulação do comportamento. 

Estudo que vai na contramão do conceito que apropriamos de Howard Becker. As propostas de Becker se 

distanciam de uma necessidade de reestabelecer a ordem social a partir da identificação dos atos desviantes. Em 

consonância, a imagem dos outsiders na cinematografia norte-americana caminha para representações 

descoladas de uma pedagogia moral. Adiante, nas duas perspectivas sobre estereótipos apresentadas por Walter 

Lippman em Public Opinion (1922), a abordagem desses filmes não nega o lado pejorativo dos estereótipos. Ao 

contrário, ressaltam sua carga política. 
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Hopper queria o crédito final, de grande autor daquela que seria então uma das grandes 

inflexões dentro da lógica hollywoodiana: Hopper e Fonda não detinham nenhum controle 

sobre o que produziam, apenas possuíam a liberdade de fazê-lo. Antes de diretores, 

produtores e atores dos filmes, a relação dos dois com as personagens era subjetiva. Hopper e 

Fonda experimentavam certa liberdade com o uso de drogas e a postura mais desapegada dos 

ideais capitalistas fortemente impostos pela cultura norte-americana. 

 Easy Rider nasce de um contexto cultural e político complexo. A Era de Aquário 

colocava em questão a necessidade de desprender a sexualidade de amarras de instituições 

seculares. O consumo crescente de substâncias alucinógenas para liberação do espírito 

colocava o corpo humano como canal para o autoconhecimento e construção de identidades 

cada vez mais descoladas de uma percepção tradicional do próprio “eu”. O que se associava a 

uma ideia de integridade, de algo que não se transforma, que não apresenta rupturas internas 

(HALL, 2011). O indivíduo da Era de Aquário começava a exaltar suas fraturas, suas 

incompreensões e, nesse sentido, os movimentos sociais e culturais do período buscavam 

perceber os indivíduos em suas distintas representações e sua crescente inclinação às 

transformações. 

 As diferenças perdem seu caráter estigmatizado e são resgatadas no processo de 

produção de identidades que matizam uma organização social construída no binômio 

“Insider” - “Outsider”. As fronteiras são redefinidas e tensionam as relações sociais 

construídas dentro dessa lógica binária, o que provoca, em contrapartida, um desnudamento 

de conflitos e de um mal-estar social que começa a tomar conta da indústria cinematográfica 

na década de 1970. 

 Nesse cenário de redescobertas, o road movie enquanto um gênero clássico norte-

americano se coloca como vetor que iria reconectar os indivíduos com seu território. Em meio 

a tensões políticas e ao terror da guerra brutalmente midiatizada que não só assustava por seu 

caráter violento mas, sobretudo, causava um desconforto e uma posição de repulsa ao 

sentimento de nação imposto a duras penas em outros países. O deslocamento espacial tão 

caro aos clássicos filmes de estrada era necessário para que o elo entre o norte-americano e 

seu país fosse reestabelecido. Contudo, o que Dennis Hopper e Peter Fonda colocam em cena 

exalta uma ruptura, um desejo de fuga do status quo que parte do reconhecimento de um 
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cenário de destruição que não levaria a uma catarse final de suas personagens. Afinal, tudo 

havia sido jogado fora32. O que restaria? 

 A influência da beat generation, que se fez mais efetiva no cinema e na música, e que 

propunha “a opção por uma vida periférica, marginal, longe dos arranha-céus, do mercado de 

trabalho, da sociedade de consumo e de toda a esfera que o capitalismo e o progresso 

tecnológico instaurava” (FERREIRA, 2005, p. 3) marcava a identidade dos dois motoqueiros 

do filme de Hopper. Sem levantarem nenhuma bandeira política, as personagens adentram os 

Estados Unidos refazendo o percurso de viagem de Sal Paradise em On The Road (1957), de 

Jack Kerouac, para se reconectarem com uma essência perdida em meio às obrigações diárias 

do trabalho regular que exerciam antes da fuga. Importa mais aqui como os dois procuravam 

se reconhecer em meio aos delírios da droga do que as possibilidades que o dinheiro da venda 

de toda a heroína poderia proporcionar aos dois como capital para consumo alienado. Talvez 

por isso, ou enfaticamente por isso, o retorno como ponto final da jornada dos heróis no road 

movie é inviável aos dois marginais. O mal estar tão presente não deixaria outra opção senão a 

destruição total. Não havia espaço para redenção. 

 A paisagem é ponto incisivo na desconstrução de um estereótipo desviante para o 

cinema estadunidense proposto por Hopper e Fonda. Composto em maior parte de sua 

estrutura de planos gerais da paisagem filmadas com luz natural e quase sem nenhuma edição 

de imagem posterior, o filme centraliza suas personagens em um universo descolado de uma 

urbanidade opressora e que se apresenta às margens da intervenção humana. O road movie 

enquanto gênero que coloca o trajeto de suas personagens como potência transformadora de 

subjetividades tem em sua paisagem um clamor marginal. 

 Transformações na narrativa cinematográfica, percepções sobre a linguagem que 

desafia a transparência da decupagem mais clássica33 colocam os outsiders no cinema norte-

americano em posição central, desconstruindo o olhar sobre sua posição desviante e lidando 

                                                 
32 O personagem de Peter Fonda despeja toda a droga roubada. Joga tudo fora, mas a referência vai além da 

heroína que descartam para não serem presos. O que eles realmente descartam é um estilo de vida ligado a um 

lógica capitalista que alimenta o sonho americano de família, de consumo e de moralidade. 
33 Por decupagem entendemos, segundo as propostas do pesquisador brasileiro Ismail Xavier, como um processo 

de decomposição do filme, de suas sequências e cenas, em planos. O plano correspondendo a um segmento 

contínuo de imagem, uma extensão entre dois cortes. A decupagem clássica, se relaciona a um sistema de 

decomposição fílmica proeminente na cinematografia norte-americana e que se expandiu pelo ocidente através 

das produções de massa. Os propósitos principais desse sistema de método de produção fílmica eram, 

basicamente, a produção do efeito de transparência da representação fílmica, de criação de suporte para um 

efeito de continuidade que apagaria os rastros da intervenção humana no material projetado e, essencialmente, a 

manipulação das emoções dos espectadores. Nas palavras de Xavier, a decupagem clássica se estabelece 

enquanto “uma interação entre o ilusionismo construído e as disposições do espectador, ‘ligado’ aos 

acontecimentos e dominado pelo grau de credibilidade específica que marca a chamada ‘participação afetiva’” 

(XAVIER, 1984, p. 25). 
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com suas identidades enquanto uma construção permeada pelos olhares que rotulam e 

estigmatizam seus comportamentos. Até a década de 1970, a figura de um gangster, por 

exemplo, não era detalhadamente constituída de nuances narcisistas destituídas de 

causalidade, como vemos em Performance (Performance, 1970), de Nicholas Roeg e Donald 

Cammele. Metáforas sobre o estado psicológico de personagens outsiders se transformariam 

em categorias estéticas marcantes nos filmes de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, 

dentre outros.  

 As identidades, no plural, recebem tratamentos distintos na cinematografia 

estadunidense na década de 1970 a 1990. Principalmente quando as representações dos 

indivíduos são perpassadas por questões fragmentadas, fragmentárias. É cedida aos indivíduos 

a possibilidade de releitura de suas histórias pessoais e, sobretudo, a mudança é aceita como 

processo inexorável da percepção do “eu” – não como parte de um processo de redenção. 

 O tormento de Travis em Taxi Driver (Idem, 1976), de Martin Scorsese, vai além de 

uma culpabilidade enraizada. A personagem de Robert De Niro, em delírio, não é um sintoma 

de uma sociedade desestruturada mas é, essencialmente, uma representação de um estado de 

caos que não necessariamente condena os indivíduos à escória de uma sociedade 

potencialmente equilibrada. O espectador sente apatia por Travis porque consegue vislumbrar, 

em metáforas, seu estado psicológico. Existe uma tentativa de desvelar essas novas 

identidades de modo a encaixá-las na complexa rede social. Não mais como elementos 

estranhos a serem eliminados de um ambiente saudável. As feições delirantes de Robert De 

Niro são exemplos de um novo posicionamento de personagens desviantes que, sendo 

protagonistas, dominavam os filmes enquanto vértices de discursos de mal estar, de 

inadequação, de crise e caos da natureza humana.  

 O cenário da Nova Hollywood explode de representações desviantes como um 

posicionamento político de novos diretores em relação à cultura norte-americana. Um filme 

como M*A*S*H (1970), de Robert Altman, não pode ser reduzido a uma simples comédia de 

costumes baseada em situações de guerra. Sua força dentro do contexto político enfrentado 

pelos Estados Unidos evidencia uma sociedade em crise quanto às escolhas por um combate 

bélico direto nunca tão frontalmente encarado pela nação. 

 Os novos contornos dessas representações não podem ser apartados da pressão que os 

movimentos das minorias, gays, negros, mulheres, exerciam na sociedade. A luta por 

visibilidade social não se limitava a questões de direitos civis: as representações culturais são 

fortes aliadas dos movimentos sociais quando colocamos em evidência o caráter moral dos 

estereótipos sobre as minorias, sobre os párias. A plateia esperava se reconhecer na tela. 
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Em Badlands (Terra de Ninguém, 1973), de Terrence Malick, a referência ao ícone da 

rebeldia juvenil em um personagem como Kit (Martin Sheen) coloca em evidência camadas 

de estereótipos sobre o desvio alimentados pelo cinema. Se a personagem de James Dean em 

Rebel Without a Cause já perturbava a imagem imaculada de certa classe média que, por 

influência baseada em status social, não sofria um julgamento social severo por seus atos, Kit, 

quando comparado fisicamente ao astro rebelde, desconstrói uma imagem glamourizada de 

rebeldia.  

O que significa então ser um outsider? Até a década de 1970 significava se enquadrar 

nas imagens propagadas pela mídia sobre o indivíduo desviante. Da década de 1950 em 

diante, os jovens enviados ao reformatórios eram sempre de classes mais pobres e, em sua 

maioria, negros34. A marginalidade era pautada pelo status social e econômico dos indivíduos 

que quanto mais distantes dos grupos sociais mais influentes, mais aptos estavam a serem 

enquadrados como delinquentes. E a delinquência juvenil era encarada como doença, 

essencialmente. Contudo, o caráter patológico do desvio não se encaixava na personagem de 

James Dean, rapaz de classe média, com família tradicionalmente estruturada. A aparência de 

normalidade tornava o seu personagem menos apto a ser percebido enquanto pária do que ao 

personagem Platão (Sal Mineo), cujos pais são separados e ausentes em sua criação. 

Não deixa de ser sintomático o resgate do gênero teen na década de 1980 para 

reestabelecer moldes morais sobre a delinquência juvenil. O período de governo do presidente 

Ronald Reagan restaura uma nova fase conservadora nos Estados Unidos e toda liberdade e 

consequente complexidade das representações dos outsiders cede lugar a novas imagens 

construídas na chave moral melodramática. 

Uma geração de diretores, atores e produtores que lidavam com discussões abertas 

sobre sexo, drogas e presenciavam a evolução de movimentos sociais engajados com a 

conquista de direitos das minorias e que, na contrapartida, enfrentaram as distorções 

ideológicas que a profusão de vozes provocava, deixaram como legado uma multiplicidade de 

representações sobre o desvio que se alimentaram profundamente desse contexto. Alguns 

desses artistas permanecem enquanto voz destoante dentro da indústria cada vez mais voltada 

aos sucessos rápidos de bilheteria. E foram, inclusive, parâmetros para oposição de ideologias 

conservadoras que invadiriam as representações dos outsiders na década de 1980 a 1990. 

                                                 
34 Cf. CONNORS, C. The Hollywood youth narrative and the family values campaign: 1980 –1992. Tese de 

Doutorado. Department of Philosophy of University of Pittsburgh.2005; LAPASSADE, G. Os rebeldes sem 

causa. In: BRITO, S. (org.). Sociologia da Juventude, III: a vida coletiva juvenil. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1968. P. 113-124. 
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Um exemplo proeminente deste contexto é o do cineasta John Hughes que, em boa 

parte de sua cinematografia, lidou com os anseios de uma juventude que experimentava uma 

liberdade maior comparada às gerações de jovens passadas mas que eram cerceados 

constantemente. O consumo de drogas entre os jovens, tão combatido pelos projetos do 

governo de Ronald Reagan, era abertamente ironizado por Hughes em seu clássico The 

Breakfast Club (O Clube dos Cinco, 1985), mas terminava diluído na estrutura melodramática 

que prezava pela redenção e manutenção do status quo. 

Porém, na contramão, Francis F. Coppola dirigiu dois filmes teens na década de 1980 

que mostrariam a força das produções independentes em questionar o apelo mainstream de 

um gênero muito ligado a ideologias conservadoras. The Outsiders (Vidas Sem Rumo) e 

Rumble Fish (O Selvagem da Motocicleta), ambos de 1983, descontroem estereótipos de 

rebeldia juvenil evidenciando na estética fílmica as crises de uma fase de transição conturbada 

que, aos olhos conservadores, deveria ser domada e não compreendida em sua complexidade. 

O estado psicológico das personagens interpretadas por Matt Dillon está gravado nos planos 

em time-lapse35 de nuvens, em ambos os filmes e nos enquadramentos mais abertos que 

estabelecem um contraponto entre personagens e natureza exaltando o estado solitário de 

todos eles.  

As nuvens e todas as metáforas em referência ao interior das personagens se 

tornariam, posteriormente, uma assinatura de Gus Van Sant em seus filmes. Dentre uma série 

de outras apropriações visuais e temáticas. 

 

1.3 Mergulho às margens: outsiders no cinema de Gus Van Sant 

  

 A trajetória acadêmica do cineasta Gus Van Sant diz muito sobre sua postura em 

relação à Hollywood e à produção cinematográfica. Graduado pela Rhode Island School em 

cinema, começou seu percurso acadêmico como estudante de artes plásticas. Em várias 

entrevistas concedidas pelo diretor, ele enfatiza a mudança em sua graduação para o cinema 

em termos práticos e não romantizados. Para ele, o cinema traria maiores oportunidades de 

trabalho com arte. Esse discurso prático não se descola do imaginário que dominou as críticas 

e estudos sobre as produções de Gus Van Sant, em especial após sua vitória em Cannes em 

2003, com o filme Elephant (Elefante, 2003). 

                                                 
35 Modo de captura de imagem em que a frequência de cada quadro (fotograma) por segundo é menor comparada 

a frequência que o filme será exibido. O que causa um efeito de aceleração da imagem dentro de uma sequência 

em velocidade normal.  
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 Van Sant inicia seu percurso na grande indústria do cinema como assistente do 

produtor Ken Shapiro em Hollywood no período de 1975 até 1981. Trabalhou como assistente 

de som em uma pequena produção em Oregon, em 1978 (Property, de Penny Allen). Em 

1982 dirigiu o curta The Discipline of D. E., baseado no conto homônimo de William S. 

Burroughs e mudou-se para Nova York após esse breve período em Los Angeles para 

trabalhos menores. Dessa breve experiência, o diretor resgata o dinheiro que conseguiu 

poupar e que o possibilitou de dirigir em 1985, Mala Noche, seu primeiro longa independente. 

 O período da graduação de Gus Van Sant coincide com as intensas mudanças nos 

modos de criação hollywoodianos e com as discussões sobre autoria, apartadas de ambições 

comerciais, que invadiriam os cursos de cinema. Mas suas primeiras incursões na produção 

cinematográfica experimentam um contexto completamente diferente. Quando em 1979 o 

diretor tenta filmar seu primeiro roteiro, Alice in Hollywood, que começaria narrando a 

trajetória de um garoto alienado, aspirante a ator, e a personagem principal, Alice, que 

partilhava a mesma aspiração, Van Sant já partilhava de um olhar para o cinema que destoaria 

do que viria a se transformar a indústria norte-americana nas décadas posteriores. 

É importante retomar aqui o contexto social e político da década de 1980. O 

conservadorismo é a tônica da postura política do então presidente Ronald Reagan. As 

investidas econômicas que visavam o crescimento do país e uma participação econômica mais 

ativa da população, aumentando o poder aquisitivo e reduzindo desigualdades, produziram 

efeitos contrários aos esperados. Os índices de pobreza e miséria aumentaram. Mas o combate 

principal iniciado pelo governo focava práticas consideradas amorais, postura que é 

interpretada por alguns pesquisadores como um artifício para desviar a atenção da profunda 

crise política e econômica enfrentada pelo país. Nessa perspectiva, o sexo e gravidez na 

adolescência, o combate à expansão do consumo de drogas especialmente por jovens, 

tornaram-se apanágio da campanha do presidente. 

O aspecto moralizador melodramático retornaria como forte ideologia no cinema 

estadunidense e a campanha militarista empreendida por Reagan incentivaria filmes de ação 

que buscavam dar novo sentido para o trauma provocado pela guerra do Vietnã e apartar, 

principalmente, o incômodo dos soldados que retornaram a uma sociedade modificada e 

profundamente afetada pela violência protagonizada por esses indivíduos. Entretanto, a 

tentativa de amenizar a imagem negativa criada em torno dos combatentes no Vietnã, 

transformando o imaginário da violência empreendida como nova força patriota, acabou 

criando, na esteira da figura exaltada do self made man norte-americano, novos estereótipos e 
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estigmas para minorias recolocadas como inimigos tão perversos quanto as imagens 

demonizadas dos comunistas combatidos na Guerra Fria. 

A saga Rambo36 é o maior exemplo da criação de novo significado ao personagem 

marginal no ideário estadunidense. Ex-combatente, transformado em pária após o seu retorno 

da guerra, recebe o expurgo e consequente respeito social em nova empreitada patriota na 

qual defende seu país de ameaças externas. O percurso do personagem parte de uma figura 

totalmente marginalizada aos olhos da sociedade para um novo herói nacional que carregaria 

os novos ideais conservadores da Era Reagan.37 

A trajetória das personagens outsiders na década de 1980 recuperava a redenção como 

forma de readequação do desvio às normas sociais. As representações dos indivíduos 

marginais retomavam a função pedagógica moralizante. Quando colocados em cena, o 

percurso dos outsiders deveria ser o de manutenção da ordem social. Mas o retorno destas 

questões encontraria vozes dissidentes no cenário de produção independente e, de maneira 

mais modesta, dentro da lógica hollywoodiana. E aqui se encaixa o início da trajetória de Gus 

Van Sant em sua Trilogia de Portland. 

Em Mala Noche (1985), o personagem Jhonny (Doug Cooeyate), imigrante mexicano, 

é alvo da idealização romântica de Walt (Tim Streeter). Todo o estigma construído em torno 

da imigração nos Estados Unidos e do papel ocupado pelas personagens de diferentes 

nacionalidades no cinema, quase sempre de criminosos impetuosos e relevantes para a trama 

apenas como estopim de violência, se desarma quando a condição marginal do imigrante é 

colocada como atraente aos olhos do personagem americano. A variável da rotulação do 

desvio, baseada no olhar que julga os comportamentos e criam estereótipos de párias sociais 

se transforma em potência nas personagens outsiders de Gus Van Sant. A trajetória deles 

dentro dos filmes retoma o olhar subjetivo para essas identidades complexas exaltadas nas 

produções da década de 1970. O olhar se abstém de uma rotulação que não considere as 

relações sociais que o produzem. 

Se existe, portanto, uma apropriação da estrutura melodramática em seus filmes, em 

especial em seus primeiros longa-mentragens, ela se realiza na chave da ironia. O espectador 

constata o quão problemáticas e simplistas são as resoluções da estrutura melodramática 

                                                 
36 Baseada no livro First Blood publicado nos Estados Unidos em 1972, de David Morrell, a saga de filmes 

acompanha o personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stalone. O primeiro filme, First Blood 

(Rambo: programado para matar, 1982) foi dirigido por Ted Kotcheff. Os posteriores, Rambo: First Blood Part 

II (Rambo II: a Missão, 1985), Rambo III (Idem, 1988), Rambo (Rambo IV, 2008), foram dirigidos por George 

P. Cosmatos, Peter MacDonald e Sylvester Stalone respectivamente. 
37 Cf. SILVA, Rodrigo Cândido da. Em missão de guerra: os filmes Rambo na era Reagan e a emergência da 

nova Guerra Fria. ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Fortaleza, 2009. 
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quando começa a absorver os conflitos em cena totalmente conectados com o modo que são 

evidenciados na estética fílmica. O romance vivido pelas personagens nos três filmes não é 

constantemente testado por conflitos propostos pelo roteiro, mas em sua própria composição. 

A chave irônica prevalece quando os sentimentos das personagens são questionados em 

perspectiva subjetiva. O ideal de amor romântico, tão caro ao melodrama, não se concretiza 

quando as relações se constroem despidas de intenções normativas. Walt se diz apaixonado 

por Jhonny, mas se questiona sobre o estado constante dessa paixão que não se encerra na 

sanção eterna legada ao casamento. 

Já em Drugstore Cowboy (1989), o percurso de redenção da personagem (sua jornada 

de recuperação, de correção do seu comportamento), e o próprio melodrama, é diretamente 

questionado. A figura do desviante recebe contornos mais incisivos e se sobressai enquanto 

um posicionamento do diretor em relação às ideologias que cercam sua produção. Segundo 

filme da trilogia, Drugstore recebeu uma produção diferenciada. Financiado pela Avenue 

Pictures, Gus Van Sant teria então sua primeira experiência com a produção próxima a de 

estúdios, com uma grande equipe, cronograma a ser seguido e, notadamente, restrições 

criativas relativas à criação do diretor. Van Sant, em entrevistas a Mario Falsetto, ressalta que 

sua maior dificuldade foi se adaptar a um estilo de filmagem que, para além dos cerceamentos 

criativos, gastava um tempo muito maior do que ele levou para finalizar Mala Noche. 

Esse processo é relevante para a compreensão de seu filme e da narrativa empregada 

por Van Sant. A imposição de que o filme fosse filmado em cores e não em preto e branco, 

como desejava o diretor, aparece como relevante quando analisamos a atmosfera empregada à 

narrativa. Por outro lado, a escolha de Matt Dillon pela produtora, grande astro juvenil da 

década de 1980, como o rosto de um viciado em tempo integral, bate de frente com as 

campanhas anti-drogas do governo Reagan com foco em uma juventude considerada um 

problema social a ser combatido. Ainda que o orçamento tenha sido modesto, o cineasta 

aprende seguindo o curso das ações como é realmente filmar em escalas de produção 

mainstream. 

Em My Own Private Idaho (1991), Scott Favor (Keanu Reeves) é parceiro de rua de 

Mike (River Phoenix). Filho do prefeito, Scott nasceu em classe alta e escolheu viver em 

prédios abandonados rodeado de viciados, desabrigados e garotos de programa. Em 

determinado ponto da narrativa, a situação se transforma. Scott assume os negócios do pai 

após sua morte e corta definitivamente os laços de amizade com seus antigos companheiros. 

Essa cena, pensada dentro da perspectiva do desvio delimitada por Howard Becker, é 

significativa do possível lugar dos outsiders no filme: de costas para os antigos amigos 
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desabrigados, grupo pelo qual foi acolhido e partilhou de suas práticas por muito tempo, o 

personagem de Keanu Reeves elimina qualquer possibilidade de amizade entres eles, posto 

que agora ele escolheu pertencer ao outro lado da situação. 

 O que está em jogo nessa construção de cena é a demarcação dos lugares de cada 

grupo participante. Os garotos de rua, vestidos quase em trapos, adentram um restaurante de 

classe alta e se deparam com Scott, a quem ainda reconhecem como igual, de costas vestido 

em um smoking. Ao redor, as pessoas param as conversas para encarar aqueles invasores. A 

postura sugere não aceitação. Aqueles rapazes são intrusos, outsiders. E, para fechar o 

julgamento, o amigo com quem eles intentavam se reconciliar não os olha de frente. Ele 

pertence a outro grupo agora e, como se precisasse provar que conhece as regras daquela nova 

situação, renega seu passado. Julga também seus amigos como marginais, não pertencentes. 

 Entretanto, sua situação anterior era de pertencimento a esse mesmo grupo às margens. 

Por escolha, vale ressaltar. Mas quando escolhe sair daquela situação, é recebido pelo novo 

grupo sem maiores problemas. O olhar para o seu comportamento desviante se lenifica. A 

lógica de rotulação se faz aparente. Passa a interessar mais as reações das pessoas aqueles atos 

(no caso, de nova aceitação) do que o próprio ato em si. A trilogia se completa enquanto um 

percurso focado no trajeto subjetivo de personagens às margens da sociedade norte-

americana. 

 Existe nos três filmes um desejo de evidenciar os “outros”, os sujeitos marginalizados, 

os párias, enquanto potências para compreensão de uma sociedade em profunda crise que 

escolheu caminhos simples para lidar com questões que eram compreendias enquanto 

ameaças a seus ideais tradicionais. A figura do outsider na cinematografia de Gus Van Sant é 

também um posicionamento dentro de um contexto conservador que legava aos indivíduos às 

margens da sociedade ideal a posição de sintomas de desestabilização social. E que, portanto, 

deveriam ser “curados” para manutenção da normalidade. 

 Nesse sentido, seus filmes não são simples reproduções do contexto histórico e 

cultural estadunidense. Antes disso, são veículos que constroem e revelam códigos 

discursivos presentes nos elementos culturais do qual é parte indissociável. O que sobressai na 

composição cinematográfica de Gus Van Sant é a tela de cinema enquanto superfície de 

discurso, é o efeito de opacidade que solapa a visão da representação carregada de anseios 

realistas. 
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CAP. 2 MALA NOCHE: O DESVIO EM RELEITURAS DO DRAMA ROMÂNTICO 

 
I’m in love whit this boy. I am.  

He quickens my blood just to look at him. 

 I want to die when I see him. 

 

Walt Curtis em Mala Noche, 198538. 

 

 

 

 Mala Noche é o primeiro longa-metragem do cineasta Gus Van Sant. Foi filmado de 

maneira totalmente independente com o orçamento final de $25,000 dólares provenientes de 

economias pessoais adquiridas em seus anos de trabalho em Los Angeles como assistente de 

diretor. Com equipe pequena e sem nenhum ator profissional no elenco, a produção permitiu a 

Van Sant maior controle sobre todas as etapas e, consequentemente, a impressão de um olhar 

pessoal bem específico. Em entrevista a Mario Falsetto39 o diretor comenta que criou um 

story-board detalhado e que instruiu ao cinegrafista do filme, John Campbell, que apenas 

copiasse os desenhos que ele havia feito. 

 Baseado na novela homônima do escritor e poeta da cidade de Portland, Oregon, Walt 

Curtis (1977), o filme trata da paixão obsessiva de Walt (Tim Streeter) por um garoto 

mexicano que frequenta as ruas do bairro periférico que ele mora e trabalha. Imigrante ilegal, 

Jhonny (Doug Cooeyate) vaga pelas ruas de Portland com seu amigo Pepper (Ray Monge) 

tentando sobreviver de pequenos furtos e prostituição. O ideal romântico do filme é exposto 

pela narrativa em off do personagem principal que narra sua obsessão pelos garotos 

mexicanos. As aparências sugerem um drama romântico usual, com o filme narrando as 

peripécias do casal para conseguir ficar junto. Mas é uma estratégia marcada por uma ironia a 

um dos gêneros mais explorados na cinematografia estadunidense. 

Na estrutura clássica do drama romântico hollywoodiano, “ciclo de produções cujo 

tema é desenvolvido a partir de um par amoroso central que irá pontuar as principais 

peripécias” (CAPUZZO, 1999, p. 72), a declaração de amor entre o casal protagonista aparece 

sempre como fator que transforma as trajetórias das personagens tragicamente. Surge como 

um desvio de rota, de percurso. As personagens não podem permanecer as mesmas quando o 

ideal de amor começa a ser perseguido. Nesse sentido, a estrutura narrativa do drama 

romântico estabeleceu estratégias que pontuassem a separação do casal apaixonado do núcleo 

                                                 
38 “Eu estou apaixonado por este garoto. Eu estou. Ele acelera meu sangue apenas por olhar pra ele. Eu quero 

morrer quando o vejo” (Tradução nossa).  
39 Cf. FALSETTO, M. Conversations with Gus Van Sant. Amazon’s e-book: Rowman & Littlefield 

Publishers, 2015. File Size: 909KB. Print Length: 205 pages. 
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social restante. Os antagonismos presentes na narrativa melodramática ganham contornos 

mais incisivos no drama romântico que se estabelece na chave da urgência. 

 Heitor Capuzzo, em Lágrimas de Luz: o drama romântico no cinema (1999), realiza 

uma análise de dramas românticos clássicos hollywoodianos de modo a evidenciar as 

principais estratégias narrativas desenvolvidas na trajetória do melodrama estadunidense de 

Griffith a James Cameron. Para tal, o autor identifica uma estrutura pouco flexível 

estabelecida pelo drama romântico que fica mais evidente a partir do ciclo de produções da 

década de 1930 e que ainda possui força em produções contemporâneas. Segundo o autor, um 

parâmetro comum está nas reiterações temáticas, temporais e espaciais que pontuam os 

conflitos da trama romântica. 

 As reiterações marcam a narrativa fílmica introduzindo personagens e conflitos de 

modo a imprimir empatia no público pela trajetória romântica do casal. Nesse sentido, os 

antagonismos morais que determinam a estrutura melodramática, quais sejam a moral e o 

vício, a redenção e danação, entre outros, são utilizados no drama romântico para criar uma 

aura sagrada ao casal que, formado quase instantaneamente na duração do filme, passará por 

tormentos que colocaram a prova o amor que dizem desesperadamente sentir. 

 A inversão criada por Van Sant no prólogo do seu filme é portanto referencial e 

irônica quando provoca a empatia do público a uma dupla de marginais, de indivíduos que 

não se distanciam das outras personagens enquanto portadores de moral elevada. As 

personagens que convivem com os dois rapazes são elas também párias, alcoólatras, viciados 

e, sobretudo, membros de uma classe social que sentia mais fortemente os efeitos da crise 

econômica que assolava os Estados Unidos na década de 1980. 

 Assim, o personagem que conhecemos nos primeiros segundos de projeção está em 

situação ilegal, adentrando um país que desconhece, do qual não partilha a língua nem os 

costumes. E o modo como o prólogo se desenvolve, a delicadeza do olhar do diretor que 

insere o personagem em um ambiente que lhe é avesso através do recurso de subjetiva do 

olhar de Jhonny que admira a paisagem que corre pelas janelas do trem, suaviza uma situação 

que poderia sugerir tensão. 

 O prólogo tem duração curta de 38 segundos e está inserido antes da apresentação dos 

créditos iniciais do filme que se desenrolam sobre a perspectiva da câmera Super 8 do 

personagem de Walt. Sem diálogos, tem início com o barulho de um trem em movimento (o 

apito e o barulho do seu percurso nos trilhos que funcionam como raccords de ruído) [A (1)] 

que abre para um plano geral de uma paisagem de montanhas tomadas pela neblina. (2) No 

plano seguinte, temos tomadas em travelling, com a câmera dentro do trem. (3) Corte para um 
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close-up do rosto de um garoto que ainda não conhecemos. Ele baixa o olhar e a câmera corta 

para o (4) close de uma pira de fogo, aos pés do rapaz. (5) A câmera faz um movimento para 

cima da pira e enquadra, em plano médio, outro rapaz sugerindo uma subjetiva do primeiro 

garoto em cena. (6) Em plano médio, a câmera corta para outro rapaz encostado a um canto 

lendo uma revista. (7) A câmera retorna ao close em mesmo eixo do primeiro rapaz que a 

guia, mais uma vez, (8) para a paisagem externa com um movimento de olhar que estabelece 

a perspectiva subjetiva do prólogo. O espaço não aparece em sua totalidade, portanto. É 

mediado pelo olhar de Jhonny e é percebido de forma fragmentada. A câmera alterna mais 

duas vezes entre o close do (9) (10) (11) rosto de Jhonny e a paisagem externa. O efeito de luz 

e sombra delimita ainda mais o rosto do personagem e enfatiza os seus olhos (reforçando a 

perspectiva subjetiva do prólogo). (12) E termina com um fragmento no canto superior direito 

da tela de um cigarro acesso. Já com os primeiros créditos expostos. 

 

Sequência A: Prólogo de Mala Noche. Chegada de Jhonny à Portland de trem.  

A (1)(2)   

   (3)(4)   

    (5)(6)   
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     (7)(8)   

   (9)(10)       

(11)(12)                                                                               

Fonte: DVD Mala Noche.40 

 

 Temos portanto dois níveis de decomposição da cena para compreender essa inversão 

de estrutura e, sobretudo, a ironia da construção que subverte concepções prévias sobre o 

personagem desviante: a história, o conteúdo que alude ao drama romântico; e o modo como 

ele se apresenta no específico fílmico. Pensando esses dois níveis, Vanoye e Goliot-Lété 

pontuam que “o conteúdo e a expressão formam um todo. Apenas sua combinação, sua 

associação íntima é capaz de gerar sua significação”. Nesse sentido, uma câmera subjetiva, 

em si, não diz tanto sobre a significação do filme se pensada em termos isolados. Entretanto, e 

aqui pensando a subjetiva do prólogo como recurso de empatia a um personagem desviante, o 

seu uso ganha significado dentro de uma estrutura que intentamos desvelar em sua chave 

irônica ao melodrama romântico. 

                                                 
40 A maioria das imagens utilizadas neste trabalho estão separadas em sequências e escolhemos nomeá-las 

seguindo essas organização. As imagens foram captadas de DVD’s que estão relacionados em Referências 

fílmicas ao final do trabalho. 
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 Dois pontos de vista se estabelecem nessa cena inicial. A sugestão de subjetiva, que 

pontuamos acima e um segundo, da objetiva da câmera que coloca o espectador dentro do 

vagão com os três rapazes mexicanos. Esse segundo ponto de vista se estabelece no olhar para 

o rosto de Jhonny. Um olhar em close, íntimo e fragmentado pela luz da janela que ilumina 

partes de seu rosto. A estratégia de apresentação do personagem principal, como centro da 

cena, é comum ao drama romântico especialmente na tentativa de construção de identificação 

com o espectador. Contudo, a introdução das personagens na estrutura melodramática 

geralmente pontua traços de uma moral tradicional que elevaria as expectativas em relação à 

trajetória seguida. O que Van Sant faz em Mala Noche é criar uma simpatia prévia, sem 

fornecer elementos da personalidade do personagem. 

 Quando, logo após os créditos, ouvimos Walt descrever sua paixão por um rapaz 

mexicano, a imagem que associamos é a do garoto deslumbrado com a paisagem em seu 

trajeto de trem. Um insinuação de inocência, que agora é marcada pelo interesse amoroso do 

personagem principal que introduz o mexicano em sua situação ilegal e marginal. A quebra da 

lógica moral tradicional foi estabelecida. O diretor posiciona o olhar do espectador para a 

subjetividade de seu personagem desviante antes de introduzi-lo como objeto de interesse 

romântico. 

 Temos uma introdução semelhante no catastrófico drama romântico Bonnie and 

Clyde, apesar dos diferentes efeitos produzidos. A introdução das personagens no filme é feita 

de forma documental, em referência à história utilizada como inspiração. Assim, quando a 

figura de Bonnie aparece refletida em um espelho, já sabemos de antemão a trajetória que 

desempenhará ao longo da projeção (o texto introdutório se encarrega de descrevê-la em sua 

incursão no mundo criminoso). Mas a primeira imagem é em subjetiva. A personagem se 

encara no espelho e, em contraponto, aparece refletida nele. Em alguns segundos, em dois 

planos complementares, Arthur Penn introduz sua personagem fazendo referência à certa 

interioridade que se conclui entediante. O conflito que Bonnie experimenta é interno. E o 

espectador é incitado a ter empatia por esse conflito, assim como é apresentado a Clyde a 

partir da perspectiva da personagem que imediatamente manifesta interesse por ele ao vê-lo 

prestes a furtar um carro. Os atos criminosos encenados passam a ser visto sobre o apanágio 

do romance que se inicia entre os dois. 

 A similaridade é marcante na inversão na forma de enquadrar o desvio no cinema. O 

julgamento externo é eliminado da introdução. A personagem outsider é apresentada em sua 

complexidade subjetiva e o julgamento inicial, proposto em níveis espaciais distintos para 

eles e os coadjuvantes, que demarcaria sua posição marginal (como acontece nos minutos 
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iniciais de Easy Rider, por exemplo41) não se concretiza. Um direcionamento que ironiza as 

lições morais que a estrutura melodramática sustenta. 

 Em termos de percepção do desvio, o prólogo de Mala Noche cede lugar de fala para 

um grupo de marginais que, e aqui pensando no contexto político estadunidense da década de 

1980, era silenciado ou representado apenas através de reforços de estereótipos. O 

Immigration Reform and Control Act of 1986 (IRCA) garantia perdão a certos grupos 

imigrantes ilegais que viviam no país até sua promulgação, mas por outro lado reforçava a 

barreira de entrada nos Estados Unidos e aumentava as penalidades para novos moradores em 

situação ilegal42. Até a criação do IRCA, o problema da imigração nos Estados Unidos se 

tornou tópico do debate político em 1980. Ronald Reagan e George H. W. Bush, que então se 

tornaria vice-presidente do país, tratavam a questão com cautela porque enxergavam nos 

latinos ilegais potenciais votantes43. Contudo, não abandonavam o discurso de reforço às 

barreiras e endossavam que a imigração ilegal era uma das causas da grande crise econômica 

e moral experimentada no país. 

 Nesse sentido, o filme de Gus Van Sant produz uma quebra na representação 

estereotipada de um grupo de mexicanos ilegais quando ironiza essa posição valendo-se de 

uma releitura da estrutura do drama romântico. O mexicano é objeto de desejo de Walt que, 

também em situação marginal, entende seus privilégios em relação aos garotos. Sua obsessão, 

e o reforço pela narrativa em off constante em todo o filme, sugerem o desejo de dominação. 

Um jogo de poder que subjugaria o elo mais fraco da relação, em especial no contexto em que 

o filme produzido. Contudo, o controle pelo ideal romântico não se efetiva. A paixão de Walt 

é ridicularizada pelos rapazes que tratam a relação de forma pragmática. 

 O romance desejado por Walt não é inferiorizado pela condição ilegal de Jhonny. Na 

cena após os créditos iniciais, a qual, seguindo a estrutura do melodrama romântico, introduz 

a trama do casal protagonista em tom de urgência, Van Sant capta em close alguns homens 

dentro da loja de conveniência que marca os encontros iniciais dos jovens protagonistas. A 

câmera percorre os rostos desses intrusos e dança ao redor dos protagonistas criando uma 

                                                 
41 O plano geral de um bar inicia o filme e o som de motos, fora do quadro, já indica a condição de externos à 

paisagem exibida que os personagens motoqueiros assumem. Quando enquadrados, a câmera alterna entre os 

enquadramentos gerais (com os personagens em meio aos coadjuvantes) e enquadramentos em plano médio de 

grupos de locais que observam os dois forasteiros. A introdução de ambos acontece pelo olhar de terceiros. 
42 Cf. https://www.uscis.gov/tools/glossary/immigration-reform-and-control-act-1986-irca. Visto por último em: 

24 de junho de 2016. 
43 Cf. Vídeo de um dos debates presidenciais em 1980. Um rapaz questiona aos candidatos sobre a educação de 

filhos de imigrantes ilegais no Texas “se eles deveriam ser permitidos nas escolas públicas do Estado ou se os 

seus pais deveriam pagar pela educação deles”. Disponível em: http://www.esquire.com/news-

politics/news/a41023/ronald-reagan-george-bush-immigration/. 

https://www.uscis.gov/tools/glossary/immigration-reform-and-control-act-1986-irca
http://www.esquire.com/news-politics/news/a41023/ronald-reagan-george-bush-immigration/
http://www.esquire.com/news-politics/news/a41023/ronald-reagan-george-bush-immigration/
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aproximação entre eles pelo travelling que acompanha o mexicano caminhando pela loja e 

finaliza no zoom ao rosto iluminado de Walt, que sorri extasiado. Um homem encostado ao 

balcão fala “he likes men”. Mas a relação homossexual, também transgressora nos termos da 

moral tradicional, se desenha na chave da repressão pessoal da própria sexualidade ou na 

percepção de novas formas de experimentá-la. Ligada talvez a julgamentos externos, mas 

centrada no conflito individual que desperta. 

 Talvez aqui a apropriação da chave do melodrama romântico se apresente em sua 

força irônica. No drama romântico, como pontua Heitor Capuzzo (1999), existe uma estranha 

urgência na formação do par romântico. Segundo o autor, “o amor surge de forma repentina e 

sua declaração precisa dar-se quase de imediato. Os amantes têm pressa, como numa corrida 

contra o tempo. A única justificativa ao ritmo alucinante dos fatos impostos por eles é o que 

sentem.” (p. 73) Por esse motivo, se instaura na trama certa incompatibilidade entre os anseios 

do casal recém formado e a reação da sociedade à qual pertencem. O casal, quando 

estabelecido, se apresenta como desvio à ordem vigente que não só se enquadravam, mas 

seguiam sem nenhuma resistência. O romance é geralmente o ato transgressor a ser punido na 

estrutura melodramática. 

 Entretanto, a paixão só se apresenta em sua força desviante quando o casal é 

introduzido como moralmente aceito, como ícones caros à ordem social. No caso de Mala 

Noche, as personagens não são representantes da integridade e moral da sociedade que 

pertencem. São, em essência, indivíduos outsiders que não se inserem em uma trajetória de 

expurgo e aceitação. A urgência do romance é questionada não em sua quebra da lógica 

ordinária, ou em sua causalidade com o desvio. Mas pelo seu caráter essencialmente 

desviante: quando um casal de outsiders, homossexuais, imigrantes ilegais, moradores de 

subúrbio não são colocados em perspectiva moral, resta o expurgo do próprio ideal romântico. 

 

2.1 Domínio sobre o outro: queer cinema e a representação da sexualidade 

 

 Mario Falsetto comenta na introdução a entrevista que Gus Van Sant concedeu sobre 

seus três primeiros longa-metragens que o uso de atores não profissionais, especialmente em 

Mala Noche como escolha estética de um estilo de produção desprendido do mainstream e da 

obsessão a ídolos famosos, acabou gerando um incômodo na montagem que pouco se 

demorava nas expressões dos atores inexperientes. Ainda que essas decisões possam afetar a 

percepção final do filme, o que se sobressai nessa afirmação prévia é a necessidade de 
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considerar os efeitos dessas escolhas para o material final. Ao menos a versão que temos 

disponível atualmente.44 

 Um filme pode mudar completamente em sua pós-produção. Cores, vozes, 

movimentos de câmera e enquadramentos podem ser modificados de acordo com as 

necessidades de edição final. Mas em termos de análise fílmica, o material que guia o analista 

deve ser o material final. Mesmo recorrendo a questões que lhes são externas, o percurso será 

sempre de retorno ao produto final disponível (VANOYE & GOLIOT-LÉTÉ, 2002). Nesse 

sentido, classificar as tomadas curtas em close-up das personagens mexicanas como recurso 

que supre uma possível ineficiência expressiva dos atores simplifica o processo de produção 

cinematográfica em que as cenas, antes de serem registradas, são detalhadamente construídas 

pelo cineasta e sua equipe disponível (JULIER & MARIE, 2012, p. 21). 

 A combinação desses planos curtos evidenciam o discurso irônico que ressaltamos em 

nossa leitura sobre o filme de Gus Van Sant em questão. Em relação ao interesse amoroso de 

Walt por Jhonny, existe uma quebra entre a narrativa em off do personagem e as sequências 

que se desenrolam durante sua fala. Quando Walt fala de sua paixão e de todo o seu desejo 

pelo rapaz imigrante, a câmera passa rapidamente pelo seu rosto, mas não insinua em 

contracampo o olhar do personagem narrador. Ela evidencia a presença do dispositivo, do 

discurso que não se conecta com as direções que as reflexões em off sugerem. 

 Em um jantar que sua amiga oferece para ele e os rapazes mexicanos, na mesa já 

durante a refeição, Van Sant não fixa a sua câmera em um ponto específico. O jogo de campo 

e contracampo, que usualmente se utiliza da câmera subjetiva para insinuar o flerte entre o par 

romântico não tem espaço na cena. A câmera às vezes assume um ponto de vista voyeurístico, 

observando sem interagir, sugerindo um olhar particular a Jhonny. Mas fugaz, que escapa aos 

desejos e descrições de Walt. 

 O dispositivo não se rende à tentação de fazer de Jhonny uma personagem submissa a 

Walt. A concretização do romance, o amor que poderia retirar as personagens de suas 

situações marginais, perde força na mise-en-scène. O que se constrói, ao contrário, é um 

interesse latente em expor as vicissitudes do outro, do imigrante, daquele estranho ao 

ambiente que ocupa. E então, as limitações da produção independente aparecem menos como 

uma deformidade da construção fílmica e mais como potência narrativa que, assumindo-se 

alheia a parâmetros hollywoodianos, escolhe dar ênfase a personagens marginais em termos 

de cultura cinematográfica e social, notadamente. 

                                                 
44 Mala Noche foi modificado algumas vezes após sua exibição original. Por questões de direitos autorais, por 

exemplo, as canções foram trocadas quando o filme passou a circular fora dos festivais independentes.  
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 Geoff King, em American Independent Cinema, coloca em questão os parâmetros de 

classificação de um filme como independente. Ele pontua três características que entende 

como elementares para a classificação, mas enfatiza que existem graus distintos de adequação 

que não desqualificam a produção como independente. Para o autor, a classificação perpassa 

pela percepção da posição do filme, individualmente, e de seu produtor, em relação a três 

elementos chave (sua posição em relação à): “(1) their industrial location, (2) the kinds of 

formal/aesthetic strategies they adopt and (3) their relationship to the broader social, cultural, 

political or ideological landscape.” (KING, 2005, p. 2)45. 

 Podemos situar Mala Noche como filme independente partindo dos três elementos que 

King pontua. Produzido longe de grandes estúdios e com equipe pequena e pessoal; as 

escolhas formais que brincam com as representações clássicas melodramáticas e, em essência, 

sua opção por representar personagens marginais (imigrantes, gays, garotos de programa). 

Para nossa proposta, o terceiro elemento talvez responda sobre as possibilidades de legar a 

grupos de outsiders uma visão que se distancia do mainstream e que procure uma 

representação desprendida de estereótipos. 

 Falamos em uma apropriação irônica da estrutura melodramática hollywoodiana, mas 

não podemos ignorar o lugar de fala ampliado que a cena independente norte-americana criou 

para representações de romances homossexuais. A própria possibilidade de se apropriar 

ironicamente de um ideal romântico atrelado aos romances heterossexuais só é possível em 

um contexto de experimentação que não só se abre a essas narrativas, como se constrói 

esteticamente a partir dessas diferenças simbólicas. 

 Como King, nosso interesse não está na classificação do filme em grau máximo de 

independência em relação às produções em grande escala. Mas é, sobremaneira, observar as 

nuances de representação do outro, dos outsiders, em suas possibilidades que se ampliam 

quanto mais distante a produção se posiciona do universo mainstream, ou, em contrapartida, 

com as aproximações que realiza de modo a delimitar suas próprias fronteiras. 

 Voltamos ao conceito de Becker: quem diz sobre o desvio? Quem define o ato 

desviante? E complementamos as questões colocando em evidência o lugar da produção, do 

produtor, como em desvio a grupos predominantes da sociedade. Mala Noche é produção 

dissidente. Ela diz tanto de uma empreitada independente queer, em seus esforços de dar 

visibilidade a grupos postos como desviantes, como de uma produção que dialoga fortemente 

com convenções hollywoodianas, ainda que intente desconstruir estruturas clássicas. 

                                                 
45 “(1) sua localização industrial, (2) os tipos formais/estratégicos que eles adotam e (3) sua relação com a 

amplitude cultural, social, política ou paisagem ideológica” (Tradução nossa). 
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 Dentre os três filmes da trilogia aqui analisada, Mala Noche seja talvez o que possa ser 

classificado de modo mais fechado em relação aos três elementos apontados por King. 

Produzido com baixo orçamento obtido de investimentos pessoais da equipe, construído 

através de alternativas formais distantes dos modelos clássicos e, finalmente, carregada de 

discussões e aberta a grupos sociais pouco representados. Contudo, os dois outros filmes, 

apesar das gradações que apresentam em relação aos três pontos elencados acima, são filmes 

dissenso: questionam estruturas clássicas de representação e oferecem, ou potencializam, 

discussões sobre grupos de outsiders que se desprendem de visões redutoras, estereotipadas, 

que desconsiderem todos os lados envolvidos na disputa de visibilidade no cinema. 

 A partir disso, podemos continuar nossas análises considerando que as apropriações de 

estruturas clássicas do melodrama romântico em Mala Noche se constituem como chave de 

um discurso que questiona o olhar sobre homossexuais que perpassa por noções 

predominantemente heterossexuais. As relações homoafetivas passavam a ser representadas 

por seus próprios termos e uma nova onda de filmes com temática homossexual se 

beneficiava de discussões sobre sexualidade e gênero. Assim, a teoria queer no cinema, do 

início da década de 1980, questionava veementemente uma apropriação psicanalista nos 

estudos de gêneros que repetia estruturas de comportamento heterossexuais para compreensão 

dos gays e lésbicas. O olhar ao outro, ao diferente, segundo estes trabalhos, servia para 

delimitar fronteiras e construir compreensões sobre estes grupos como desviantes. Apartando-

se do viés psicanalítico, os estudos de gênero passaram a se distanciar de uma noção 

essencialista da sexualidade exaltando o caráter construtivo das categorias de gênero.46 Os 

efeitos dessas discussões ao cinema aparecem no sentido de ceder espaço às performances, às 

nuances identitárias não mais fechadas em um ciclo imutável: a possibilidade de 

transformação se sobressai. 

 Para o filme de Gus Van Sant, e para a trilogia como um todo, essas renovadas 

discussões são menos fatores classificatórios e mais possibilidades de discursos que, falando 

sobre grupos marginais, não escolhem demarcar fronteiras. Ao contrário, expõem todos os 

limites e exalta a constante movimentação por todos os espaços. O que move a estética de 

seus filmes está na prática desviante - a sexualidade como forte presença, mas não 

predominante.  

 Gus Van Sant, e seu filme debut, Mala Noche, são comumente classificados como 

expoentes de um nova onda de filmes com temática homoafetiva -  o new queer cinema. 

                                                 
46 Cf. STAM, Robert. A teoria queer sai do armário. In: Introdução a teoria do cinema. Campinas: Papirus, 

2013. 
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Muito bem recebidos em grandes festivais LGBTQ, a classificação queer parece-nos 

apropriada quando recuperada a ressignificação do termo, antes pejorativa, passando a utilizá-

la como exaltação de um modo de representação da sexualidade humana que se distancia do 

padrão, hollywoodiano notadamente, heterossexual, branco e monogâmico. Outras 

possibilidades são colocadas em perspectiva e a teoria queer enfatiza certa fluidez das novas 

narrativas cinematográficas. Assim, partindo da definição de Henry Benshoff e Sean Griffin 

(2004, p.1) em Queer Cinema: The film reader, temos que  

 

the term queer, once a pejorative epithet used to humiliate gay men and women, is 

now used by academics to describe the broad, fluid, and ever-changing expanse of 

human sexualities. Queer can be used to describe any sexuality not defined as 

heterossexual procreative monogamy (usually the presumed goal of most classical 

Hollywood couplings); queers are people (including heterosexuals) who do not 

organize theis sexuality according to that rubric47 

 

 Queer, portanto, pode ser visto como toda representação, toda identidade que se 

constrói distante do padrão de “normalidade” sexual. Ao afirma-se diferente, a subversão do 

termo evidencia o julgamento negativo que ele adquiriu em um contexto de exclusão e 

discriminação e reposiciona grupos que se recusam a encerrarem sua cultura, seus interesses 

sociais e políticos, em binarismos de identificação sexual que intentam a manutenção de uma 

ordem social predominantemente heteronormativa.48 O que faz ressaltar, sobremaneira, novos 

modos de representação que digam sobre os grupos que são colocados em cena e não mais um 

olhar de fora, regulador. 

 Assim, quando Jhonny enfatiza sua sexualidade de modo quase ofensivo a Walt, está 

em jogo menos uma relação violenta em relação ao gênero mas um posicionamento em 

relação à sexualidade que se distancia de uma definição que encerre o caráter construtivo das 

identidades em jogo. Gus Van Sant expõe, através do personagem que evita ser classificado 

como gay, alguns dos arquétipos homofóbicos largamente difundidos pelo cinema dominante. 

Mas sua representação não é corretiva. Não caminha para o expurgo dos possíveis 

preconceitos do personagem. Ao contrário, enfatiza o “caráter de construto” de uma 

sexualidade que se desprende de definições que lhe são exteriores. A representação se 

                                                 
47 “O termo queer, antes um epiteto pejorativo, usado para humilhar homens e mulheres gays, é agora usado por 

acadêmicos para descrever as sexualidades humanas em sua extensão, fluidez e constante mudança. Queer pode 

ser usado para descrever qualquer sexualidade não definida como monogâmica procreativa heterossexual 

(geralmente o objetivo presumido da maioria das uniões clássicas de Hollywood); queers são pessoas (incluindo 

heterossexuais que não organizam sua sexualidade de acordo com essa rubrica.” (Tradução nossa) 
48 “Em seu novo uso, representava não uma nova identidade sexual, mas a não conformação às identidades e 

binarismos culturalmente impostos através de rótulos como homossexual, heterossexual, lésbica, gay, bi, trans: 

ser queer é estar livre dos limites impostos por estas identidades” (JAGOSE, 1996, p. 72- 100 apud LACERDA, 

2011, p.9) 
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distancia da ambição de criar imagens positivas que corrijam os estereótipos, estando mais 

preocupada em evidenciar um caráter mais complexo, diversificado, das sexualidades em 

jogo. 

 Em relação a outros filmes queer, a semelhança se estabelece no que tange à 

necessidade de exaltar a subjetividade dos personagens homossexuais. O personagem gay não 

é só um artifício cômico, ou objeto desestabilizador da narrativa. Os filmes queer estão cada 

vez mais empenhados em demonstrar os anseios e interesses de seus personagens. Contudo, 

nesse aspecto se encontra a diferença e o que acaba classificando Van Sant enquanto expoente 

de uma nova geração de cineastas que não se utilizam do recurso da oposição e analogia entre 

casais héteros e homossexuais. Van Sant não cria níveis de diferenciação. Se em Mala Noche 

todos os personagens são marginais não existe também um casal hétero que, visto em 

paralelo, pudesse evidenciar semelhanças que eliminariam o olhar estigmatizado a uma 

relação percebida como transgressora. 

 O filme também não trata de uma situação de “coming out”, que era outra categoria 

comum aos filmes queer. Assumir-se homossexual era o plot narrativo de muitos filmes 

queer. O personagem, insatisfeito com a farsa de uma vida de reservas larga ou uma relação 

heterossexual ou o celibatário opressivo, assume sua sexualidade e experimenta todas as 

consequências de seus atos. É assim em Desert Hearts (1985), filme de Donna Deitch, por 

exemplo. Insatisfeita com o seu casamento, Vivian Bell (Helen Shaver) dá entrada no divórcio 

e viaja até Reno, em Nevada, para obter um processo mais rápido de separação. Hospedada 

com outras mulheres à espera do divórcio em um rancho, Vivian conhece Cay Rivers (Patricia 

Charbonneau), uma amiga próxima da dona do local, Frances Parker (Audra Lindley). 

 Cay é apresentada como uma jovem mulher de espírito livre. Também saindo de um 

relacionamento com seu ex-chefe, ela revela ter se relacionado com outras mulheres durante a 

vida. As duas iniciam uma relação marcada pela libertação de Vivian, que aos poucos 

redescobre sua sexualidade e assume sua homossexualidade. Ambientado em 1959, o filme 

foca na liberação feminina que se seguiu ao fim da proibição do divórcio nos Estados Unidos 

e, essencialmente, sobre a liberdade sexual feminina metaforizada na libertação do casamento 

pelo divórcio. O “coming out” da personagem é em si o que a define. Assumir-se em uma 

relação homossexual não aparece como meio de explorar a subjetividade de Vivian.  

 Ainda que o filme tenha marcado sua época por expor com menos amarras de censura 

a relação entre duas mulheres tentando evitar as armadilhas de fetichização da relação entre 

elas, o filme não tem intenção de explorar as nuances de um relacionamento homoafetivo, 

especialmente dentro de um contexto de crescente preconceito e marginalização de gays e 
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lésbicas. Não utiliza, também, o mecanismo de analogia para evidenciar as diferenças de suas 

personagens. 

 Mala Noche não é um filme sobre “coming out”. A narrativa não se prende às tensões 

que a definição da sexualidade poderia infringir aos garotos do filme. Diferente de Desert 

Hearts, se assumir em uma relação homoafetiva não encerra a trajetória dos personagens. O 

interesse de Gus Van Sant está em observar em detalhes e de maneira absolutamente íntima o 

relacionamento entre dois homens. Fugindo de rótulos e expondo a crueza de uma relação 

sem precisar igualá-la a qualquer parâmetro social de relação afetiva. 

 Talvez a ligação imediata feita do filme com o que se tornaria o novo universo queer 

norte-americano da década de 90 seja menos as personagens homossexuais e de identidades 

sexuais fluidas, mas as escolhas estéticas que se aproximam de uma estética do artifício, 

ligada a uma sensibilidade camp; algo distante de estéticas oficiais legitimadas49 e oposta a 

uma linguagem naturalista contemporânea. Interessa menos a Van Sant a evidenciação, pelos 

diálogos, de um romance não correspondido, e mais a potência da imagem, dos elementos de 

cena, que envolvem a trama que não caminha nunca a um ápice dramático. 

 Quando Walt resolve apresentar os rapazes mexicanos à sua amiga, esta sugere que 

cozinhem um jantar para recebê-los em sua casa. Chegando ao local Jhonny se lembra que 

esqueceu de deixar a chave no hotel para seu amigo e tem uma reação exagerada e recorre a 

Walt, em espanhol, em fala acelerada, pedindo que retorne ao hotel. Walt obedece ao seu 

pedido e parte com os garotos para buscar Roberto, o amigo de Jhonny. Quando estes dois se 

encontram, Jhonny fala que encontrou Walt, a quem ele se refere o tempo todo como um 

“puto”, e diz que acabou combinando de jantar com ele. 

 A impossibilidade do romance idealizado por Walt encontra seu obstáculo no idioma 

que ele tem dificuldades em compreender. O que o faz não perceber, em vários momentos, o 

desprezo manifestado pelo garoto. Nesse sentido, os diálogos se transformam em secundários 

quando relacionados ao romance que apenas existe na narrativa em off de Walt. Entretanto, 

quando um dos rapazes explica como perderam um amigo na viagem para Portland, Walt 

traduz para sua amiga a tragédia da imigração ilegal dos rapazes sentados à mesa. 

                                                 
49 É importante ressaltar aqui o percurso de aceitação e negativa do camp no contexto dos movimentos sociais 

LGBTS. Ligado a uma cultura homossexual masculina, o camp passou de uma apropriação irônica a uma 

postura de aceitação cultural tendo o queer como catalisador dessa postura. ”Assim, a teoria queer, além de 

reforçar a crítica do movimento queer aos modelos identitários culturalmente impostos, salientou o caráter 

transgressor do camp, em especial de seu tratamento teatral dos papéis gênero. Aos grupos ativistas queer, que já 

se utilizavam do deboche camp como estratégia de luta, juntou-se um grande número de artistas, que aderiram às 

expressões mais radicais do estilo, com vistas a uma arte eminentemente política “(LACERDA, 2011, p. 10). 
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 É muito forte nessa cena a intenção de dar espaço nos quadros aos garotos imigrantes, 

em super close de seus rostos. A câmera para nos três garotos mexicanos em cortes rápidos, 

fora do eixo, e bem próxima de seus rostos. Na tela, a legenda que traduz ao espectador o 

trauma de uma perseguição policial violenta. Uma cena que caminha para um ápice 

melodramático, com o close nos garotos podendo ser utilizado como apelo sentimental para 

sua situação marginal.  

 

Sequência B: Jantar na casa da amiga de Walt com os garotos mexicanos.  

B(13)(14)   

  (15)(16)   

 (17)(18)    
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(19)(20)    

  (21)(22)   

 (23)(24)   

  (25)(26)   
Fonte: DVD Mala Noche. 

 

Contudo, o resultado é outro. O fim da narrativa só eleva o fato de que os três 

passaram a fronteira. Fugiram dos policiais, apesar do cerco fechado. E Gus Van Sant faz o 

espectador encará-los. Em flashback descobrimos que a passagem inicial tranquila, sob o 

olhar de Jhonny às paragens de Portland, terminou em enfrentamento policial. Se o prólogo 

introduz as personagens de maneira subjetiva, nesse momento fica evidente a condição 
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marginal perante uma instituição reguladora que possui aporte legal na sociedade norte-

americana. Retomamos o que foi exposto anteriormente sobre a situação dos imigrantes nos 

Estados Unidos até 1986, quando o IRCA é promulgado pelo então presidente Ronald 

Reagan. A proposta de intensificar a guarda das fronteiras teve como consequência direta a 

prisão e morte de vários imigrantes ilegais. E o aparato moral é escancarado nessa sequência. 

A cena acaba criando dois níveis entre os personagens imigrantes e nativos. A partir 

do fotograma B 19 até o B 24, temos um contraponto entre os dois grupos. Em uma 

montagem que sugere um campo em oposição ao outro, vemos os rostos em close de Roberto 

e Pepper seguidos pelo enquadramento médio de Walt e sua amiga. Nesse momento, este 

tenta traduzir os relatos dos mexicanos para sua amiga que não compreende o idioma falado. 

Perdido na tradução, Walt acaba não compreendendo fatos importantes da narrativa dos 

rapazes. Roberto fala sobre um espancamento que não teve final trágico. Para Walt e sua 

amiga, o rapaz do relato foi assassinado e seguem-se reações de choque e espanto. Existe uma 

incompreensão que estabelece os locais de fala dos dois grupos. Primeiro, a 

incomunicabilidade gera perspectivas diferentes sobre o controle imigratório. Segundo, e mais 

aparente, é o privilégio dos dois nativos frente aos rapazes mexicanos. Assim, quando Van 

Sant cria um filme de personagens apenas marginais, ele não abre mão de criar espaços de 

fala para grupos que antes não possuíam representação no cinema norte-americano – não em 

seus próprios termos, sobretudo. 

Observamos, por conseguinte, dois níveis de tensão na narrativa antimelodramática 

que se estabelece: o interesse em escapar às convenções de representação romântica 

desconstruindo estruturas de um ideal de amor tradicionalmente hétero e a tentativa de 

questionar um olhar a uma situação de marginalidade, no caso a imigração latina, evitando 

sugerir modelos adequados de representação. Em ambas as situações, prevalece um cuidado 

na construção das imagens, em constante oposição a outros elementos narrativos, que 

evoquem a potência subjetiva no trato ao desviante que até então aparecia no cinema sob 

olhares restritivos, objetivos ao se ligarem a questões morais predeterminadas e 

estigmatizadas. O esforço em estabelecer novas possibilidades de representação que em 

última instância criam novos espaços de expressão pessoal e representatividade do “outro” 

negligenciado. 
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2. 2 Imigrantes ilegais, marginalidade e espaços urbanos 

 

 Nesse ponto do trabalho, parece-nos urgente retomar as questões sobre desvio e 

imposições das regras expostas por Becker. A imigração, quando feita por meios não 

autorizados, é classificada como um crime e, considerando o contexto de produção do filme, 

teve sua regulação mais acentuada, em âmbito geral. Contudo, a complexidade dos ambientes 

urbanos e, sobretudo, a organização federalista do país, garante que a imposição dessas regras 

aconteça de modos distintos. O que permite, dessa forma, que imigrantes não regularizados 

sentem-se à mesa com dois nativos e explanem sobre sua situação de ilegalidade. 

 Acontece que, para além de uma situação de reserva50 característica de grandes centros 

urbanos, a cidade de Portland lidava com a imigração de modo mais controverso que outras 

localidades. Em consequência, o estado do Oregon possuía regulação diferenciada com 

aspectos legais que garantiam a recepção de imigrantes para trabalhos nos campos. Pensando 

por essa perspectiva, a presença de mexicanos nas ruas de Portland não criava um ambiente 

de estabilidade que gerasse a necessidade de denúncia da situação desviante.  

Existem, cabe ressaltar, algumas situações que garantem a imposição das regras. O 

que nos leva a uma segunda particularidade da situação de Portland em 1985/86: as 

temporadas de trabalhos em áreas rurais próximas ao centro urbano. O estado do Oregon é 

conhecido como um dos maiores destinos de imigração nos Estados Unidos e a cidade de 

Portland tem a maior população de imigrantes entre as cidades norte-americanas.51 A 

comunidade Latina representa o maior grupo de imigrantes no estado do Oregon e se distribui, 

basicamente, pelos subúrbios e áreas rurais. As políticas de imigração do estado se ancoravam 

                                                 
50 Becker recupera a classificação de Simmel que rotulou a atitude urbana típica de “reserva”. Para Simmel, “se 

reações internas fossem respostas aos nossos contatos externos contínuos com inúmeras pessoas, em um número 

tão grande quanto na cidade pequena, onde se conhece quase todo mundo que se encontra e onde se tem uma 

relação positiva com quase todo mundo, ficaríamos completamente atomizados internamente e entraríamos num 

estado psíquico inimaginável. Em parte esse fato psicológico e em parte o direito à desconfiança que os homens 

têm diante dos elementos incertos da vida metropolitana exigem nossa reserva. Em consequência dessa reserva, 

muitas vezes não conhecemos nem de vista aqueles que foram nossos vizinhos por anos (SIMMEL, 1950 apud 

BECKER, 2008, p.130-131). Nas considerações de Becker, essa situação de reserva em centros urbanos de 

estrutura mais complexa, os conflitos em relação às regras podem aparecer quando o incômodo em relação a 

certo desvio só se manifesta quando alguém é afetado pessoalmente. E o risco de divergência de interpretações é 

maior devido aos possíveis conflitos em relação às regras impostas – o que, para o sociólogo, não aconteceria em 

pequenos grupos que mantém relações de face a face e que, mais provavelmente, não divergem em relações às 

regras de sociabilidade. No caso de Portland, a questão da imigração por vezes despertava conflitos por se 

relacionar a interesses pessoais e de mercado. O que acaba evidenciando divergências marcadas de interpretação 

da imigração como desvio. 
51 Sobre os percentuais apontados nos estudos sobre imigração no Oregon, a população imigrante Latina possui 

grande representatividade. Cf. BUSSEL, Robert (editor). Understanding the Immigrant experience in 

Oregon: research, Analysis, and Recommendations from University of Oregon Scholars. Labor Education and 

Research Center, University of Oregon, 2008. 
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em uma relação empregatícia que partiam de uma necessidade de mão de obra para as 

fazendas e indústrias. A categoria de “imigrantes ilegais” em certa medida se instaura em uma 

situação de grande demanda de mão de obra, mas também de ineficiência no registro e 

aceitação da mesma. O que gerava a necessidade, e constante desafio às autoridades, em 

termos de integração civil/social. 

Cercada por vasta área rural, a presença de imigrantes em seu centro urbano em épocas 

de grande afluxo de trabalhos nos campos era comum. Gus Van Sant relembra em entrevista 

concedida ao The Guardian, em 2009, a presença de trabalhadores imigrantes na cidade no 

verão52. Pequenos hotéis e pensões abrigavam grande número de imigrantes que 

movimentavam o centro de Portland. Assim, a presença destes indivíduos só indicava um 

problema social quando, nas baixas temporadas de trabalhos, os imigrantes se encontravam 

sem opções de trabalhos regulados e comumente aceitos. E Mala Noche, ainda que remonte à 

década de 1970, dialoga exatamente com esse período intermediário que situa as personagens 

imigrantes. 

As ambiguidades do sistema são expostas. A truculência policial não parece encontrar 

justificativas apenas na situação ilegal de imigração. Considerando a situação anteriormente 

detalhada, a repressão se faz presente quando imigrantes se envolvem com prostituição, 

consumo de drogas e pequenos furtos. Nesses casos, a reserva se desfaz e a condição de 

imigrante se torna um problema social. Extrapola os limites aceitáveis e evidencia a complexa 

relação de nativos com imigrantes.  

Considerando a relação de Walt com os garotos mexicanos, existe a evidenciação de 

uma relação que supõe dominância. Mas que não consegue se efetivar nas bases do binômio 

legalidade versus ilegalidade. Walt possui privilégios por ser nativo americano. Mas está em 

circunstâncias marginais do mesmo modo que os garotos que se relaciona. Talvez seja essa 

condição que expõe em maior grau a ironia de uma intenda amorosa que o filme parece 

perseguir: Walt oferece abrigo e alimentos aos garotos. Mas o ato não serve para explicitar 

uma situação que seria ideal. Não existe interesse em justificar as escolhas dos garotos a partir 

das boas intenções de um nativo em posição de privilégio. 

A estrutura melodramática supõe a construção de conflitos que podem ser explicitados 

em empecilhos postos ao par romântico heterossexual, que são quase sempre provenientes de 

uma distância, quando não social, calcada na idade dos personagens. Os mais velhos sempre 

se mostram incomodados com o ideal romântico juvenil e interferem, com conselhos e 

                                                 
52 Cf. https://www.theguardian.com/film/2009/jan/19/guardian-interview-gus-van-sant 
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repreensões, no romance que consideram desviante. É assim em Romeu e Julieta53, por 

exemplo, com os personagens mais velhos questionando a inconsequência juvenil do casal, 

mais do que a rivalidade entre familiares. E em tantos outros melodramas hollywoodianos. 

 Se no melodrama romântico a criação de níveis entre os personagens estabelece a 

nomeação do desvio e julgamento das personagens, no filme de Van Sant, existe uma 

suspensão do juízo. O trio de rapazes, os dois mexicanos e Walt, são mais jovens que o 

restante dos personagens que se relacionam. Mas partilham de uma mesma situação marginal, 

contudo. Assim, a polarização que criaria níveis de identificação na trama não se efetiva. Não 

existem personagens mais “estabelecidos” e outros mais marginais. Apesar do claro privilégio 

que Walt detém sobre os parceiros imigrantes – homem, branco, norte-americano – todos 

partilham de uma situação que suspende, na estrutura fílmica, a necessidade de julgamento em 

via única. Não existe um ponto estabelecido, um grupo predominante, que dite o olhar a esses 

garotos. 

 Nesse sentido, a relação entre os dois rapazes se dissolve nos conflitos que a situação 

ilegal dos rapazes mexicanos impõe à narrativa. A loja em que Walt trabalha situa-se na parte 

mais antiga da cidade e está rodeada de hotéis que costumam abrigar imigrantes que 

trabalham em temporadas nos campos próximos a Portland. Aos rapazes que permanecem na 

temporada de inverno sobrariam poucas oportunidades. O que poderia justificar a escolha pela 

prostituição, pelo tráfico, etc. Mas o contraponto a esta situação, a grande presença de 

imigrantes para trabalho em altas temporadas, não aparece no filme. Mais uma vez, a clássica 

polarização melodramática se desfaz em prol de uma noção de desvio que se volatiza. Não 

fica explícito no filme as causas para o comportamento dos garotos. E uma situação em 

contraponto ideal não tem espaço no filme.  

Retomando a cena do jantar, observamos que as investidas de Walt são completamente 

ignoradas. Os olhares que ele dedica a Jhonny não são correspondidos. E é interessante notar 

que a cena não utiliza do padrão campo e contracampo para evidenciar esse desencontro. Ela 

própria desconstrói sua estrutura, em cortes fora do eixo de enquadramento, com a câmera 

passeando entre os personagens a partir de uma perspectiva central da mesa a qual eles 

rodeiam. Assim, ainda que Walt esteja sentado de frente para Jhonny, a câmera sugere uma 

espacialidade distinta. 

A relação dos dois nunca seguirá um padrão homoafetivo e, ainda sobre essa base 

indefinida, ela não irá se configurar em uma relação heterossexual por imitação. O discurso 

                                                 
53 Referência não gratuita, considerando as apropriações Shakespearianas feitas por Van Sant em My Own 

Private Idaho. 
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fílmico cria suas bases nas ambiguidades das relações sociais, tanto em termos da legalidade 

da presença dos garotos mexicanos naquele espaço, tanto como da representação de suas 

sexualidades. 

Uma cena parece resumir bem esse sentimento. Os rapazes pedem Walt para ensiná-

los a dirigir. Ele atende ao pedido e segue viagem com os garotos para um trecho de estrada 

fora da região central da cidade. Durante todo o percurso os garotos manifestam interesse pela 

velocidade e instigam Walt para que este siga cada vez mais rápido. Ele então começa a 

sentir-se desconfortável com as ordens que Jhonny proclama. Nesse momento Walt parece 

finalmente perceber o desprezo dos garotos por ele e a impossibilidade de concretização do 

romance. Jhonny, por outro lado, aparece em enquadramentos que aludem à sua liberdade e 

aversão aos interesses de dominação de Walt. Ele desce do carro em vários momentos e 

contempla a paisagem ao redor. Foge das investidas de Walt e chega a assumir a direção do 

carro fingindo deixá-lo para trás. Mas em certo ponto do percurso ele coloca a cabeça para 

fora do carro contemplando a paisagem.  E as imagens são da maior delicadeza. 

 

Sequência C: Jhonny com o rosto para fora do carro. Enquadramento da estrada e de seu rosto. 

C(27)(28)   

Fonte: DVD Mala Noche. 

 

O fragmento começa em C (27), há 30 min e 33 segundos de projeção. Com cortes do 

interior do carro que alternavam entre Walt, Pepper e Jhonny, a câmera toma o lugar do 

retrovisor e enquadra o rosto de Jhonny, frontalmente. O espelho do retrovisor é substituído 

pelo óculos espelhado do garoto e reflete a linha lateral da estrada (sua margem, ou seu 

limite). Em C (28), final do fragmento, o quadro dá uma dimensão do local que eles 

perpassam. A estrada, sem fim nem início demarcado, se movimenta, pelos olhos do garoto, 

quase em infinidade. A expressão do imigrante mexicano, de deleite, o torna parte 

indissociável da paisagem registrada. Ele pertence àquela margem, àquele lugar indefinido, 

que pode pertencer a Portland ou a qualquer outro lugar do mundo. Naquele momento, ele 
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pertence. E é livre. A empreitada romântica cede espaço para uma narrativa que escolhe um 

outsider como seu real protagonista. 

Por esse ponto, não parece gratuita a escolha de situar a narrativa em Portland para 

expor os impasses com a imigração nos Estados Unidos na Era Reagan. Em reformulações de 

seus estudos sobre o desvio, revisando seu trabalho partindo de críticas que recebeu ao 

modelo de análise que propõe, Becker coloca em perspectiva a “ação coletiva” como real 

mote dos estudos sociológicos e, consequentemente, do desvio. Não só porque ele propõe 

uma estrutura de análise de quatro células em combinação por variáveis dicotômicas, mas 

porque o que é realmente essencial desse modelo é o fato que deve ser observado de modo 

interacionista. O processo de rotulação, e não uma “teoria da rotulação”, termo que ele 

combate em artigos posteriores (1971), diz sobre a necessidade de observar todas as variáveis 

no que tange a identificação do sujeito desviante. O que implica pensar todos os sujeitos 

envolvidos. 

A cidade de Portland coloca em evidência o complexo sistema social que possibilita 

identificar atos como desviante e de rotular sujeitos a partir da indicação dessas ações. 

Considerando nesse momento a categoria da imigração como cerne desviante da narrativa 

temos que a população mexicana pode ser denominada como marginal e indesejável em certas 

situações, por exemplo, quando perambulam pelos centros urbanos fora de temporada da 

produção rural, e em outras não, notadamente, quando encontram-se atrelados a atividades 

que são consideradas necessárias. Assim, o aparato repressor funciona de acordo com essa 

variável. Aceitando ilegalidades nos registros de imigração quando a demanda por mão de 

obra se sobressai a um possível incômodo social. E no filme aqui analisado essas inter-

relações são explicitadas de modo a suspender um juízo moral que exclua os indivíduos ditos 

desviantes de uma equação que os reduza à outsiders – singularmente no que tange a 

representação cinematográfica. Daí resulta nossa atenção às estratégias narrativas que fazem 

sobressair a subjetividade dos personagens e as tensões que resultam desse interesse. A 

pretensa estrutura romântica, nessa perspectiva, aparece para tensionar esse processo. 

 Pepper acaba morto por policiais porque tomado de desespero por sua situação ilegal, 

e aqui cabe ressaltar os efeitos da rotulação de sua situação como desviante a regra, sai 

armado do apartamento de Walt. Mas o que o diretor evidencia nesse desfecho ao personagem 

não é a aplacável máquina institucional que eventualmente cobraria o desvio cometido. 

Pensando a suspensão moral que identificamos em nossa análise inicial da trilogia, temos em 

Mala Noche um cuidado em expor medos pessoais e práticas que adquirem significado 

distantes de uma ótica coletiva que apenas considere o lado mais forte socialmente. Ao 
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outsider é oferecido um vislumbre de sua situação para além de um simples rótulo. A trilogia 

então tem início exaltando subjetividades antes reduzidas, ignoradas, ou simplesmente 

eliminadas. 

 A morte de Pepper encerra um ciclo que subjugaria os garotos a uma situação de 

interesse de dominação pelo romance. Jhonny continua fugindo, se escondendo e 

sobrevivendo. 
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CAP. 3 DRUGSTORE COWBOY: ANTIMELODRAMA E A DESCONSTRUÇÃO DO 

EFEITO MORALIZANTE 

 

Bob: Lady, I'm a junkie. I like drugs. I like the whole life style. But just didin't pay off. You 

Know... you don't see my kind of people. Cause my kind of people they don't come down here 

and beg dope. They go out there and get it. And if they miss they go to jail. And they kick 

alone with nothing in some holding tank. 

Assistente social: I'm sorry Bob. I don't mean to harass you. All this is required. I'm sorry if 

you think is unnecessary. Have you ever consider helping another addicts with their 

problems? 

Bob: No. 

A.S: Why not? 

Bob: Well, to begining with, nobody -  and I mean nobody -  can talk a junkie out to use. You 

can talk him a few years but sooner or later they gonna get all to something. Maybe it is not 

dope. Maybe it is booze. Maybe it is glue. Maybe it is gasoline. Maybe it is a gun shot in their 

head. But something... something to relieve the pressures of the every day life. Like having to 

tie their shoes... 

 

Drugstore Cowboy, 198954. 

 

 Drugstore Cowboy, segundo filme lançado da Trilogia de Portland, obteve um destino 

diferente do filme antecessor. Foi a primeira produção de Gus Van Sant feita em grande 

estúdio, com grande equipe e com uma produtora responsável.  O sucesso de crítica de Mala 

Noche abriu oportunidades de financiamento de um filme com uma temática arriscada para o 

contexto. Lançado em 1989, a jornada de um grupo de viciados em drogas e ladrões de 

farmácia desafiava a empreitada do governo de Ronald Reagan, então empenhado no combate 

ao consumo desenfreado de drogas. 

 O filme não só caminhava na contra mão dos discursos neoconservadores como 

estabelecia uma nova abordagem ao assunto na produção cinematográfica norte-americana. Se 

Mala Noche flertava com o gênero melodramático buscando desconstruir e evidenciar as 

tensões de uma estrutura narrativa que buscava harmonizar conflitos sociais, Drugstore 

Cowboy consegue ir adiante ao questionar modelos tradicionais hollywoodianos dentro de um 

padrão de produção que se aproximava do mainstream. 

                                                 
54 “Bob: Senhora, eu sou um viciado. Eu gosto de drogas. Eu gosto de todo o estilo de vida. Mas ele 

simplesmente não valeu a pena. Você sabe... você não vê meu tipo de pessoa. Porque o meu tipo de pessoa, eles 

não vêm aqui e imploram por droga. Eles saem lá foram e conseguem. E se eles vacilam eles vão para prisão. E 

terminam sozinho com nada em algum tanque. Assistente Social: Desculpe-me, Bob. Eu não tive intenção de 

incomodá-lo. Tudo isso é requerido. Desculpa se você considera desnecessário. Você já considerou ajudar outros 

viciados em seus problemas? Bob: Não. A.S: Por quê não? Bob:  Bom, pra começar, ninguém -  ninguém mesmo 

– consegue convencer um viciado a não se dopar. Você pode convencê-lo por alguns anos, mas cedo ou tarde 

eles vão se viciar em algo. Talvez não seja droga. Talvez sejam bebidas. Talvez cola. Talvez gasolina. Talvez um 

tiro de bala na cabeça. Mas alguma coisa... alguma coisa para aliviar as pressões da vida cotidiana. Como ter que 

amarrar os sapatos...” (Tradução nossa). 



66 

 

 Por estar atrelado a uma produtora, as escolhas estéticas passavam por um crivo do 

produtor responsável que eventualmente impunha algumas preferências. Em entrevista a 

Mario Falsetto, Van Sant comenta suas ideias iniciais para o filme. Dentre elas, ele cita o 

interesse em manter o uso de película em preto e branco, o uso de personas não tão famosas 

no meio cinematográfico para o papel principal e comenta as dificuldades que enfrentou ao 

lidar com uma grande equipe de produção. Mas apesar de fazer algumas concessões ao 

estúdio que o financiava, seu filme surge como um exemplar de produção outsider ao 

questionar, de dentro, um sistema clássico de produção. 

 Hollywood é conhecida pela reciclagem de gêneros que alcançaram grandes sucessos e 

a manutenção de fórmulas narrativas que alcançaram grande projeção retomam em grande 

escala na década de 1970. A estrutura melodramática encontra, como analisamos 

anteriormente, grande representatividade em um contexto de crescente conservadorismo – que 

reflete-se nas produções. Assim, o grande sucesso de películas de horror de teor 

melodramático, por exemplo, não se apartava de plots narrativos que buscavam resgatar 

determinados valores tradicionais. Notadamente nas produções de terror norte-americanas, do 

seguimento teen em grande escala, o consumo de drogas pelos jovens era punido com a morte 

precoce, e violenta.  Filmes carregados de lições morais que questionavam a liberdade sexual 

e desestruturação familiar. 

 A retomada de plots melodramáticos comuns às décadas de 1930, 1940 e 1950, como 

o drama familiar que exaltava o núcleo tradicional, buscavam ressaltar os perigos de práticas 

desviantes que desestruturavam um ideal tradicional familiar, base para todo comportamento 

considerado íntegro, correto. Como analisamos no primeiro capítulo, o desvio era tratado 

como ponto de partida para redenção e reintegração dos personagens em uma situação 

considerada ideal.  

 Em Drugstore Cowboy tratamos dessa apropriação do melodrama não mais na chave 

irônica que procura evidenciar os desencontros que o ideal romântico possibilitava a uma 

situação tida como não ideal -  a relação homoafetiva entre indivíduos outsiders, e a situação 

ilegal dos garotos foco do interesse romântico. A abordagem em Drugstore é mais direta 

quando sua representação caminha na contramão de um discurso neoconservador que adquiria 

grande representação no contexto cinematográfico e social em questão. Nesse sentido, o 

impacto das imagens era guiado pelo interesse, acreditamos, em evidenciar o choque entre a 

representação ficcional e o real que tangenciava todas as produções. Assim, a categoria 

“antimelodramática” aparece como norte de nossa análise. 
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 Não queremos demonstrar com nossas análises que os filmes da trilogia de Gus Van 

Sant podem fornecer subsídios para uma definição apropriada do antimelodrama. Queremos, 

singularmente, demonstrar como os seus filmes conseguem criar perspectivas 

antimelodramáticas observando os impactos na construção de uma imagem sobre os desvios 

que impulsionam suas narrativas. 

 O antimelodrama no cinema ganha força com os movimentos das novas vanguardas da 

década de 1950, mais marcadamente a Nouvelle Vague, e insiste, essencialmente, em criar 

uma distância estética entre o espectador e o texto fílmico. Essa definição é apresentada por 

Katherine S. Woodward (1991), quando analisa as semelhanças estruturais de filmes dos 

diretores Fassibinder, Godard e Truffaut pelo viés antimelodramático. A autora elenca uma 

série de outras características estruturais que identificam essa vertente narrativa apontando sua 

intricada relação com as estruturas clássicas do melodrama. 

 Como ponto de partida, temos que o antimelodrama não nega a perspectiva 

melodramática. Ele inclui, por seu turno, episódios e estruturas do melodrama sugerindo 

comentários sobre suas escolhas. A intenção é fazer o espectador questionar modelos pré-

estabelecidos em sua memória cinematográfica, desconstruindo uma estrutura estática e 

criando possibilidades para uma análise do filme em termos cinematográficos. O que leva à 

outra categoria essencial para o melodrama que é sua fundamentação na identificação 

emocional do público com os personagens. As emoções são, portanto, centrais às 

desconstruções antimelodramáticas que se esforçam em quebrar a estrutura dicotômica clara 

do bem e do mal nas narrativas clássicas. 

 O espectador é constantemente lembrado da manipulação emocional que sofre durante 

a projeção de um melodrama. Mas a apropriação dessa estrutura caminha para apontar a 

inadequação de soluções emocionais fáceis. Ao analisar o filme Ali: Fears Eats the Soul (O 

medo consome a alma, 1974), de Reiner W. Fassbinder, Woodward (1991) descreve o 

artifício utilizado ao final do filme em colocar a doença de Ali como mais um empecilho a ser 

superado pelo casal para obter seu final feliz. O amor que sentem um pelo outro deveria ser o 

elemento necessário para superação de mais este obstáculo (love conquers all), mas o 

episódio foca em demonstrar as reais dificuldades em adoecer em condição de imigrante em 

um país com postura xenofóbica. Fassbinder, como aponta a autora (p. 587-588), não 

romantiza a doença de Ali. Ele insiste nas reais dificuldades da situação e nega a possibilidade 

de transcendência da doença como mero artificio dramático. 

 Em Mala Noche, ressaltamos como os obstáculos comuns a casais em dramas 

românticos se transformam na possibilidade de dar voz à personagem imigrante que recusa-se 
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a manter um relacionamento com o americano Walt. Gus Van Sant evita tratar o status ilegal 

de seus personagens como artifício de transcendência. Walt não precisa superar a situação de 

Jhonny e este, sobretudo, não encaminha para uma cruzada pela regulamentação de sua 

situação para que ambos consigam viver o ideal de amor projetado pelo primeiro. O tema 

aparece como problema em sua essência, inserido na narrativa partindo dos reais problemas 

que causava para população imigrante latina. Drugstore Cowboy consegue ser mais incisivo 

nos esforços de demonstrar a inadequação de um modelo melodramático que lida com uma 

identificação passiva e com soluções pré-determinadas. 

 Baseado no livro de memórias homônimo de James Fogle, que ficou conhecido pelos 

seus grandes roubos a farmácias nos Estados Unidos, o filme acompanha a trajetória de Bob 

(Matt Dillon), sua esposa Diane (Kelly Lynch) e um casal de amigos, Nadine (Heather 

Graham) e Rick (James Le Gros). Viciados e engajados no assalto de farmácias locais, o 

grupo convive junto integralmente, como uma família disfuncional com Bob e Diane na 

função de pais responsáveis em prover drogas aos seus garotos. Em Portland de 1971, o filme 

flerta com o melodrama doméstico apresentando elementos que rementem a um engajamento 

romântico, a problemas familiares e no lar e desconstrói qualquer artifício emocional que 

essas categorias carregam ao longo de sua duração. 

 O plot em si, pensando uma certa memória cinematográfica hollywoodiana, e 

essencialmente o contexto em que foi produzido, carrega um peso catártico muito explorado 

em melodramas mais famosos da década anterior (The panic in the Needle Park e Born to 

Win, ambos de 1971 e dirigidos por Jerry Schatzberg e Ivan Passer, respectivamente). Em 

uma análise simplificada, podemos recuperar algumas recorrências nas narrativas sobre abuso 

de drogas. Em primeiro lugar se sobressai a necessidade de redenção. A personagem viciada 

precisa enfrentar seu destino, seja encarando a morte como o fim de um tormento, seja 

reconhecendo que a melhor saída para sua situação se encontra na reabilitação. Característica 

que deriva em sua maioria da representação comum do viciado em situação desprivilegiada e 

na qual fique evidente o quanto o vício foi o responsável por sua situação degradante. Um 

terceiro elemento aparece na lição de moral antidrogas que se sobressai quando as 

características anteriores alcançam a empatia emocional do público55.  

 Drugstore Cowboy não evita essas referências melodramáticas. Mas parece adicionar 

comentários a todas as escolhas que o aproximem de uma catalogação simples de um filme de 

                                                 
55 Uma referência estrutural básica pode ser observada em A Drunkard's Reformation, filme de D. W. Griffith, 

citado no primeiro capítulo. 
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drogadição. O que aproxima o filme de uma estruturação auto consciente e 

antimelodramática.  

 A raiz melodramática está nas emoções que suscita de sua audiência (WOODWARD, 

1991, p.589). O tom do filme, sua chave emocional, geralmente é explicitada nos minutos 

iniciais da projeção. A densa fumaça na estação de trem em Moscou que recebe Anna 

Karenina (como Greta Garbo, ou Vivian Leight), e o terrível acidente do funcionário da 

ferrovia que quebra o brilho do encontro do novo casal já antecede ao público que aquela não 

é uma história com um final feliz. Em Drugstore, o espectador é guiado a questionar seus 

sentimentos pelo protagonista quando, logo no início da projeção, sua apresentação é dúbia. 

 Bob aparece em super close (D 29). Rosto suado. Luzes passando pelo seu rosto que 

mantém uma expressão que mistura estágios de dor, de sonolência, ou de alguém sob efeitos 

de drogas. A câmera permanece fixa em seu rosto, mas as luzes, as movimentações que 

preenchem o quadro e os sons de buzina situam Bob em algum veículo em movimento. For 

all we Know, interpretada por Abbey Lincoln, começa a tocar como trilha não diegética e 

embala os créditos do filme que se alterna com quadros do rosto em close do personagem. Ele 

se apresenta em off, indicando uma narrativa em primeira pessoa. Com a voz melancólica, 

Bob se coloca como ex-drogado em tempo integral. Bob, o filhinho da mamãe, como ele 

enfatiza, roubava farmácias para manter seu vício. O primeiro indício de uma narrativa sobre 

redenção se estabelece. Mas, na sequência, Van Sant cria uma disjunção entre o que é narrado 

pelo personagem e o que as imagens sugerem na montagem (artifício utilizado em filme 

anterior). 

 

Sequência D: Prólogo de Drusgtore Cowboy. Close do rosto de Bob, deitado. 

 D(29) (30)   
Fonte: DVD Drugstore Cowboy. 

 

Imagens em super 8 do grupo ao qual Bob pertencia situam seus parceiros em 

momento despreocupado de descontração. Nadine, Diane e Rick sorriem para a câmera e 

flertam com seu operador enquanto a voz de Bob os descreve como desajustados, viciados e 

marginais. Os quatro brincam de se esconder em pilastras preocupados apenas com a 
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filmagem familiar que realizam. As imagens se descolam da descrição dos crimes cometidos 

por Bob com o seu grupo. Mas todas as declarações parecem mais uma vez retomar sua força 

dramática quando a câmera se abre para Bob deitado em uma maca no interior de uma 

ambulância (D 30). 

 Sua personalidade não pode ser resumida na figura de um drogado, ladrão de 

farmácias impiedoso que abdicou de uma vida perfeita para integrar o mundo marginal e que 

reconhece, quando as coisas parecem desabar, que toda sua trajetória deve ser superada. O 

prólogo não esconde sua intenção em desmanchar qualquer simplificação que possa 

prevalecer em um breve momento de empatia. Bob está ali, exposto, mas é apenas o início da 

jornada de mergulho em sua subjetividade. Se o melodrama prioriza a criação de modelos de 

personalidades simples e de fácil identificação, a moral antimelodramática expõe a 

incompatibilidade em reduzir a complexidade humana em modelos dicotômicos bem 

balizados (bem/mal; herói/vilão). 

 Em nosso percurso de análise, elegemos a categoria da narrativa antimelodramática 

como norte para desvelar a desconstrução da imagem clássica do toxicodependente no cinema 

norte-americano da década de 1980. Contudo, as campanhas anti-drogas e o contexto de forte 

incidência neoconservadora da Era Reagan permeiam algumas escolhas do diretor e 

contribuem para uma apreensão das intenções e dos diálogos que o diretor estabelece com a 

sociedade norte-americana. Assim, nossa análise coloca o filme também como um testemunho 

de sua época. Sendo assim, discursos e registros da campanha anti-drogas do então presidente 

são colocados em perspectiva diante das escolhas na construção do discurso fílmico em 

Drugstore.  

 

3.1 Just Say No: representação do vício e discursos de reintegração social 

 

 Nancy Reagan, esposa do presidente Ronald Reagan, se tornou a porta voz de um 

programa social de combate ao aumento do consumo de drogas por jovens. O programa 

recebeu o slogan Just Say No após o encontro da primeira-dama com um grupo de jovens que 

a questionavam sobre qual a medida a ser tomada quando lhes fossem oferecidas drogas. 

Como Nancy descreve em declarações à imprensa, a resposta que ela ofereceu aos jovens se 

transformou no slogan pessoal de alguns grupos que formaram pequenas associações de 



71 

 

apoio: apenas diga não!56 Focado em jovens em idade escolar, especialmente, a iniciativa 

consistia em discutir outras opções aos jovens para conscientizá-los dos perigos do vício que 

destruiria os seus futuros.  

 A década de 1980 nos Estados Unidos foi marcada pela continuidade de um programa 

de combate às drogas que alcançou estágios mais incisivos e mudanças na legislação de 

controle que aumentaram incisivamente os índices de punições à usuários e traficantes. Em 

1971 Nixon declarava oficialmente o combate às drogas como prioridade de seu mandato em 

consonância com as agendas do partido republicano que inclinavam para a rigidez na 

proibição e combate ao tráfico. Comitês foram criados para analisar os riscos de determinadas 

substâncias, mas independente das análises resultantes e de estudos que analisavam os 

impactos sociais causados por usuários, a maconha, por exemplo, permaneceu entre a lista de 

drogas proibidas. 

 Encarada como inimigo número um da nação norte-americana, as drogas eram 

consideradas um risco à organização social e muitas vezes a proibição se baseava na 

constatação de que o consumo de determinadas drogas gerava um comportamento 

transgressor nos indivíduos. Reagan endureceu as ações de combate. O abuso de drogas 

representava um problema social que precisava ser combatido por uma política de ação mais 

efetiva. As leis que regulamentavam as punições a usuários e traficantes sofreram alterações e 

as penalidades foram aumentadas. O presidente criou uma força tarefa, liderada pelo vice-

presidente George H. W. Bush que visava aumentar o número de oficiais, promotores e juízes 

no Sul da Flórida, então considerado um grande polo de tráfico: o número de presos por porte, 

consumo e venda de drogas chegou a sobrecarregar o sistema prisional. 

 O impacto dessas ações foi sentido de forma mais incisiva nas ruas, nos pequenos 

usuários, nos vendedores que não detinham real poder de distribuição das drogas proibidas. 

Por outro lado, os discursos incisivos de Reagan deixavam claros os termos de uma batalha a 

um desvio de conduta que ele classificava como uma ameaça às famílias, às escolas, a toda 

comunidade estadunidense:  

 

the mood toward drugs is changing in this country, and the momentum is with us. 

We're making no excuses for drugs—hard, soft, or otherwise. Drugs are bad, and 

we're going after them. As I've said before, we've taken down the surrender flag and 

run up the battle flag. And we're going to win the war on drugs. (REAGAN, 1982)57 

                                                 
56 Cf. Trecho de uma declaração realizada pelo casal Reagan à CNN em 1986 na qual Nancy Reagan descreve os 

objetivos do projeto Just Say No: https://www.youtube.com/watch?v=lQXgVM30mIY. 
57 “O humor em relação às drogas está mudando nesse país e o impulso está conosco. Nós não estamos dando 

desculpas às drogas – pesadas, leves ou de outro tipo. Drogas são ruins e nós vamos atrás delas. Como eu disse 

anteriormente, nós abaixamos a bandeira da rendição e elevamos a bandeira de batalha. E nós vamos vencer a 
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 Apesar das ações policiais e de extinção do tráfico terem sido o foco inicial dos 

projetos do presidente, discursos mais amenos, focados em uma perspectiva familiar, 

procuravam relembrar os danos ao núcleo familiar, às relações entre vizinhos e eram incisivos 

em tornar a responsabilidade de combate uma intenção coletiva. Em 1986, Ronald e Nancy se 

dirigem ao público norte-americano por canais de televisão, da ala oeste da casa branco, o lar 

que os norte-americanos proveram a eles, como fazem questão de enfatizar, para lembrar que 

a guerra contra as drogas era também uma guerra à favor da moral familiar, do futuro dos 

jovens que carregavam o destino da nação. 

 Drugstore Cowboy dialoga com estas duas linhas de argumentação. Bob e seu grupo 

escapam ilesos da maior parte dos roubos que orquestram. Mas agentes policiais do DEA 

(Drug Enforcement Administration) perseguem o grupo e os aterrorizam com ameaças e 

buscas surpresas. As ameaças e a constante vigilância lembram ao grupo de sua situação 

ilegal o tempo inteiro. Mas um agente em específico mantém uma postura quase paternal com 

Bob, com esperança de que ele um dia se regenere. O personagem carrega em sua 

representação uma dita responsabilidade coletiva de correção do desvio -  que é sempre 

colocado como um obstáculo a ser superado, reintegrado (manutenção do status quo). Afinal, 

“drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our 

institutions. They're killing our children” (REAGAN, 1986)58. 

 Um inimigo declarado, tão danoso para os indivíduos, só poderia ser representado de 

modo que as consequências se sobressaíssem e que a ruína daqueles que consomem fossem o 

foco da representação, bem como a crescente marginalização e distância entre eles e os 

indivíduos não viciados. Na estrutura melodramática comum, a satisfação que a droga poderia 

ocasionar deveria servir como prenúncio de uma tragédia maior que levaria o personagem à 

sua destruição e consequente realização do erro de suas atitudes. Mas a lógica 

antimelodramática utiliza esse parâmetro emocional básico para evidenciar desdobramentos 

menos fantasiosos e mais próximos de uma dita situação real.  

 A primeira cena de roubo, logo após o prólogo melancólico, mostra um grupo 

atrapalhado em seus planos, guiados pelo acaso da situação e que não transparecem a tensão 

que a iminência de serem capturados deveria despertar. Nadine finge um ataque epilético para 

                                                                                                                                                         
guerra contra as drogas.” REAGAN, Ronald. Radio Address to the Nation on Federal Drug Policy. October 2, 

1982. Online por Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. Disponível em: 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=43085 (Tradução nossa). 
58 “drogas estão ameaçando nossa sociedade. Elas estão ameaçando nossos valores e subestimando nossas 

instituições. Elas estão matando nossas crianças” (Tradução nossa). 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=43085
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que Bob consiga alcançar as gavetas de medicação controlada. Ainda que todos os 

funcionários e clientes se reúnam em torno do corpo trêmulo de Nadine, Bob é 

completamente desleixado. Com um pé de cabra arromba uma das gavetas e recolhe 

medicações aleatórias. A ação é curta e improvável. Diane tenta evitar a passagem do 

farmacêutico e tosse, da maneira mais forçada possível, como um sinal para Bob que sai 

tranquilamente da loja. 

 A cena tem alguns pontos de vista que denunciam a fragilidade do plano. Em quatro 

cortes, Van Sant enquadra o espelho convexo que reflete boa parte da farmácia e serve como 

uma espécie de referência e vigia para funcionários, sugerindo uma câmera alta dos 

personagens. No primeiro enquadramento, E (31), Bob passa despreocupado em direção a um 

estande de óculos. Prestes a sair do campo de visão do espelho, a câmera corta para ele, em 

plano médio, que observa seus colegas entrarem pela loja. Um por um, separados mas 

imediatamente seguindo os outros, Diane, Nadine e Rick passam pela porta da loja que 

dispara o sino de alerta. No segundo, E (32), o espelho reflete Nadine se posicionando ao 

centro do campo de visão que o espelho fornece dentro do enquadramento da câmera de Van 

Sant. Todo o espaço que se desenrola a encenação de Nadine está ali, desnudado. No terceiro, 

E (33), o farmacêutico corre para socorrer Nadine. E no quarto, E (34), Nadine caminha 

tranquilamente para fora da farmácia. Em nenhum desses cortes o espelho é observado. Ele 

serve apenas como um ponto de vista privilegiado da situação caricata que o grupo cria. 

 

Sequência E: Sequência do assalto a uma farmácia no início do filme. Toda a cena vista pelo espelho convexo da 

loja. 

E(31)(32)   

  (33)(34)   

Fonte: DVD Drugstore Cowboy. 
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A vigilância constante que as medidas de Reagan sugerem, são tratadas com escárnio 

no filme. Bob não teme os policiais. Ele aprendeu a se divertir com as estratégias improváveis 

que ele criou para despistá-los. E elas se repetem mais duas vezes durante o filme. Não ficam 

claros ao espectador, até pelo menos metade da projeção, quais os reais motivos que levam 

Bob a abandonar uma jornada que se desenrola sem consequências severas ao grupo. Gus Van 

Sant alterna as cenas de roubos com situações de recolhimento para consumo que aparentam 

uma composição ordinariamente doméstica. 

 O cotidiano do grupo difere radicalmente de uma situação de dependência compulsiva 

e entorpecente: apesar dos roubos e dos shots de drogas constituírem 90% da rotina deles, eles 

possuem um sistema de ação que não se reduz ao pânico e a ações desesperadas na busca por 

drogas. Diferente, por exemplo, de The panic in the Needle Park, de 1971, período auge da 

guerra declarada contra as drogas nos Estados Unidos. Bobby (Al Pacino) e Helen (Kitty 

Winn) estão constantemente agitados com a ânsia pela heroína. O casal briga constantemente 

por drogas e os dias são pautados por torpor, episódios de quase overdose e prisões 

constantes. 

 Policiais infiltrados, relatos recorrentes de pessoas do parque que foram presas por 

roubo ou por posse de drogas. Tentativas desesperadas das forças policiais em capturar 

traficantes da área mostram uma sociedade em colapso que identificou no consumo 

desenfreado os seus males. Apesar da postura quase de compaixão que um dos detetives 

demonstra por Helen, sua lealdade ao dever que exerce na polícia se sobressai. É necessário 

ajuda-los, mas sobretudo, combatê-los. 

 Assim o filme de Schatzberg assume uma trajetória de ruína. O casal não consegue se 

estabelecer porque o pânico da heroína paralisa todas suas ações. O casamento é cancelado 

porque Bobby teve uma overdose. A promessa de desintoxicação e de vida renovada, que 

surge com a compra de um cachorro, se desfaz quando os dois, sob efeito de heroína, largam 

o cão que se joga da balsa e morre. Quanto mais eles consomem droga, mais suas vidas se 

esfacela. E a repetição constante de closes do processo de aplicação da heroína carregam 

implícitas um alerta ao perigo que a presença de grupos de viciados pode causar a indivíduos 

comuns. O filme funciona pela lógica da má influência. 

 Gus Van Sant caminha na contramão de The panic. Bob chega a descrever em detalhes 

como conseguir as melhores drogas em farmácias. Expõe nomes, detalhes dos comprimidos, 

locais mais prováveis de guarda dessas substâncias e, principalmente, é bem específico sobre 

doses razoavelmente seguras para se evitar uma overdose. Ele é meticuloso. Evita a todo 

custo o terror que se segue a uma abstinência da droga mantendo um estoque constante. 
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Controla o uso de todos como um provedor que se assegura do sustento de sua família. 

Drugstore Cowboy não é um filme sombrio. 

 Se a saída estética encontrada por Schatzberg para demonstrar a nocividade do vício é 

estremecer a imagem, borrando a ação, e arrancando expressões constantes de choque dos 

usuários, sempre em zoom, Van Sant está mais preocupado em imergir o espectador no estado 

interior de um usuário de droga. Ele explicita determinada estratégia melodramática que busca 

aproximar espectador de personagem para que ocorra uma catarse transformadora. Mas 

consegue um efeito totalmente diverso. 

 Sempre que Bob injeta, ou ingere qualquer substância entorpecente, a câmera se 

aproxima de seu rosto contemplativo e o quadro é tomado por imagens aleatórias que 

deslizam pela tela. Essas imagens acabam se revelando componentes do imaginário 

supersticioso de Bob, que o atormentam mais profundamente. O discurso cinematográfico é 

totalmente desnudado. 

 A imersão no subconsciente de Bob serve como uma aproximação ao personagem que 

não possui intenções morais. A câmera não sugere um julgamento por parte do diretor. Ao 

contrário, ela explicita o específico fílmico, o caráter construtivo da imagem e torna a 

experiência totalmente consciente do espectador. 

 Após o primeiro assalto, Bob se injeta no banco traseiro do carro ignorando 

comentários repreensivos de Diane que insiste que ele deveria esperar chegarem em casa. Ele 

se injeta e imediatamente mergulha em um estado de torpor. Então ele descreve, 

minuciosamente, a sensação que experimenta. E o quadro começa a ser trespassado de 

imagens que permeiam o estado do personagem. 

 

Sequência F: Cena de delírio de Bob com objetos atravessando seu rosto em close. 

F(35)(36)   
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(37) (38)   

Fonte: DVD Drugstore Cowboy. 

 

 A cena tem duração rápida, de um minuto e dois segundos. O auge da droga no corpo 

tem curta duração, mas a sensação que ela cria constrói uma duração paralela, mais 

prolongada. O som externo ao carro é substituído por ruídos espaçados, em um ritmo 

desacelerado. As imagens, em fundo azul, são sobrepostas, em fade, por imagens de nuvens e 

o rosto de Bob quase desaparece, também em fade, F(37). Uma terceira camada é a dos 

objetos, captados em super close e inseridos no quadro em movimentos lentos. A imersão 

termina com a voz de Diane que grita um xingamento para alguém no trânsito. O som dos 

carros se sobressai e Bob parece acordar do transe. Aqui, podemos observar que o ritmo das 

ruas, do cotidiano, interferem na rotina do usuário. O olhar se transforma em essência: não 

estamos diante de uma narrativa que demoniza drogas e usuários. Estar dopado não é fator de 

exclusão. As necessidades do cotidiano que são, aqui, o grande elemento marginal. 

 

3.2 Pertencer às margens: colapso de um modelo de representação 

 

 Como convencer um viciado em drogas, alguém acostumado com uma lógica de vida 

completamente avessa a um ideal tradicional, a largar seu vício?  Por muitas décadas, nos 

mais de cem anos de história do cinema, o melodrama tomou para si essa responsabilidade. A 

imagem cinematográfica, reconhecida enquanto duplo do real, carregava em sua essência uma 

força disciplinadora calcada em sua assumida verossimilhança com o episódio representado. 

 Diferentes vertentes dos estudos teóricos de cinema discutiam, desde a primeira 

projeção, o efeito de realidade que a imagem cinematográfica suscitava. Tal efeito se 

sustentava na associação baseada na semelhança que a imagem cinematográfica mantinha 

com o material captado (intensificado, sobretudo, pela captação de movimento que diferencia 

o efeito da imagem de cinema da fotografia) e supunha a imagem de cinema como um duplo. 

Ismail Xavier elucida os termos de um debate teórico que tem início mesmo nos primeiros 
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anos do cinema e que estabelecia suas bases nas relações que eram estabelecidas com outras 

formas de representação. No caso do material fotográfico, ele pontua:  

 

Se já é um fato tradicional a celebração do “realismo” da imagem fotográfica, tal 

celebração é muito mais intensa no caso do cinema, dado o desenvolvimento 

temporal de sua imagem, capaz de reproduzir, não só mais uma propriedade do 

mundo visível, mas justamente uma propriedade essencial à sua natureza – o 

movimento. O aumento do coeficiente de fidelidade e a multiplicação enorme do 

poder de ilusão estabelecidas graças a esta reprodução do movimento dos objetos 

suscitaram reações imediatas e reflexões detidas. (XAVIER, 2014, p. 18). 

  

Debates sobre o poder ilusório do cinema, sua especificidade enquanto um espaço de 

representação definido pela sua relação com o material fora da tela, ou sua classificação 

enquanto “janela”, permeavam disputas ideológicas preocupadas em pensar o específico 

fílmico em sua relação com o mundo real que constituía a base de sua arte. Algumas dessas 

vertentes focaram-se na análise de um tipo de cinema, essencialmente o narrativo, e os efeitos 

que ele provocava na plateia de cinema. A identificação do espectador, e os mecanismos 

utilizados para obtê-la, legaram ao cinema o apanágio de arte ilusória e de material que, se 

não era fiel ao real que encenava, conseguia passar essa sensação ao seu espectador (METZ, 

1966; MORIN, 1958). No caso de Morin, a participação afetiva do espectador representava a 

essência mesma do cinema. 

Discutimos anteriormente as estratégias de um certo cinema clássico hollywoodiano 

em obter essa identificação irrestrita do espectador para concretizar sua mensagem e, 

consequentemente, obter a manutenção do status quo. Esse debate é essencial para nosso 

trabalho quando observamos que o específico fílmico possui imensas especificações que 

colocam a imagem cinematográfica não como um reflexo da realidade, mas enquanto potência 

discursiva que lida com o cinema também em seu poder de ilusão como de sua possibilidade 

em subverter a visão da imagem enquanto material fidedigno porque impregnado dos objetos 

captados. Analisar os filmes enquanto antimelodramáticos coloca como centrais estruturas de 

representação que lidam com efeitos de ilusão, de identificação, e outras, em relação direta a 

um novo tipo de narrativa que subverte esses modelos partindo de uma apropriação flexível 

daquelas. 

O discurso antimelodramático tem suas bases no reconhecimento de que as 

representações melodramáticas impregnam o cinema com modelos emocionais pré-

estabelecidos que ditam a leitura do espectador e ocasionam certa passividade no ato de 

assistir a um filme. E trabalha, portanto, no sentido de evidenciar as estratégias desses 
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modelos criando incômodo e exigindo uma postura do espectador que separa o específico 

fílmico do real que antes eram entendidos como um só processo. 

Um filme sobre viciados pode priorizar uma representação objetiva e obter, enquanto 

discurso, um efeito sobre o espectador que possa afastá-lo da prática desviante quando o filme 

foca nos efeitos negativos, ou pode aproximá-lo quando uma visão romantizada se estabelece. 

Com efeito, para que qualquer uma das duas possibilidades seja bem-sucedida, é preciso criar 

uma relação de identificação que apaga o papel do sujeito na produção do filme e coloca a 

película como um documento fidedigno capaz de transmitir uma mensagem clara. Drugstore 

Cowboy não se insere em nenhuma dessas duas possibilidades. 

Marc Ferro, quando analisa as potencialidades do uso do cinema como fonte para a 

história exalta certa imparcialidade do filme perante correntes ideológicas dominantes, 

criando, assim, “uma visão de mundo inédita, que lhes é própria e que suscita uma tomada de 

consciência nova” (FERRO, 1992 p.12). Para ele, o filme exerce um “contra-poder” dentro da 

sociedade por se desenvolver de maneira totalmente independente. O próprio historiador 

revisou seus textos fundamentais ao longo dos anos e reconheceu que essa dita independência 

é cerceada em determinados regimes autoritários que retiram a voz, a liberdade criativa de 

diretores, atores, etc. Mas o filme pode sim representar um “contra-poder”, uma voz 

dissidente que diga, sobretudo, sobre as ideologias em jogo no contexto em que se 

desenvolve. Com as devidas ressalvas, contudo, focando no que Eduardo Morettin (2011) 

indica: “a ideia proposta pelo historiador [Marc Ferro] de que o cinema não é uma expressão 

direta dos projetos ideológicos que lhe dão suporte deve ser ressaltada: um filme apresenta, de 

fato, tensões próprias” (p.42). 

A Era Reagan foi marcada por discursos que delimitavam ações morais e explicitavam 

comportamentos ditos desviantes como grandes responsáveis pela crise que o país 

experimentava. No que tange às discussões sobre drogas, a palavra de ordem era 

“readequação”. O tráfico em expansão não abalava o país apenas economicamente: o foco 

escolhido para o combate estava centrado no núcleo familiar ideal, na sociedade livre de 

problemas de indivíduos que, por serem viciados, não se inseriam na comunidade que 

pertenciam. O problema estava sempre às margens. Naqueles que insistiam em não se 

juntarem à maioria dominante para reestruturarem uma sociedade dita esfacelada. 

Gus Van Sant rejeita esse discurso em seus filmes. Mas mantém um diálogo 

combativo com discursos dominantes que insistiam em classificar e rotular o desvio visando 

combatê-lo. Quando um filme se dedica a ouvir experiências imigrantes abrindo espaço de 

fala para personagens marginais e utiliza de estratégias de identificação emocional para 
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aproximar do público personagens que estão constantemente flertando com ações 

condenáveis, ilegais ou simplesmente moralmente combatidas por grupos majoritários, a 

tentativa se constitui em um esforço de compreender o desvio em seus próprios termos. 

Contudo, sua posição contrária não o coloca em posição privilegiada no tocante a uma 

representação real de um grupo que antes não possuía espaços de fala. O caminho de análise 

do seu discurso caminha no sentido de evidenciar as tensões que o filme suscita diante dos 

grupos que intenta captar e da imagem que resulta desse processo. O conteúdo não se 

desenvolve de maneira independente de como é narrado (KORNIS, 2008). Tratar de uma 

situação ilegal e combatida às últimas consequências no período em que o filme foi lançado 

não o coloca como documento capaz, por esse aspecto, de iluminar uma realidade específica. 

Cinema não é um mero reflexo do “real”. Entretanto, segundo a historiadora Michèle Lagny 

(2009), “se as imagens não dizem grande coisa sobre a realidade dos fatos, elas testemunham, 

entretanto, sobre a percepção que dela temos, ou que queremos ou podemos lhes dar, em um 

momento preciso, datado e localizado” (p. 102). 

Não intencionamos, em absoluto, uma análise que procure desvelar vestígios invisíveis 

do objeto que nos é apresentado. Tratamos, mais detidamente, de uma análise que não 

desconsidere as complexas relações que o produto fílmico estabelece com a sociedade que o 

perpassa e recebe. Quando escolhemos categorias de análise que procuram desnudar 

estratégias melodramáticas, nos apropriamos de vertentes de pesquisa de cinema e História 

que considerem a utilização do filme em suas análises de modo a “fazer aparecer a 

complexidade das representações nas quais se embaraçam tentativas de sedução ou de 

enquadramento ideológico” (LAGNY, 2009, p. 105). 

Até este ponto, evidenciamos em Drugstore um distanciamento em relação a outras 

narrativas de viciados por evitar julgar seus personagens seguindo uma lógica moral 

predominante. Mas seu esforço em quebrar esses paradigmas melodramáticos vai além 

quando o personagem Bob escolhe participar de um programa de desintoxicação por 

metadona - droga sintética utilizada para tratamento de dor crônica e para tratamento de 

adição em drogas pesadas59. 

Dessa decisão, sobressai em um primeiro momento os motivos singulares expostos por 

Bob. Até mais da metade da projeção o espectador acompanha uma rotina perfeitamente 

                                                 
59 Nos Estados Unidos a metadona começou a ser utilizada no pós 2ª Guerra Mundial visando combater a 

epidemia de usuários de heroína. A droga sintética era utilizada em programas de reabilitação e seus principais 

resultados eram, em relação a adição de heroína, o alívio dos efeitos da ânsia pela droga, controlar a síndrome de 

abstinência e bloquear a euforia associada ao uso da heroína. Cf. JOSEPH, Herman, STANCLIFF, Sharon and 

LANGROD, John. Methadone Maintenance Treatment (MMT): A Review of Historical and Clinical Issues. In: 

THE MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE. Vol. 67 Nos. 5 & 6 October/November 2000. 
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controlável de um viciado em tempo integral. A investigação policial, as tentativas 

atrapalhadas de roubos de farmácias e hospitais, não transformam a vida do grupo em um 

caos. A atmosfera tranquila só é ameaçada quando Nadine questiona algumas manias do 

grupo. Após uma batida policial que destrói a casa em que eles estão hospedados, Nadine, 

assistindo televisão, pede um cachorro de estimação. O que se desenrola ao pedido é uma 

série de momentos de tensão que são construídos com base em crenças e superstições de Bob, 

que incomodam mais do que qualquer ameaça de voltar à prisão. A trilha sonora se encarrega 

de diferenciar esses momentos. Enquanto os policiais reviram todos os cantos da casa, um 

instrumental acelerado dita um ritmo de ação que cria uma tensão que se estabelece no medo 

iminente dos policiais encontrarem drogas -  o que não acontece. Quando Diane explica 

porque o grupo não pode manter um cachorro, algo que se relaciona a um relato sobre captura 

policial, o som dita uma atmosfera de suspense. A expressão e a inquietação de Bob são 

indícios iniciais de que seus reais medos são frutos de sua profunda superstição. 

Nadine segue desafiando as regras que lhe foram impostas. E, como consequência, 

tem uma overdose e morre sozinha no apartamento que alugaram quando estavam em retiro 

fora de Portland. Sob sua cama descansa um chapéu que a garota colocou para tentar provar 

que a superstição de Bob (que inclui chapéus sob camas, espelhos, que não podem nunca 

terem seu lado oposto encarado) de que uma maldição poderia assolá-los era falsa. 

Bob já estava em crescente paranoia quando os assaltos que se seguem à menção do 

cachorro dão errado. Ele acredita na maldição que a menção poderia ocasionar. E toda essa 

superstição pode ser resultado do efeito das drogas que consome diariamente, mas os estágios 

de delírio são seu cotidiano e dizem sobre a realidade que acredita. Quando ele entra no 

quarto da garota e se depara com o chapéu ele sabe que não tem outro destino senão largar 

aquela vida que levava porque a percebe amaldiçoada. 

O grupo precisa se livrar do corpo. Mas acontece que necessitam deixar o hotel 

imediatamente porque uma convenção de xerifes alugou todos os apartamentos. Eles 

encontram-se cercados por policiais. E a única certeza que o grupo tem é de que a situação é 

resultado do azar que a atitude de Nadine gerou. A ilegalidade do estilo de vida do grupo, que 

poderia gerar consequências legais e punições mais severas, se reduz a uma atrapalhada 

tentativa de retirar o corpo do apartamento e de depositá-lo no carro sem chamar a atenção de 

policiais. 

A narrativa se divide entre momentos de tensão crescente, que sugerem a iminência de 

uma captura, e de total esvaziamento da ação. O filme nega a expectativa de um embate e 

evidencia sua intenção. Bob sai do apartamento em determinado momento e alguns policiais o 
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ameaçam de forma quase jocosa. A conversa que ele mantém com Diane após esconder o 

corpo da garota morta não trata do risco do consumo de drogas por jovens, mas sobre o quão 

eles consideram difícil educar esses garotos sobre como roubar, como utilizar corretamente 

cada dose. Os “Tv’s babys”, que crescem assistindo programas violentos, mortes em cada 

programação e acreditam que aquele estado é normal. Esse é o real problema para Bob. Uma 

referência à excessiva violência midiática, à morte romantizada e ao uso de armas de fogo que 

por fim ditam o destino do personagem. 

A presença dos policiais cresce progressivamente. Dos sons das conversas nos 

corredores, a enquadramentos que cercam os personagens. Primeiro em plano geral, G(39), 

com Bob caminhando entre alguns carros assim que descobre que deverá deixar o hotel. E 

depois, com um enquadramento pela fresta da cortina da janela, que deixa nítido um segundo 

plano com carros bem próximos e que tomam todo o espaço de visão, em subjetiva, de Bob, G 

(40). 

 

Sequência G: Carros de policiais em frente ao Motel em que Bob e seu grupo se hospedavam. 

G(39)(40)   
Fonte: DVD Drugstore Cowboy. 

 

 Eles conseguem colocar o corpo de Nadine em uma grande bolsa/capa e deixam o 

local. Dirigem em direção a um espaço vazio em alguma parte da estrada e enterram o corpo. 

Chapado, Bob têm duas experiências que esclarecem os seus próximos passos. Primeiro, 

como em outros momentos em que se dopa, o rosto de Bob, frontal, em close, H (41), é 

sobreposto por imagens que revelam suas neuras pessoais. Nesse momento específico, o plano 

é tomado por chapéus que deslizam e extrapolam os limites do enquadramento. As nuvens, 

sempre presentes, se movimentam em fúria, anunciando uma tempestade interior, H(42)-(43). 

 



82 

 

Sequência H: Delírio de Bob após enterrar Nadine. 

H(41)(42)   

   (43)(44)   

Fonte: DVD Drugstore Cowboy. 

 

 A tomada termina com Bob sentado encarando a sujeira de terra das próprias mãos. 

Ele tenta esfregá-las, limpá-las, quase como uma metáfora para o peso de uma vida de 

ilegalidade que o guiou até aquele momento trágico. Esse momento poderia ser, e sugere, uma 

epifania que o guiaria para uma vida distante da que conhecia até então. Mas ele encara o seu 

futuro e não há espaço para redenções. 

 Logo quando chega na clínica Bob se depara com formalidades que não consegue 

cumprir. Não entende a necessidade de preencher um formulário de adesão que não diz sobre 

a real experiência de um viciado. O diálogo do início do capítulo é o que ele estabelece com a 

assistente social que registra sua entrada no programa. Quando questionado se gostaria de 

ajudar outros viciados, Bob se levanta e inicia um monólogo agitado. 

 Em 1989 Nancy Reagan retira o suporte financeiro que mantinha ao centro Lake View 

Terrace Medical Center, de Los Angeles. Como justificativa, o auxílio é finalizado porque 

moradores locais reclamavam da instalação afirmando que ela aumentaria as estatísticas de 

crime e drogados na região60. O fim do centro de reabilitação era um dos sinais da falência de 

um discurso de inclusão em prol do combate ao desvio. Os programas sociais insistiam na 

reabilitação do indivíduo à sociedade. Incentivavam o retorno ao mercado de trabalho e 

reuniam os ex-viciados em grupos de suporte. Mas eles ainda eram vistos como outsiders, 

                                                 
60 Cf. New York Times. Nancy Reagan Ends Support of Drug Center. Publicado em 28 de Maio de 1989. 

Disponível em: http://www.nytimes.com/1989/05/28/us/nancy-reagan-ends-support-of-drug-center.html 
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como focos do problema de desestabilização social. O que também permeava os discursos 

anti-drogas do então ex-presidente. 

 Mas o processo do filme segue um caminho inverso: não é a sociedade estabelecida 

que diz sobre aquele que rotula como desviante. Bob não consegue perceber sua reintegração 

social como positiva. As regras sociais, impostas por grupos de maior influência, que legam 

determinados indivíduos à margem (seja porque cometeram algum crime, ou porque 

desrespeitaram algumas normas, não oficiais, de grupo), não conseguem dar conta da 

complexa identidade do indivíduo que quando não é rotulado como outsider, pode 

simplesmente se tornar um porque não aceita determinadas normas impostas. 

 O trabalho na fábrica tem um ritmo maçante. A rotina do ex-viciado se transforma, 

mas ele não consegue se adequar a ela. A presença de William S. Burroughs, como um padre 

viciado, se não é irônica, valida toda a estrutura discursiva que sugeria uma história de 

redenção, mas que entrega um olhar moral complexificado que escapa a uma simples 

rotulação entre bom e mau que o plot poderia desenvolver. Burroughs é expoente de uma 

geração de jovens adultos que não se encaixavam nos ideais do Sonho Americano, 

experimentavam drogas com intenção de liberarem seus espíritos e de encontrar sentido em 

uma comunidade cuja as regras eles não aceitavam seguir. 

 E reabilitar não é a solução. O que Bob exige da assistente social é um olhar ao 

indivíduo, não à estrutura que permite sua prática. Não existem respostas fáceis no drama 

sobre viciados, ladrões, degenerados, delinquentes que, tratados como problema social desde 

cedo, não conseguiam se desvencilhar da segregação que os definia. Não existe outro final 

para o filme que não persistir na crítica de um modelo de representação que evitava enxergar 

indivíduos para além de modelo dicotômicos e estereótipos. 

 Diane não acompanha Bob. Quando ele comunica sobre sua intenção de desintoxicar, 

ela deixa claro que não consegue segui-lo. Diane “loves dope61”. Bob a introduziu assim. 

Nessa jornada, o amor do casal já é logo descartado como força capaz de transcender os 

obstáculos da abstinência. Ela reaparece nos momentos finais, mas não transmite nenhum 

sinal de retomar sua relação caso Bob permaneça insistindo naquele novo estilo de vida. Ao 

contrário, ela o chama de volta para a vida antiga. E esse chamado, ao desvio, funciona como 

uma subversão do modelo melodramático que reafirma a força do amor em resgatar os 

indivíduos de más situações. Se Bob a tivesse seguido, teria evitado ser baleado. 

                                                 
61 “[Diane] Ama droga” (Tradução nossa) 
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 Resgatado por policiais, Bob é levado para a ambulância sob olhares curiosos que não 

transmitem empatia. Tom, o padre, aparece de relance pela fresta de sua janela. Mas 

imediatamente fecha as cortinas. O detetive que o persegue desde o início insiste em saber 

quem atirou nele. Ao que ele responde: _O chapéu. O melancólico e incerto fim de Bob não 

diz sobre as consequências de uma vida ilegal. A violência dos garotos que atiram nele, a 

provável morte e o fato de estar completamente sozinho não diz sobre sua trajetória. Bob 

permanece um outsider. Seus esforços convergem em uma tentativa de fugir do que ele 

acredita ser uma maldição.  

For all we Know se sobressai, progressivamente, aos barulhos da rua. Sozinho, Bob 

não se despede do amor que deixou para trás nem dos companheiros que conviveu por longo 

tempo. Retomando a cena que abre o filme, fica claro que Bob se despede daquela vida que 

transcorre sem artifícios trágicos. A sugestão moral não se concretiza. Fica, ao contrário, 

suspensa. Apesar de tudo, ao final, Bob estava sendo escoltado “para a maior farmácia da 

cidade” 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
62 Bob: The irony was fucking brilliant. The chickenshits cops would giving me a escort to the fattest pharmacy 

in town. (“A ironia era fodidamente brilhante. Os policiais covardes estavam me escoltando para a farmácia mais 

gorda da cidade”) (Tradução nossa). 
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CAP. 4 MY OWN PRIVATE IDAHO: PONTO DE CHEGADA, PAISAGEM URBANA 

E ESPAÇOS DE FUGA 

 

 I'm a connoisseur of roads. I've been tasting roads my whole life. This road will never end. It 

probably goes all around the world 63. 

Mike em My Own Private Idaho, 1991. 

 

 

 Até esse ponto consideramos os filmes analisados enquanto uma trilogia sobre o 

desvio, substancialmente, que imprimiu se não uma nova abordagem ao tema, como 

intentamos demonstrar, um olhar que transcende o desvio de uma simples temática, um plot 

narrativo, para algo intricado no fazer cinematográfico, na estética, no conjunto. Mas a 

referência ao nome que a trilogia recebeu após revisões de críticos e do próprio diretor, em 

olhar em retrospectiva, acrescenta outra categoria de análise ao nosso trabalho: a cidade de 

Portland. 

 Em Mala Noche ela aparece enquanto espaço de discussão profícuo sobre a situação 

imigrante por ter sido, até dias recentes, composta por grande miscelânea racial e por ainda 

abrigar afluentes migrantes. Drugstore Cowboy tem a cidade como ponto de retorno, espaço 

de afluência de outra ordem: a cidade representa o retorno a um estilo de vida ideal. Em 

diálogo, essas duas colocações tornam a cidade um personagem ativo e, essencialmente, um 

ponto de dissidência dentro de uma estrutura notadamente outsider. Portland é vista em seu 

universo underground. Em uma representação do oeste americano interessado em desvelar as 

complexidades de um espaço marcado por ideais progressistas, mas que expõe estilos de vida 

que funcionam quase como uma mescla com discursos conservadores ainda representativos. 

 Assim é importante tratar a trilogia também como um retorno do diretor a uma 

paisagem que marcou sua adolescência e como cidade que ele elegeu como lar. Gus Van Sant 

nasceu em Kentucky, estado da região sudeste do país. Mas morou em diferentes cidades ao 

longo dos anos devido a necessidades do trabalho de seu pai. De Portland à Rhode Island, 

onde frequentou a Rhode Island School of Design, graduando em artes plásticas e cinema, 

Van Sant retorna a Portland para filmar seu primeiro longa, Mala Noche, em 1985. Portland é 

também espaço de afeto. Uma paisagem que evoca uma memória pessoal e coloca a cidade 

                                                 
63 “Sou um conhecedor de estradas. Venho experimentando estradas minha vida toda. Esta estrada nunca tem 

fim. Provavelmente ela dê volta em torno do mundo todo.” (Tradução nossa) 
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como centro de uma narrativa de retorno: dos personagens, que se veem de volta à um espaço 

familiar, e do diretor, que imprimi um olhar carregado de memórias de experiências pessoais. 

 A paisagem urbana adquire nova perspectiva com o advento do cinema e entre este e 

as cidades, como pontua o sociólogo francês Fabio La Rocca,  

 

existe uma relação de influência recíproca, uma troca simbólica que ilustra bem esta 

correspondência, esta ligação – que se poderia qualificar de amorosa – entre o 

mundo das imagens fílmicas e a materialidade urbana. O mundo cinematográfico 

ajuda a fomentar a nossa imagem e o nosso imaginário da cidade e permite construir 

uma visão da complexidade da paisagem urbana e dos seus territórios. (LA ROCCA, 

2012, p. 47) 

 

Da paisagem de Paris no século XIX, que preenchia em profundidade imagens 

projetadas pelo cinematógrafo, às cidades construídas nos grandes estúdios, até a tomada das 

ruas pelas vanguardas do cinema na década de 1960, a paisagem urbana se apresenta como 

palco de narrativas ou mesmo como personagem ativo alimentando imaginários e 

transportando, essencialmente, espectadores para espaços desconhecidos ou reinventados. 

 A Trilogia de Gus Van Sant se encaixa em uma perspectiva de alargamento narrativo 

através da paisagem (LOPES, 2007). O que implica dizer que a paisagem não é mais uma 

simples reprodução, mas um espaço de “produção de imagens” (CAUQUELIN, 1989 apud 

LOPES, p. 134)64. Um guinada à delicadeza dos processos que se afastam de uma lógica da 

super exposição, do exagero detalhista de um simples cenário, para a compreensão das 

paisagens como potências de discurso, capazes de desnudar sensações, afetos, subjetividades. 

 As paisagens de Portland, do centro antigo exposto em suas veias marginais em Mala 

Noche, dos bairros suburbanos que abrigam grupos dissidentes em Drugstore, até às paragens, 

estradas e fronteiras em My Own Private Idaho, são composições indissociáveis de estados 

psicológicos de personagens que não apenas habitam estes espaços, mas se confundem 

enquanto imagens e discursos.  Talvez não se trate aqui de diferenciar paisagem e narrativa, e 

melodrama, mas de observá-los em suas combinações. 

 A paisagem cinematográfica como linguagem que expõe traços da narrativa. De uma 

cena em espaços escuros, à incidência de uma iluminação artificial que expõe camadas do 

espaço pretendido65, os espaços são reconstruídos de modo indissociável da estética fílmica, 

das intenções discursivas, dos percursos dos personagens. Tornar visível espaços imaginados 

                                                 
64 CAUQUELIN, Anne. L’invention du paysage. Paris: Plon, 1989. 
65 Um exemplo profícuo, no que tange a usos de iluminação artificial para expor camadas do espaço 

cinematográfico, pode ser analisado em Gaslight (Á meia Luz), melodrama de 1944 de George Cukor, que 

explora a oscilante luz à gás em diálogo com o desespero crescente da personagem de Ingrid Bergman, 

materializando uma prisão espacial em referência à sensação de limitação que lhe é imposta. 
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ou distantes, trabalhar no limite de uma apreensão do “real” pela “realidade fílmica”, que 

coloca a paisagem como artifício de identificação, ou enxerga-la em seu simbolismo, em sua 

relação intricada com o imaginário social, coloca em perspectiva um olhar particular 

empenhado em criar relações que digam sobre intenções criadoras. 

 Particularidades que levam Gus Van Sant a desnudar espaços da cidade na trilogia em 

diálogo com as tensões do desvio que permeiam os discursos em jogo em seus três filmes. 

Tornando possível ao diretor expor os espaços ‘invisíveis’. A cidade em seus subúrbios, em 

sua cena underground. Os espaços abertos nas fronteiras, nas situações limite. E a 

claustrofobia dos espaços legitimados, validados, símbolo de uma sociabilidade ideal.  

 Uma estética do desvio, da percepção do espaço não como legitimador em sua 

verossimilhança com a realidade da cidade que expõe, mas como algo que destoa de uma 

representação padronizada, que coloque em tensão a perfeição de um enquadramento e a 

destreza técnica de um time-lapse com imagens em super 8 em seu descuido do uso comum, 

doméstico. Criar planos abertos, claros e naturalmente iluminados em prédios abandonados, 

esquinas de prostituição e venda de drogas, e fechar o enquadramento em locais legitimados, 

pretensamente mais acolhedores, com iluminação artificial e direcionada. São estratégias 

narrativas em My Own Private Idaho que legitimam escolhas marginais e personagens 

outsiders que têm seus espaços vistos não em contraposição, nem mesmo como elementos de 

dissidências em espaços que são acusados de não pertencer.  

 La Rocca (2012) quando explana sobre as possibilidades do cinema em explorar 

“espaços invisíveis” como personagens nas narrativas cinematográficas cita como exemplo a 

cinematografia de Wim Wenders e a classifica como “estética da vacuidade”. Para o autor,  

 

Na visão do cineasta alemão, a cidade e as suas paisagens tornam-se uma verdadeira 

personagem: espaços industriais ao abandono, terrenos desocupados, espaços 

selvagens, interstícios urbanos, lugares esses denominados de “invisíveis”. O seu 

cinema é uma linguagem da cidade, uma arte urbana e, nos seus filmes, essas 

tipologias de lugares particulares, muitas vezes rotulados de forma pejorativa, são, 

antes de mais, portadores de poesia, de poética. A esse respeito, basta mencionar 

como exemplo as imagens de Paris, Texas (1984), através da paisagem de 

intersecções de autoestradas, a omnipresente vacuidade e um universo urbano 

multifacetado; ou ainda As asas do Desejo (1987), em que o cineasta faz voar o 

espectador através de um jogo de perspectiva, através das ruínas e do histórico da 

cidade de Berlim. Ou, finalmente, o filme O Amigo Americano (1977), com os seus 

vazios e a fusão de percepções dos vários ambientes das cidades e dos locais de 

passagem. A poética fílmica de Wenders confronta-nos, muitas vezes, com a 

errância, o nomadismo. Estes actos guiam-nos nessa viagem no interior da 

diversidade das paisagens, interstícios urbanos, e mostram-nos, em seus aspectos 

mais triviais, toda a complexidade e a estrutura labiríntica da matriz urbana. Há, 

aqui, uma dimensão do sensível, de um vazio que se enche de sentido por meio da 

fascinação das imagens. (LA ROCCA, 2012, p. 52-53) 
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 Para além da já declarada influência de Wenders nos trabalhos de Van Sant, as 

especificidades no trato com a paisagem nos filmes de Wenders nos oferece substratos de 

análise no que tange as aproximações que as duas cinematografias apresentam. Pensando 

especificamente em Paris, Texas (1984), paisagem e personagens se relacionam em situação 

fuga, de desencontro, e de busca, essencialmente. E são introduzidos em espaços que 

dialogam com suas trajetórias e estados interiores. 

 

Sequência I: Mike no prólogo de My Own Private Idaho. 

I (45)  

Fonte: DVD de Garotos de Programa. 

 

Sequência J: Travis em sua primeira aparição no prólogo do filme. 
H (34)   hj 

J (46)  

Fonte: DVD de Paris, Texas. 

 

 Wenders e Van Sant partem de uma viagem pelo interior dos Estados Unidos, 

questionando mitos de fundação, ocupação dos espaços, sensação de vazio e necessidade de 

escape de situações limite. A ideia do percurso como transformador permeia as duas 

narrativas que se aproximam do gênero road movie. My Own Private Idaho, como uma 

narrativa do Oeste norte-americano, lida com referências cinematográficas que questionam 

modelos de representação da paisagem do seu país. Evidenciando as lacunas, os espaços 
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inabitados, a paisagem perdida, e retira desses locais às margens a essência dos afetos que 

desloca em cena. 

O filme acompanha a jornada de dois garotos de programa, moradores de rua, Scott 

Favor (Keanu Reeves), filho do prefeito de Portland, e Mike (River Phoenix), que percorrem 

Idaho na busca pela mãe deste último. Os garotos convivem com grupos de viciados, garotos 

de programa. Habitam prédios abandonados e com frequência se encontram perdidos em 

trechos de estradas pelos caminhos que percorrem. 

Diferente dos outros dois filmes da trilogia, Idaho é uma história original que resulta 

da junção de outros roteiros distintos iniciados por Van Sant ao longo dos anos. Inicialmente 

como uma história de garotos de programa, o primeiro percurso do diretor com a história se 

relaciona ao período em que viveu em Los Angeles, morando a poucas quadras da Hollywood 

Boulevard, região movimentada que abrigava bares e cafés conhecidos por serem locais para 

conseguir programas66. Ele costumava passar algumas horas observando esses garotos e 

começou a escrever sobre eles: 

 

I was writing about these kids that I didn’t really Know anything about. I just saw 

them in the café, and I started imagining stories like what sort of home they came 

from, what they were doing on the street, the way they talked. It was intriguing 

because they were obviously desperate and something that was overlooked in the 

culture. Nobody really knew about it (VAN SANT para FALSETTO, 2015, posição 

30)67. 

 

Ele acabou abandonando essa primeira versão quando leu o livro City of Night de John 

Rechy. Comparando seu material ao livro de Rechy, Van Sant comenta que considerava o seu 

próprio roteiro tolo de mais comparado à vivência do autor com o universo que retratava no 

livro. Este primeiro começo de escrita aconteceu antes da sua tentativa em filmar outro roteiro 

original de sua autoria, Alice in Hollywood, uma história sobre jovens em busca de fama e 

reconhecimento. Van Sant nunca terminou o filme. 

A segunda versão do roteiro surgiu logo após terminar Mala Noche. O diretor escreveu 

uma história adaptada da peça Shakespeariana Henrique IV, com diálogos retirados da peça e 

com a adaptação da personagem Falstaff e com garotos de programa e moradores de rua. Ele 

                                                 
66 Gus Van Sant cita o The Gold Cup, um famoso café de prostituição, em entrevista a Mario Falsetto. O espaço 

também é citado no livro City of Night, de John Rechy, o qual Van Sant explica que detinha uma explanação 

mais detalhada do universo dos garotos de programa que ele observava durante seu tempo livre (2015, posição 

30). Van Sant também cita o fracasso da tentativa de retratar esse universo em 60 minutes e atribui a falha à 

tentativa da narrativa de buscar elencar motivos que expliquem a situação de rua e prostituição dos garotos. 
67 “Eu estava escrevendo sobre esses garotos que eu realmente não sabia nada a respeito. Eu apenas os vi no café 

e comecei a imaginar histórias como o tipo de lar que eles vieram, o que eles estavam fazendo nas ruas, o jeito 

que eles falavam. Era intrigante porque eles foram obviamente desesperadamente negligenciados na cultura. 

Ninguém realmente sabia sobre isso.” (Tradução nossa) 
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finalizou o roteiro, mas não seguiu adiante dando início a outra tentativa, a qual ele nomeou 

de In a Blue Funk que narrava a história de garotos de programa que moravam na casa de um 

senhor gay alemão vendedor de partes de carros. O roteiro não foi finalizado. 

E então ele deu início a outro pedaço de história, nomeado de My Own Private Idaho, 

que narrava a história de Ray, que teria início em Mala Noche, e de seu primo George, em 

situação de rua em Portland. O roteiro baseava na viagem dos dois garotos para a Espanha em 

busca de parentes e de uma sensação de pertencimento, que não encontravam em Portland. 

Alguns elementos de todas essas pequenas histórias formaram o roteiro final de My Own 

Private Idaho: garotos de programa, em situação de rua, que se encontravam em cafés em 

Portland, a adaptação de Shakesperare com a história de abandono de Falstaff, e a viagem à 

Roma em busca da mãe de Mike. 

Inevitavelmente a história se relaciona a um nível pessoal com Gus Van Sant. Foram 

resultado de observações e vivências do diretor em seu período em Los Angeles, das suas 

lembranças dos espaços que frequentava em Portland e, também, da viagem à Europa que 

realizou após concluir seus estudos acadêmicos. Esta última, vale ressaltar, é rememorada no 

filme com a presença de espaços que o diretor frequentava quando em viagem. A estrutura, 

fragmentada já no modo como foi concebida, se estabelece com foco em trajetos e vivências 

em deslocamento constante. 

Filmes/deslocamentos, a trilogia de Van Sant dialoga com um gênero clássico norte-

americano, o road movie. Mala Noche talvez seja o que menos se aproxima das estruturas do 

gênero, mas lida com deslocamentos em sua essência. Dos três, contudo, My Own Private 

Idaho lida com questões mais próximas às dos filmes de estrada apesar de quebrar 

expectativas do gênero no que tange a conclusões quase próximas dos ápices melodramáticos. 

O movimento constante dos personagens, físico ou psicológico, está ligado a uma 

compreensão do gênero como “relacionados a dimensões intrínsecas do ser humano, como o 

nomadismo, a capacidade de locomoção e o interesse nela por razões ou necessidades 

distintas” (PAIVA, 2011, p. 37). 

Os filmes de Van Sant lidam com o retorno a Portland na esfera sentimental. Nesse 

sentido, a potência da paisagem está em não dissociar este movimento de retorno das escolhas 

de espaços que explicitem decisões pessoais, modos de vida, identidades que desviam de 

ideias impostos. 

A cena de início e fim do filme, portanto, ressaltam a estrada como ponto de retorno; o 

deslocamento constante, a posição indefinida (um trecho de estrada podendo pertencer a 

qualquer lugar) legam ao personagem Mike uma situação constante de não pertencimento. 
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4.1 Variáveis de julgamento: performance do desvio no percurso de Scott Favor. 

 

My Own Private Idaho, é, dos três filmes vistos em conjunto, o que encara o desvio 

como “ação coletiva”. Os garotos convivem com grupos de outsiders que possuem um estilo 

de vida peculiar e organizado se observado dentro da ótima interna seguida por eles. Bob, 

adaptação direta de Falstaff de Henrique IV, está em posição de líder de um grupo de 

moradores de um prédio abandonado. Ele se coloca como responsável por um grupo de 

garotos que se prostitui pelas ruas de Portland e que organizam pequenos roubos e falcatruas 

para conseguir manter o vício em drogas. 

Mike e Scott pertencem a esse grupo. Mas este último carrega em sua figura um 

elemento de contraposição constante aos universos que frequenta. O personagem de Keanu 

Reeves tem uma definição clara sobre o que entende por outsider. Por ter escolhido um estilo 

de vida diferente do que foi criado e socialmente menos aceito, principalmente, ele transita 

pelos dois grupos sociais e exterioriza características que julga definirem as duas posições. 

Filho do prefeito de Portland, Scott se porta como os rapazes de seu grupo de rua 

quando está na presença do pai e desafia amigos e autoridades que o relembram 

constantemente da vida que ele abandonou para estar ali em situação marginal. Contudo, com 

os garotos de rua, ele replica diálogos shakespearianos e se comporta, com ênfase em sua 

vestimenta, como integrante da sociabilidade que a posição do seu pai lhe proporciona. 

 

Sequência K: Scott de terno junto com o grupo de moradores de rua (47). (48): Scott no gabinete de seu pai, o 

prefeito. 

K (47)(48)   
Fonte: DVD de Garotos de Programa. 

 

Scott representa uma consciência da concepção complexa do drama das situações de 

desvio, da posição outsider diante de um ideal de sociedade que prevalece pela força de uma 

maioria. E, sobretudo, funciona como vetor de reação. Quando ele vai encontrar o pai ele sabe 

a reação que irá provocar ao aparecer vestido agregando um estereótipo de exposição do 
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corpo atrelado à prostituição. O enquadramento corrobora com sua intenção. Em plano médio, 

Scott aparece parcialmente iluminado por uma luz artificial que cria sombras em seu rosto e 

corpo, seguindo uma lógica de exposição que preservaria espaços não totalmente visíveis (a 

sua roupa, por exemplo, a jaqueta com o peito desnudo, partes à mostra). A câmera se 

posiciona em uma parcial câmera baixa, elevando a figura do personagem que se apresenta 

em posição de desafio ao pai, K(48). O choque no rosto de seu pai, sentado à mesa, olhando o 

filho de baixo, com uma câmera alta que centraliza o seu rosto, completam a sensação de 

choque e desafio de ambientes distintos. 

Howard Becker, em revisão à sua teoria sobre o desvio, lembra que antes de qualquer 

definição fechada, é preciso compreender que não existe uma resposta simples para o que é 

visto como desvio na sociedade e, incluso em nosso processo de análise, na cultura 

cinematográfica. Por esta observação, ele desloca o foco de análise aos indivíduos, todos eles, 

que participam do processo de rotulação e consequente exclusão de indivíduos. Ele ressalta as 

complexas relações sociais que garantem a imposição de regras por grupos de maior 

influência, a flexibilidade da aplicação dessas regras e, especialmente, características 

específicas de grupos sociais que escolhem viver com regras que não são predominantes a 

toda a sociedade. 

Ele apresenta como solução a esta impossibilidade de definição, reafirmando sua 

posição contrária a estudos de caráter teleológico, a necessidade de analisar o desvio enquanto 

ação coletiva: 

 

Quando encaramos o desvio como ação coletiva, vemos imediatamente que as 

pessoas agem atentas às reações de outros envolvidos nessa ação. Elas levam em 

conta o modo como seus companheiros avaliarão o que faze, e como essa avaliação 

afetará seu prestígio e sua posição (BECKER, 2008, p.184). 

 

Por esta perspectiva, as reações das pessoas aos atos que podem ou não ser 

considerados desviantes, são a essência da rotulação e da exclusão de indivíduos. No caso de 

Scott, ele adotou o estilo de vida e as regras de convívio de um grupo de garotos de rua e está 

sempre atento às reações das pessoas dos seus ciclos de convívio que garantem o seu 

pertencimento a uma ou outra dessas esferas de sociabilidade. 

Ainda que ele enfrente o líder de seu grupo, Bob (William Richert), o qual considera 

como um “pai das ruas”, ele invade espaços frequentados pelo pai biológico com seus amigos 

em uma tentativa de corroborar sua posição de inadequação. Na presença do pai, mantém um 
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comportamento caricatural e desafiador. Ele escolheu viver como garoto de programa e dá 

ênfase a sua posição desviante atentando-se às reações que seu comportamento desencadeia. 

Mas encara sua situação como momentânea. Pretende retornar aos ciclos de uma alta 

classe de Portland assumindo o lugar do seu pai após a sua morte. E, quando este momento 

chega, ele encena um comportamento que garante sua separação definitiva do grupo de 

outsiders ao qual pertencia. 

Outro elemento se sobressai dessa intricada rede de representação desviante: a variável 

dos julgamentos e das relações de poder em jogo na construção das imagens do desvio e a 

necessidade de adequação que perde força na narrativa de Gus Van Sant. O foco deixa de ser 

o ato desviante, em sua concepção negativa, e o discurso, portanto, não segue uma linha 

pedagógica de ação: ser garoto de programa, ser um viciado e morador de rua, visto em 

perspectiva coletiva, se relaciona mais às imagens perpetuadas sobre esses indivíduos do que 

a uma tentativa de identificação dos erros de tais posturas e da busca por medidas de correção. 

Scott assume a cruzada em busca pela mãe do amigo. Mas a viagem para ele possui 

outro sentido. Se o deslocamento no road movie por muitas vezes está relacionado à uma 

busca de sentido alternativo à uma situação anterior ao qual o personagem procura fugir, o 

binômio da rebeldia e da conformidade são mais claros no percurso deste personagem. O seu 

retorno é à conformidade que ele havia escolhido combater, provisoriamente. 

O filho do prefeito não esconde suas intenções. A viagem com Mike por Idaho até 

Roma funciona como uma despedida de um aspecto de sua subjetividade. Em trabalho 

anterior68 explorei a relação que a narcolepsia do personagem Mike, a escolha pelo gênero de 

estrada e a personalidade dúbia de Scott, em conjunto, ressaltando um aspecto fragmentado de 

identidades em uma perspectiva pós-moderna. Para uma discussão estritamente sobre 

identidade, a abordagem pareceu adequada. Entretanto, estamos lidando com uma categoria 

distinta, a do indivíduo outsider, e reconhecer a construção subjetiva das personagens implica 

perceber que as identidades na contemporâneas não se estabelecem mais enquanto singulares, 

linear e estáveis; e, no que tange às discussões sobre o desvio, precisam ser relacionadas à 

performatividade social, à flexibilização do sujeito que ainda que aja de maneira combativa, 

destoante, responde à uma lógica social e às redes de força que a constitui. 

 Até o momento, em nossa análise, enfatizamos uma construção discursiva que evita, 

entre outros aspectos, a criação de uma imagem do desvio que corrobore para uma 

classificação binária definitiva e imutável de outsider/não outsider. Os filmes trabalham em 

                                                 
68 Cf. GOMES, Daniela de Paula. Identidades fragmentadas em Garotos de Programa de Gus Van Sant. 

Verso e Reverso (Unisinos. Online), v. 30, p. 214-220, 2016. 
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uma chave de contestação de uma visão hegemônica que corrobore com a redução dos 

indivíduos e sua subjetividade a aspectos corretivos. Um situação ideal, em oposição a uma 

que a contradiga, não se sobressai como único percurso individual a ser percorrido. Jhonny 

permanece um foragido que se recusa a ceder à um romance que poderia significar segurança 

e estabilidade a sua situação. Bob despreza cada minuto da normalidade que a desintoxicação 

implica e, de fato, o seu discurso é o de retorno à um estilo de vida que é negado por um ideal 

de estabilidade social. 

 Mas a trajetória de Scott, colocada em paralelo à de Mike, evidencia talvez um 

processo de ressignificação de representações estabelecidas colocando em perspectivas 

aquelas que invadem, que concorrem, que existem e ocupam espaços na memória social, e 

notadamente cinematográfica. Se as identidades se constituem em oposição a um “outro” ao 

qual elas não correspondem, existe então um processo que sustenta determinadas categorias 

de diferenciação. Nesse sentido, é interessante observar uma dimensão pública das 

identidades, enquanto “codificação, institucionalização, simbolização e monumentalização 

dos acontecimentos que marcam as comunidades” (MENDES, 2001, p. 195)69. No cinema, a 

criação de ícones que representam aspectos gerais de certas subjetividades, o ícone da 

rebeldia atrelado à jaquetas de couro, núcleo familiar desconstruído e a fúria personificada na 

velocidade dos automóveis, prevaleceu por anos na cultura cinematográfica e solapou a 

percepção mais abrangente do problema da rebeldia social. Criavam-se moldes, padrões de 

comportamento. Pontos de oposição que ajudavam a construir as identidades. 

 Scott é o rebelde sem causa. Membro de uma família abastada, detentor de privilégios 

que sua posição carrega, ele representa um mito de rebeldia que na cultura cinematográfica se 

relaciona à falência da figura do pai, incapaz de fixar um bom exemplo e que resulta no 

afastamento progressivo do filho. Construção discursiva presente em Rebel Without a Cause 

(Juventude Transviada, Nicholas Ray), por exemplo, na indignação de Jim Stark com a 

submissão do pai à mãe. 

 O retorno a Portland, para Scott, é portanto, um retorno à situação anterior ao seu 

percurso na marginalidade. O percurso subversivo é expurgado quando ele assume a vida do 

pai, abandona a prostituição e as relações homoafetivas e se casa, seguindo o ideal familiar 

redentor. Mas o contraponto, se ele existe, para Van Sant, não é reduzido em simplificações 

da subjetividade do seu personagem.  

                                                 
69 Mendes trabalha na perspectiva da reafirmação da memória social através de festividades que celebram 

aspectos da identidade de comunidades e produzem estabilização. O que é interessante de sua posição em 

encarar as identidades em sua dimensão pública, quando falamos na cultura cinematográfica, é o poder 

monumental que as imagens adquirem quando circulam.  



95 

 

 Na cena do velório de Bob, que morre com o choque do abandono de Scott, que o 

humilha e renega na frente dos amigos do pai, agora seu novo grupo, a separação entre essas 

duas categorias de identidade, é volatizada. Acontece que no mesmo dia, e mesmo local, 

acontecia o velório do prefeito de Portland, pai de Scott. O artifício parece o de economia 

narrativa. Mas a intenção se revela como uma comunhão entre projetos sociais 

constantemente observados em declarada oposição. 

 

Sequência L: Cena do velório do prefeito de Portland e de Bob. 

L(49)(50)   

  (51)(52)   

  (53)(54)   
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  (55)(56)   

         (57)   

Fonte: DVD Garotos de Programa. 

 

 Conformação e transgressão são colocados em perspectiva. A cena possui dois ritmos 

distintos. Ela começa com a câmera chegando pelas costas de Scott, sentado em cadeiras 

cobertas por manta negra, de frente a um padre que profere os procedimentos funerários. A 

câmera parece caminhar por um trilho, estável. A música dita o movimento da montagem nos 

dois núcleos mostrados. A melodia fúnebre é seguida de movimentos de câmera que 

prolongam os enquadramentos no velório do prefeito. Em seguida um corte brusco, que se 

segue após um ruído de fora de campo, enquadra Scott e sua esposa, pela lateral. O rosto do 

rapaz levemente inclinado, L (49), guia a câmera para a ação que acontece em paralelo. A 

câmera se eleva do solo, lentamente alterando a profundidade de campo e tornando visível um 

grupo de pessoas reunidas um pouco adiante da cena anterior, em L (50). 

 O que se segue é uma montagem que alterna do olhar de Scott a planos que 

aproximam o grupo ao lado em detalhe. Em L (53), Mike parece retribui o olhar para Scott, 

que agora possui o corpo ainda mais direcionado, L (54) (55), ao grupo de marginais que 

velam Bob ao lado. O olhar da sua esposa, parece captar o que Scott não revela. E então a 

cena muda de ritmo. Em L (57) a montagem paralela termina com um grito que derruba Mike 

de sua cadeira. A câmera então gira em torno do grupo em movimentos bruscos. Câmera na 

mão, a agitação das pessoas ali encontra correspondente nas imagens que saem de foco, sem 
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uma preocupação com certa perfeição estética que inicia a cena dos dois velórios. Finalmente 

o processo se conclui. Scott permanece sentado. Rosto impassível. Mantendo a postura que 

esperam dele naquele novo papel. 

 Encarar a posição outsider de Scott como parte de um processo de construção de sua 

subjetividade não coloca a distinção que o seu comportamento persegue como definição 

mesma de sua identidade. Diferente de encarar a identidade como o resultado da definição 

daquilo que ela não é, o comportamento de Scott sugere uma insistência em fazer ser visto ora 

como um marginal, ora como membro íntegro e moralmente aceito. A jornada de Scott é a da 

performance, não do ponto simples de oposição. Sua subjetividade existe na repetição de atos, 

na performance de aspectos que ele entende como definidores das identidades que ele 

transita.70 

 

Sequência M: Final da cena dos dois velórios. 

M(58)(59)   

Fonte: DVD Garotos de Programa. 

  

 O passado de morador de rua e de prostituição, apesar de negado, não se dissocia da 

sua tentativa em estabelecer um novo aspecto de sua personalidade que agora ele assume 

como dominante. Scott se despede. Desvia o olhar [M (59)]. Encerra o seu percurso na 

narrativa e cede lugar à uma dimensão possível e que no filme prevalece, essencialmente: a da 

não conformidade da figura de Mike. 

 

                                                 
70 A performatividade, como chave para as discussões de gênero em Judith Butler, aparece como saída para 

compreender uma noção de desvio, que intentamos verificar, volatizada. A condição coletiva de análise proposta 

por Becker ressalta a repetição de um comportamento como modo de pertencimento à comunidades e a aceitação 

de suas regras. Em Butler, sobre a percepção de gênero, ela coloca que ele só é “real apenas na medida que é 

performado” (2003). O gênero é uma repetição, ou imitação, de padrões dominantes de gênero. A identidade 

desviante, é o resultado de uma rotulação por grupos majoritários, que replicam regras que consideram 

adequadas, ou seguem leis pré-estabelecidas; ou, na dimensão de sua performance, é o resultado de um 

comportamento que é repetido, segundo parâmetros da comunidade de desviantes. 
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4.2 Deslocamentos e o encontro com o vazio: a falência da redenção moral  

  

 O filme tem início com o um super close do que parece ser uma folha de dicionário 

com a definição de narcolepsia ressaltada por uma luz incidente, N (60). Seguida por uma tela 

azul que indica o local que a narrativa tem início, Idaho, N (61). Então abre para um trecho de 

estrada, captado com a câmera em um ângulo que se abre mais à esquerda da tela e que 

continua com a entrada de Mike, em posição média no enquadramento, encarando um ponto 

fora do campo de visão do espectador. Sozinho. A paisagem se abre à medida que Mike 

caminha pelo quadro. A cada corte, um pedaço do espaço se amplia. Ora a paisagem das 

padrarias famosas da região do Oregon e Idaho, ora os pontos opostos do trecho de estrada 

que ele se encontra. 

 A paisagem não se revela em contraponto ao olhar, em sugestão de subjetiva, como 

acontece em Mala Noche. Mas Idaho, ponto de início da jornada de Mike, é também vista sob 

um ponto de vista pessoal. Com um relógio em mãos, Mike segue contando passos como 

segundos dos ponteiros. Para e encara mais uma vez o horizonte da estrada. E então nos 

conecta ao local a partir de uma vaga lembrança de já ter estado ali: 

 

I always know were I am by the way the road looks. Like I just know I’ve been here 

before. I just Know that I’ve been stock here. Like this one fucking time before, you 

know that? Yeah...71 

  

O ponto de partida pode ser também de um retorno. Ou de alguém constantemente perdido, 

preso em referências que o conectam a qualquer lugar.  

 São estabelecidos diferentes pontos de vista nesse prólogo. Uma câmera alta, que 

observa Mike em boa distância do solo, sugere um observador que detém um ponto de vista 

privilegiado da ação que se desenrola. Outro, mais presente, parte da ação que se desenvolve. 

Um terceiro, o olhar de Mike, que aparece recortado, em fragmento, direcionado. E ainda um 

quarto, que é sugerido assim que o personagem sofre do primeiro episódio de narcolepsia na 

projeção, que indica um olhar ao interior dos sonhos, das lembranças e delírios que passam na 

cabeça de Mike quando ele está apagado.  

 

 

 

                                                 
71 Eu sempre sei onde eu estou pelo jeito que a estrada aparenta. Como eu simplesmente sei que eu estive aqui 

antes. Eu apenas sei que eu estive preso aqui. Como este fodida tempo anterior, você sabe disso? Sim...” 

(Tradução nossa). 
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Sequência N: Dicionário com a definição de narcolepsia em evidência (60); Fundo azul com Idaho escrito em 

branco (61). 

N(60)(61)   

Fonte: DVD Garotos de Programa. 

 

Este início se conecta com a condição de Mike e o modo como ele experimenta a 

trajetória que se segue no filme: sempre interrompida pelos episódios de sono profundo, a 

condição fragmenta a percepção de tempo, espaço, e a trajetória de Mike no filme. E, 

consequentemente, fragmenta a própria narrativa. 

Diferente do esperado em um road movie, My Own Private Idaho não possui 

sequências longas de deslocamento dos personagens, em veículos, se pensarmos a 

característica clássica do gênero que está intimamente ligada à possibilidade de locomoção 

por automóveis. Isto porque, a viagem segue pelo ponto de vista de Mike e é constantemente 

interrompida devido à narcolepsia. Assim, ele acorda nos lugares destino, adormece durante 

conversas e mesmo durante os programas que faz para se manter. 

Os trechos que possuem uma continuidade maior na narrativa acabam sendo os dos 

sonhos que se seguem em determinados momentos e que revelam, quase sempre, as intenções 

primeiras de tomar a estrada: a busca pela mãe, por uma memória que permaneceu. Mas essa 

memória também não é vista em continuidade. Filmadas em super 8 alguns trechos 

apresentam uma mulher brincando com seus dois filhos. Uma referência a vídeos caseiros 

popularizados no formato pela Kodak72, especialmente, que podem o fragmento de um 

material fílmico qualquer, não necessariamente uma lembrança. Mas guiam os objetivos do 

rapaz. 

O percurso é intimista. Não se descola de uma subjetividade nebulosa, frágil, quase 

inocente do personagem. My Own Private Idaho acompanha grupos de garotos de rua, mas 

em relação íntima com os estados pessoais de Mike. A jornada sugere reconciliação. Mike se 

                                                 
72 “Super-8 ou Super 8 mm é um formato cinematográfico desenvolvido nos anos 1960 e popularizado pela 

Kodak em 1965, quando se torno um formato constante nos filmes caseiros.” 
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sente abandonado e não se conecta inteiramente com o universo que habita, notadamente o 

universo underground de Portland, Idaho, dentre outros. Persegue uma estabilidade que 

encontra correspondente nas memórias de infância. 

Sua postura não é a de rebelião, mas não descarta a não conformação. Ele não está 

insatisfeito com sua situação marginal, a única que ele detém, mas se sente incompleto. A 

maneira que Mike experimenta o mundo não é sempre a de inquietação e movimentação 

constante. Ao contrário, em muitos momentos da história ele se encontra parado com o 

mundo se agitando à sua volta. Sua viagem tenta mudar esse aspecto. O transforma em agente 

ativo, ainda que constantemente amparado, de seu mundo. 

Os filmes de estrada hollywoodianos mudam drasticamente após o lançamento de On 

the Road, de Jack Kerouac, em 1957. Até este marco, como procura demonstrar Samuel Paiva 

(2011) em sua tentativa de mapear os percursos do gênero desde sua origem, os filmes 

lidavam com a dialética da conformidade em contraposição a rebelião (LADERMAN, 2002 

apud PAIVA,2011)73, um trajeto de reforço do status quo. E o livro se apresenta então como 

um ponto de inflexão. Segundo o autor 

 

O livro é um ponto de inflexão, ao assumir um caráter mais contestador da cultura 

dominante. E, nesse sentido, passa a se constituir como uma referência de rebelião, 

logo levada ao cinema e incorporada em personagens como aqueles interpretados 

por James Dean, entre tantos outros rebeldes que têm sua performance contestadora 

associada ao automóvel. O caráter substantivo do road movie passa a se confirmar 

nesse momento, deixando para trás a conciliação característica de filmes como 

Aconteceu naquela noite, entre outros que poderiam ser considerados como 

característicos da fase adjetiva do gênero. Em lugar da conformidade com o status 

quo, surgem, na fase substantiva, contestadores como Bonnie and Clyde (Arthur 

Penn, 1967) e Easy rider (Dennis Hopper, 1969), considerados frequentemente, no 

contexto norte-americano, marcos inaugurais do gênero em questão (PAIVA, 2011, 

p. 44). 

  

O cinema assume, com o gênero, uma postura mais contestadora. A década de 1970, 

como resgatamos no início do nosso trabalho, lida com a quebra de estruturas e modelo de 

representação pré-definidos e o olhar aos grupos mais rebeldes começa a se transformar. Mas 

é importante ressaltar as duas dimensões de rebelião que o livro levanta, em suas personagens 

específicas: Sal Paradise e Dean Moriarty. Que aqui podem ser colocados em correspondência 

às personagens principais do filme de Gus Van Sant. 

Sal Paradise “está integrado num certo establishment, já que sua fuga é só um 

intervalo da vida familiar e universitária, para a qual ele vai retornar ao final de um ciclo de 

                                                 
73 LADERMAN, D. Driving visions: exploring the road movie. Austin: University of Texas Press, 2002. 



101 

 

viagens” (COHAN & HAE HARK, 1997 apud PAIVA, 2011, p. 44)74. Scott Favor se 

aproxima dessa representação de um desejo por desvelar novos universos, adquirir 

experiências que se relacionem à sua intenção de contestação, mas que retorna, 

inevitavelmente, à uma situação favorável que detinha anteriormente. 

Já Mike, assim com Dean Moriarty, não conhece outra vida que não à vida às 

margens. Não existe um ponto de retorno, apenas uma pulsão pela continuidade de manter-se 

em movimento. Nesse sentido, a estrada é sim “a própria vida” desses dois personagens. É seu 

vínculo, seu ponto de identificação. 

Talvez por isso todo trecho de estrada se parece com qualquer outro lugar para Mike. 

E a sua condição é reflexo de uma vida sem referencial definido. São breves episódios, 

espaçados e quase sem conexão senão a própria continuidade da viagem. 

O filme portanto não possui o caráter feroz, de fuga e da busca pela redenção, como 

em clássicos já mencionados anteriormente. Sua narrativa é constantemente interrompida. A 

intenção melodramática nunca consegue se efetivar. Mike viaja até Idaho para reencontrar seu 

irmão e descobrir que suas lembranças não são exatamente memórias de sua infância. São 

criações, uma percepção subjetiva de episódios que ele não consegue ver em dimensão mais 

alargada. Mas ele segue perseguindo esse ideal e vai até Roma e se aproxima de pessoas que 

relatam sobre a passagem de sua mãe, que também não se mantém por muito tempo em um 

mesmo local. 

Na contrapartida de uma representação quase idílica da subjetividade da personagem, 

talvez o aspecto combativo do filme apresente seus indícios na mistura de um material 

puramente ficcional que se deixa entrelaçar com material documental. Van Sant volta às ruas 

de Portland em busca de grupos de garotos de programa semelhantes aos que ele então 

observava em sua adolescência, e depois, em Los Angeles, já adulto, e deixa que eles falem 

sobre si, sobre suas próprias experiências. Sentados em um café, que representa um ponto de 

encontro, um local seguro para que os garotos possam se abrir, o cineasta grava depoimentos, 

conversas e o material que fica na edição final é o dos garotos detalhando seus medos, seus 

primeiros programas. Sua situação puramente marginal, em essência. 

 Mas este “real” que invade uma narrativa tão fragmentada, repleta de referenciais 

dramáticos, não corrobora com narrativas que procuram em excesso justificar uma situação 

que lhes choca porque é destoante dos ideais dominantes que geralmente permeiam a 

produção. O material não é inserido com indicações, referências, que o diferencie do restante 

                                                 
74 COHAN, S.; HARK, I. R. The road movie book. London, New York: Routledge, 1997. 



102 

 

ficcional. Não existem letreiros, não são dados créditos no filme de que aqueles garotos são 

moradores reais de rua e se prostituem. Mas os atores e figurantes param para ouvi-los. Até 

que assumem a posição central da cena. 

 Algo semelhante acontece em Mala Noche, com o espaço integral de fala legado aos 

garotos mexicanos. Mas neste caso são garotos nativo americanos falando de experiências que 

não são suas. E em Drugstore Cowboy, mais próximo a Idaho, no qual as reuniões de apoio 

foram gravadas com viciados reais. Pensando a chave antimelodramática que marca essas três 

projeções, a inserção desse material aparece como uma tentativa de retirar o espectador da 

inércia que o melodrama ocasiona e o relembra que ele está diante de um material fílmico, de 

um discurso fílmico. 

Mike não se reencontra com sua mãe - o que seria esperado pela estrutura do 

melodrama. Na Itália, Scott e Mike colhem informações que parecem encaminhar a narrativa 

para um reencontro, mas ele não acontece. O que se transcorre é a paixão de Scott por uma 

moça italiana na casa que costumava abrigar a mãe de Mike, e a frustração de uma paixão 

declarada deste que também não se efetiva. O caminho de Mike é o do engano, da perda das 

crenças de uma outra vida possível, porém apenas imaginada. 

E o que lhe resta é o vazio da estrada; a indefinição que ela carrega. Ao final do filme, 

de volta a um trecho qualquer de estrada em Idaho, Mike se encontra mais uma vez sozinho, 

mais uma vez perdido no único local que ele consegue realmente se encontrar. E seu discurso 

final (citado no início deste capítulo), corrobora com o único final possível a uma personagem 

que não conhece outra vida senão a marginal.  Mike perseguiu sua origem para descobrir que 

pertencia a todos os lugares, sem vínculos que não aquele da estrada, do deslocamento. 

Mais uma vez em sono profundo, Mike cai no chão. Um primeiro veículo passa e 

rouba pertences e os sapatos de Mike. Mas um segundo carro imediatamente para e recolhe o 

rapaz, ainda em sono profundo, e segue viagem, à um destino desconhecido. “Have a nice 

day”, que fecha o filme antes dos créditos, poderia ser um sinal de ironia frente ao destino da 

personagem que termina perdida, sem realmente mudar desde o início de sua jornada. Mas se 

existe uma tentativa de escárnio, ela está em ironizar a necessidade de finais felizes que 

estejam sempre ligados a ideais morais e comumente aceitos. Ao destino de Mike, Van Sant 

responde que está tudo bem. A vida segue. E o fim pode ser um bom dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos três filmes analisados, o destino possível aos personagens é permanecer em 

movimento. É a continuidade, sem aversão, da vida que levavam. A imagem que se sobressai 

é despida de carga moral. Ela é tomada, ao contrário, pela poesia das subjetividades que 

tomam o protagonismo de suas representações. 

O cinema de Gus Van Sant é um cinema outsider? Sua obra foi extensamente 

analisada após o festival de Cannes, em 2003, que o consagrou para o mundo. E sua 

filmografia inicial permaneceu, tanto para os estudos acadêmicos, como para os críticos que 

referenciavam os filmes primeiros em uma tentativa de observar organicidade artística, como 

um percurso da cena underground cinematográfica norte-americana ao mainstream. 

Trabalhos como o do pesquisador norte-americano Emanuel Levy colocam seus filmes 

como precursores de novos movimentos, estéticos e ideológicos, e o situam à margem de uma 

produção tradicional por se predispor, principalmente, a tratar de assuntos não tão bem 

explorados pelos grandes estúdios. A cena gay, a adição em drogas, a prostituição, aparecem 

em seus filmes carregados de um olhar de enfrentamento. Correspondem a uma demanda de 

representação que não aceita mais um olhar normativo. 

Mas os três filmes completam um percurso peculiar. O primeiro filme, Mala Noche, 

feito de maneira totalmente independente, é o mais distante de um dito cinema narrativo 

hollywoodiano. Aspecto que não se sobressai apenas pelo baixo orçamento, mas pelo caráter 

de exploração. Sem imposições industriais, o filme se desenvolveu seguindo uma proposta 

particular e intimista. Van Sant estava envolvido em todos as etapas do processo de produção 

do filme, até sua edição final. Interessante ressaltar que a versão que aqui analisamos foi 

modificada quando o filme finalmente conseguiu algum orçamento para distribuição em 

maior escala. Músicas foram trocadas pela demanda de direitos autorais, por exemplo. O 

filme circulou inicialmente em pequenos festivais até o sucesso dos filmes subsequentes o 

retirarem deste pequeno círculo. 

Dos pequenos festivais, Van Sant adquiriu uma atenção maior por apresentar um 

material que se distanciava, em vários aspectos, da produção do período. No cenário da 

cinematografia queer o diretor passou a representar o início de uma nova leva de filmes que 

lidavam com a sexualidade de maneira menos atrelada aos parâmetros heteronormativos. As 

teorias queer invadiam o imaginário imagético e os debates sobre gênero impunham uma 

representação não mais verticalizada, distanciando-se de padrões e dos desdobramentos 

representativos que adivinham deles. 
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Como resultado deste incipiente reconhecimento, o segundo projeto do diretor 

conseguiu um orçamento proveniente de uma grande produtora, a Avenue Pictures, que 

participou ativamente de todo o processo de produção. Van Sant relata em entrevistas que a 

proposta inicial se distanciava quase radicalmente do que o filme se tornou. A princípio, ele 

ressalta algumas escolhas estéticas que se aproximavam do tom que ele desejava imprimir 

inicialmente. Película em P&B, personagens mais desligados da cena hollywoodiana, e como 

consequência todo um estilo simples de produção. Ele chegou a apontar, posteriormente, que 

a lembrança mais incômoda desse processo era a lentidão que uma produção com larga equipe 

ocasionava. O ritmo imprimido era outro e as expectativas em torno do filme também. 

A Avenue, após a finalização, não acreditava em algum retorno financeiro possível 

porque sabia que estava diante de um material sem apelo comercial, para os padrões da época, 

essencialmente. E encarava a temática como distante do que poderia ser aceito, posta a grande 

caçada às drogas que se desenvolvia no país. Mas o filme foi além. Teve boa circulação, se 

pagou e mais uma vez ressaltou a figura destoante de Gus Van Sant, especialmente nos meios 

independentes. O sucesso do filme facilitou ainda mais os investimentos para o próximo. 

A consequência da boa recepção dos dois filmes foi a de, mais uma vez, permitir ao 

diretor seguir com a produção sem interferências. River Phoenix e Keanu Reeves, atores em 

crescente projeção na década de 1990, aceitaram embarcar no projeto quase imediatamente. E, 

de maneira mais fluida, a produção seguia um ritmo mais íntimo, menos pressionado pela 

necessidade de retorno de investimentos. E o filme também obteve grande projeção. 

O que nos chama a atenção desse percurso é, ao contrário de uma adequação passiva a 

modelos de produção que possibilitam maior ou menor controle do diretor sobre os rumos dos 

projetos, a maneira como, ainda que dialogando com estruturas tradicionais, o diretor 

consegue fazer funcionar vertentes opostas em um mesmo projeto. E então o incômodo com 

análises focadas em enquadrar os filmes do diretor nos binômios independente/mainstream, 

underground/narrativo, nos levou a uma análise mais atenta a chaves de discurso que 

misturavam essas duas experiências. A intenção deixou de ser perceber o que poderia se 

perder optando por um ou outro modo de produção limitando a caracterizar gêneros e 

estruturas de modo homogêneo para caminhar no sentido de desconstruir essas fronteiras. 

Nesse ponto, um aspecto se sobressaiu nas análises dos filmes. Todos eles, de modo 

particular, lidavam com indivíduos às margens de um ideal de sociedade contemporâneo e 

que não eram retratados como um elemento de falha, um ponto de oposição a um padrão 

ideal. Eles simplesmente eram outsiders que não carregavam o peso pedagógico que a 

representação desse grupo exigia no cinema. 
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E algumas questões se desenharam: o que significa ser outsider no cinema norte-

americano? Mais especificamente, se considerarmos suas personagens dentro desta categoria, 

como a definição de desvio se apresenta nesses filmes? Nossa pesquisa então começa 

tentando recuperar traços da representação desviante no cinema norte-americano que se 

aproximassem dos discursos observados em Gus Van Sant. Por esse caminho, os filmes da 

Nova Hollywood surgiram como ponto de ruptura no trabalho por chamarem a atenção para 

as transformações em uma estrutura de gênero que lidava com as questões do desvio desde os 

seus primórdios. Não só um novo olhar a indivíduos desviantes se estabelecia, mas a maneira 

como eles se apresentavam na narrativa dialogava com o percurso que cada vez mais se 

desenhava como combativo. A estrutura melodramática foi também desmontada evidenciando 

suas lacunas e sua falha em conseguir captar a essência dos personagens desviantes que 

retratava. O melodrama, por lidar particularmente com modelos morais, aparece como 

elemento de desconstrução em filmes que intencionavam criar novos modos de representação 

do desvio no cenário norte-americano. 

Ao longo dos anos, a imagem do desvio se transformou em essência. Os vilões não se 

enquadravam mais em classificações redutoras. Se torciam por eles, por sua figura empática, 

o faziam com a salvaguarda que a punição lhes esperava ao final da projeção. A 

complexidade da personagem se reduzia por muito tempo a uma essência sedutora, mas com 

uma aura negativa que definia totalmente o seu caráter. A escolha do recorte que começa na 

década de 1970 se justifica quando relembramos de personagens como Brandon Shaw (John 

Dall), de Rope (Festim Diabólico, 1948) de Alfred Hitchcock, que representava um mau puro 

e inconsequente que inevitavelmente seria punido pelo crime que cometeu. 

O conceito de Howard Becker, portanto, aparece como guia para as questões iniciais 

que nos colocamos. Principalmente porque o sociólogo, em seu percurso de pesquisa, 

questionou modelos de definição que excluíam o indivíduo desviante do processo. Algo que 

se relacionava às representações cinematográficas que seguiam a mesma saída simples de 

definição. 

Acontece que o desvio não é facilmente definido. O que significa ser outsider hoje, em 

2017, pode não ser, e muitas vezes não é, o que significava em 1980. O próprio ato do desvio, 

quando ele acontece, pode não ser percebido da mesma foram em épocas distintas. Portanto o 

sociólogo desvia sua intenção de um conceito focado nos atos, cometidos ou não, para a 

complexa rede de relações que possibilita que um indivíduo seja visto como um outsider, um 

pária, alguém às margens da sociedade que vive. E então o sociólogo constrói sua análise 
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focando no conjunto de indivíduos que sustentam a organização social que produz sentido à 

rotulação desviante. 

Observar o desvio como ação coletiva implica considerar o drama complexo das 

relações humanas. É perceber, portanto, que não existe uma resposta simples para o que é 

considerado como uma prática destoante, errada. E, sobretudo, perceber os processos 

divergentes de rotulação e a maleabilidades das instituições e grupos que detêm maior 

proeminência social. Nesse sentido, as teorias de Becker abrem nossos horizontes para a 

necessidade de um olhar ao indivíduo que é visto como outsider, não somente ao ato 

considerado errado (quando assim o é) ou às consequências de sua exclusão social. 

 Indivíduos escolhem estilos de vida distantes dos ideais sociais e perpetuam ações que 

garantem essa situação. Respeitam regras internas a seus grupos e não consideram possíveis 

efeitos da rotulação por autoridades reconhecidas socialmente (família, polícia, etc). 

Reconhecer o aspecto variável do desvio. Colocar no centro da análise o indivíduo outsider 

em seu universo particular. E, essencialmente, evitar utilizar sua representação como modelo 

punitivo, como uma imagem que perpetue estereótipos, abre nosso campo de análise e permite 

entender as escolhas feitas por Gus Van Sant nos seus três filmes. Por esse caminho é possível 

perceber o diálogo combativo que o diretor estabelece frente a discursos presentes no período 

de produção dos seus filmes. 

 A análise dos três filmes nos permitiu perceber a incidência de certas medidas 

políticas, no âmbito social, feitas pelos presidentes neoconservadores que estavam no poder 

no período de constituição da trilogia. Não podemos negar o impacto que uma produção sobre 

usuários de drogas, que não caminhe para uma representação corretiva, detém em um 

contexto no qual se discutia amplamente os malefícios do uso da droga e o impacto negativo 

que os usuários representavam para a sociedade. Se o desvio, na lógica do discurso 

neoconservador, era colocado como agente diretamente responsável pelo mal estar social que 

era foco do combate da Era Reagan, a nova imagem empreendida por Gus Van Sant colocava 

em perspectiva essas ideologias em disputa. 

 Procuramos evidenciar em nossas análises que os filmes, ao contrário de fornecerem 

um reflexo direto de ideologias dominantes do período, possuem tensões próprias e 

estabelecem diálogos com projetos ideológicos que possam estar distantes do discurso que 

tentam imprimir. Assim é possível compreender o processo de produção de Drugstore 

Cowboy, por exemplo, que lidava com produtores que sugeriram mudanças na ideia inicial e 

transformaram o filme nesse projeto que lidava com jovens adultos sempre muito bem 
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arrumados, maquiados, limpos, mas que implacavelmente se recusavam a largar o vício, o que 

não correspondia com as intenções da produtora. 

 A decomposição dos filmes, suas narrativas, suas cenas, foram essenciais para que os 

processos de construção de sentido, pensados em chave de transformação das representações, 

fossem colocados em evidência. O detalhamento imagético, a escolha por determinados 

enquadramentos, cortes, movimentos de câmera, desvelam estruturas do discurso 

cinematográfico que não é aqui percebido apenas como resultado de seleção de conteúdo. Não 

é suficiente, em termos de análise cinematográfica, dizer apenas sobre o conteúdo de uma 

história, mas sim associá-lo à maneira como ele é narrado. 

 O nosso percurso, por fim, nos levou a perceber novas imagens que dizem não só 

sobre os indivíduos que intentam retratar, mas sobre métodos de pesquisa, sobre tensões no 

estudo do cinema como meio capaz de dizer sobre a sociedade que o constrói. Não existem 

fronteiras bem definidas quando tratamos de gêneros específicos ou de espaços de produção, 

o que vai na contramão dos esforços de pesquisa que procuram evidenciar essas distinções. 

 Por fim, não se trata em pensar o diretor apenas como uma figura às margens de um 

meio de produção de grande força em seu país de origem. Mas ressaltar as mudanças que 

essas tensões provocam em seu cinema, nos filmes que procuramos observar. Processo que 

coloca em perspectiva uma cinematografia que se desenha como resultado direto da cultura 

cinematográfica norte-americana, mas que evidencia seus projetos dissidentes, desde sua 

estrutura básica, às suas escolhas estéticas e, principalmente, da maneira que escolhe 

representar suas personagens. 

Posto isto, pensar a cinematografia de Gus Van Sant envolve duas vertentes de 

discussão e produção narrativa. A Trilogia inicial coloca o cineasta enquanto um mediador de 

questões caras a um determinado contexto de produção. O diretor em início de carreira tateia 

por um espaço de discussão que anseia maior autonomia e por outro marcado pela 

interferência ainda forte de grandes estúdios. Essa combinação de experiências aparece como 

potência de seu discurso: o cineasta procura demonstrar certa aversão a um estilo de produção 

industrial; e assim faz pela evidenciação da estrutura narrativa, em chave irônica, colocando 

em perspectiva mecanismos de identificação, emocionais e morais. 

Por isso escolhemos analisar os filmes não atrelados a uma ideia de organicidade 

narrativa, em diálogo com toda a produção subsequente do diretor – ainda que seja possível 

observar indícios de uma carreira que se constrói no sentido de imprimir um olhar menos 

tradicional, mais autoral. A trajetória do cineasta se divide em momentos de distinção 
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evidente. E as relações que os filmes estabelecem entre si dizem um pouco além de uma busca 

de reafirmação de estilo, de estética própria. 

Gus Van Sant não nega sua aversão a uma indústria que se estabeleceu através da 

repetição de modelos de sucesso visando lucro imediato e que construiu, ao longo dos anos, 

um modelo de produção em massa com grandes equipes em funções bem definidas, e 

cuidados que distanciam cada vez mais os filmes de seus projetos e intenções iniciais. Nesse 

universo, a figura do diretor se mantém como um responsável impessoal, alguém que se 

apresenta como mais um funcionário na grande fábrica de produção cinematográfica. 

Contudo, o diretor não se nega a trabalhar nesse meio. Ao contrário, quando aceita, ele 

constrói projetos que desafiam constantemente tais padrões. 

Embarcou em grandes produções de estúdio, muito semelhantes em estrutura narrativa 

e menos contestadoras de modelos estéticos (Good Will Hunter; Finding Forrester). Arriscou 

uma adaptação controversa de um clássico do cinema norte-americano (Psicose) como um 

projeto, que ele discute sempre quando questionado, de evidenciar a grande controvérsia dos 

remakes incessantes de Hollywood. Até embarcar em projetos mais desafiadores que se 

distanciam de um enfrentamento a modelos estabelecidos, abrindo espaço para apreensão de 

uma nova estética, desprendida de uma intenção de “estilo”, de “traços” bem definidos, que 

desmonta, como pontuam os estudos de Cinema de Fluxo, convenções tradicionais de mise-

en-scène75. 

 Pensar o cinema, e o cinema de Gus Van Sant, em específico, é percebê-lo em sua 

esfera coletiva, sobretudo. Ponderar o olhar do seu cinema para a sociedade como um espelho, 

de duas faces como coloca Comolli (2015), e não como simples reflexo. Do processo que diz 

sobre quem ele representa evidenciando todos os mecanismos que se apresentam ao projeto.  

 É voltar em seus filmes e acompanhar as nuances de seus time-lapses das nuvens, 

quase uma obsessão pessoal, atentando para a fluidez narrativa, do olhar que se distancia de 

posturas tradicionais de filmagem, e que se esfacela em cada inserção. Partindo mesmo para a 

neblina que toma toda a tela (presente em seu último filme, The Sea of Trees, 2016) do 

cinema em discurso ativo, na intenção de questionar, arriscar, cada possibilidade que o 

cinema permite.  

                                                 
75 Discussão presente na tese de Luiz Carlos Gonçalves de Oliveira Júnior intitulada O cinema de fluxo e a mise 

em scène (2010). Pensando, notadamente, um momento específico da produção do diretor e analisando filmes da 

chamada Trilogia da Morte que tem início em 2002, com o filme Gerry. Exatamente por ser um conceito que se 

aproxima mais desse projeto em particular, não o utilizamos para pensar nosso objeto como também não 

enxergamos a possibilidade de aplica-lo a um olhar geral para a produção do cineasta. Contudo, fica como 

grande contribuição para análises que considerem esses três filmes. 
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