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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise do filme O cheiro do ralo, a partir 

do conceito de fragilidade, empregado por Jean-Claude Carrière (2007), como essência da 

humanidade que dá beleza e força de expressão aos mais complexos e cativantes personagens 

da história da dramaturgia. Centrado na metodologia de análise fílmica, já consagrada pela 

literatura crítica sobre linguagem audiovisual, METZ (1980), VONOYE (1994), MARTIN 

(2005), a pesquisa privilegia aspectos semióticos da comunicação fílmica, que operam em 

conjunto com a temática do enredo, para revelar o que há de negativo na humanidade, o ser 

antissocial, que se implode no seu egocentrismo, e antes disso, explora toda a fragilidade das 

pessoas que estão à sua volta. Resultante, o trabalho tenta mostrar como um tema, 

politicamente incorreto, é tratado de forma artística, e por isso nos toca com sua verdade.  
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O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise do filme O cheiro do ralo, a 

partir de uma perspectiva que combina aspectos filosóficos acerca da existência humana, 
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FIGURA 1 – Imagem do Filme 

Disponível em:< MUTARELLI, Lourenço. O cheiro do ralo. São Paulo: Companhia da 

Letras, 2011. > 
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matéria do roteiro, com uma abordagem sobre a técnica do fazer fílmico, que dá suporte, ou 

melhor, permite que essa temática filosófica possa ser expressa de forma cinematográfica. Na 

consideração de alguns aspectos semióticos da comunicação fílmica, criteriosamente 

selecionados, tais como a expressão gestual, mise-en-scène, planos, sequências, fotografia e 

significação das cores, verifica-se como esses elementos, em cadeia, operam em conjunto com 

a temática do enredo, para revelar o que há de mais negativo na humanidade, suas 

fragilidades, o egocentrismo e a exploração de pessoas devido à sua condição de 

vulnerabilidade. Com temática politicamente incorreta, o filme alcança uma verdade 

expressiva, que impacta no receptor, sem entrar na defesa de tese politicamente engajada 

sobre a sociedade.  

Baseado em livro homônimo de Lourenço Mutarelli, o roteiro da ficção foi escrito por 

Marçal Aquino e por Heitor Dhalia, este último também diretor da ficção. Lançado em 2007, 

o longa-metragem foi consagrado com prêmios nacionais e internacionais pela sagacidade de 

seus elementos, roteiro bem construído, boa atuação dos atores, ironia e crítica social, 

simplicidade de planos e sequências, uso convencional do som direto, mas com um enredo 

que toca e comove o espectador. E isso acontece justamente pela humanidade posta em cena. 

Os personagens se despem, mostram suas fraquezas, metáforas perturbadoras das questões 

mais vis da nossa sociedade. O cheiro que vem do ralo é uma metáfora de algo que está 

cheirando mal no interior do indivíduo. Um ser que está à caminho da neurose para a necrose. 

A imagem visual dos dejetos humanos, retirados do cano de esgoto, reforçam 

sinestesicamente no receptor esse estado de desconforto com algo que cheira mal, que está, de 

algum modo morto. Todos se despem, talvez, para mostrar que são humanos, demasiadamente 

humanos, como diria Nietzsche
4
. 

Do ponto de vista sociológico, da matéria social enredada em roteiro de cinema, 

diríamos que o filme faz abordagens críticas acerca da nossa sociedade, a partir da 

materialização do anti-herói, na figura do personagem principal da trama. Vloguer (2006) 

pontua diferentes tipos de anti-heróis existentes em ficções, e dentre os tais, o que mais se 

aproxima de Lourenço, interpretado por Selton Mello é o anti-herói permeado de defeitos, 

aquele que nunca consegue ultrapassar seus demônios íntimos, e são derrotados e destruídos 

por eles. E é assim que se desdobra toda a história, em torno das complexidades e confusões 

                                                 
4
 . Humano, demasiadamente humano, além do título do livro de Nietzsche, refere-se aqui à possibilidade de o 

homem se impor com toda força do seu ser sobre a sociedade, afirmando-se em suas vontades, sem as amarras de 

Deus e do pecado original.   
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que circundam a mente do ser humano frente aos diversos âmbitos da vida, que envolvem 

suas relações sociais, e com o dinheiro e o poder.  

          A simplicidade narrativa fílmica, da qual nos referimos acima, tem a ver com a lógica 

das imagens. Na abertura do filme temos um plano fechado, com uma câmera em movimento, 

que segue em close a bunda da personagem que representa a garçonete do bar onde Lourenço 

almoça. O espectador é introduzido na história por esses movimentos de nádegas, que o leva 

até o bar, onde o protagonista espera sentado, pelo seu almoço, e pela bunda que o vai 

deslumbrar.  Uma vez apresentados, a bunda da garçonete, da qual não se pronúncia 

claramente o nome, e Lourenço, a próxima sequência mostra o primeiro cliente do depósito de 

objetos usados de Lourenço. O senhor que tenta vender um relógio de bolso. Um único plano, 

de uma sequência externa, e com uma câmera fixa, mostra o homem do relógio de bolso 

abrindo a porta comercial do estabelecimento. Com isso começa-se a fixar uma rotina. O 

próprio Lourenço será filmado em sequências de três ou quatro planos, chegando pela rua, e 

abrindo a porta comercial do estabelecimento, para avisar ao espectador que mudou de dia, 

marca o tempo na narrativa. Na sequência do homem do relógio, logo após abrir a porta 

comercial, há um corte, mostra-se o título do filme após um fade out, e na sequência a 

personagem já aparece sentada numa cadeira, defronte à mesa de Lourenço, tentando negociar 

o preço do relógio que ele considera uma relíquia arqueológica. Lourenço não tem o menor 

interesse em adquirir o relógio, mas pega uma lupa para examiná-lo, finge algum interesse, 

mas para ver o sofrimento e angústia do homem que necessita de dinheiro, e por isso está em 

situação de vulnerabilidade. É essa condição de desespero, de vulnerabilidade que permite ao 

personagem principal fazer o seu jogo, comprar tudo pelo preço mais baixo possível, exercer 

o poder que o dinheiro lhe confere, e até gozar com o sofrimento e com as histórias daqueles 

desesperados que batem à sua porta. Um recurso sonoro muito simples, voz over do 

personagem principal, é empregado para elucidar os pensamentos dele, numa espécie de 

discurso indireto livre. É essa voz over de Lourenço que avisa ao espectador que ele não está 

nem um pouco interessado na história do homem do relógio. Ele não vai comprar, não lhe 

interessa o valor arqueológico da peça, nem as necessidades de seu interlocutor. 

      Como uma espécie de voz da consciência, essa voz over explica a evolução da 

personagem Lourenço. Antes ele tinha sentimentos, se comovia com as histórias das pessoas 

que vinham vender seus objetos usados, mas com o tempo percebeu que para obter lucro 

precisaria comprar tudo pelo menor valor possível. E isso só seria possível se ele não tivesse 

escrúpulos nem pena de ninguém. Ficar forte para Lourenço seria o processo de abdicação de 

valores como solidariedade, piedade, cortesia, afetos, e todos os laços que nos ligam com a 
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sociedade, que nos fazem humanos. O que ele acredita ser sua fortaleza é, na verdade, uma 

máscara, que esconde sua fragilidade. Representa o ser antissocial, que não se enquadra nas 

convenções sociais. Não é bom filho, não gosta da mãe, rompe o casamento com os convites 

na gráfica, declarando para a noiva que não gosta dela. Assume claramente que não gosta de 

ninguém. Um ser antissocial, politicamente incorreto, em suma, desprezível pelas coisas que 

faz e pelo modo que vê o mundo. Mas ele não é desprezado pelo espectador. Os fatos 

revelados com o desenrolar da história, suas atitudes, tudo o torna um herói desprezível, mas 

não antipático, ou seja, há uma empatia do público. Como diz Mckee (2006), o herói de uma 

boa narrativa dramática, seja na literatura ou no cinema, pode ser agradável, simpático ou 

desprezível, mas nunca antipático. Cumpre, também, o que diz Carrière (2007), sobre a 

essência de vidro dos heróis ou anti-heróis, ou seja, podem ser adoráveis ou desprezíveis, mas 

sempre necessitam ter a empatia do público.   

 Lourenço revela gradualmente toda a podridão emocional que detém, e todas essas 

características são mostradas e intensificadas em consonância com o crescente cheiro do ralo 

de seu banheiro, que fica na parede atrás de sua mesa de trabalho. Sua arrogância, 

desumanização e falta de solidariedade frente aos demais é, na verdade, transposta a partir de 

suas atitudes: na vida amorosa, como já foi dito, termina com sua noiva alegando que nunca 

gostou dela, e passa a gostar de uma bunda, recusando-se a admitir que gosta do rosto ou da 

moça dona da bunda. Com o dinheiro que possui, Lourenço sente que tudo à sua volta é 

passível de compra, como a bunda pela qual se apaixona, ou mesmo a sua relação com outras 

pessoas, cujo controle é estabelecido pela relação de poder e dinheiro que detém, e dessa 

forma, ele demarca também a sentença que será seu fim, como consequência dos males 

inerentes a sua personalidade. Uma de suas vítimas, a mais humilhada de todos, já lhe vendeu 

todos os objetos possíveis, e agora precisa de dinheiro para o consumo de drogas, se vê 

claramente que ela é viciada em drogas. Lourenço, ao perceber que a jovem não tem nenhum 

objeto de valor para lhe oferecer, pede que ela se dispa diante dele. Com a moça assim 

exposta ele se masturba a partir de sua mesa, depois joga-lhe as notas de dinheiro como quem 

comprou um produto, uma mercadoria qualquer no mercado humano. Essa jovem, algumas 

vezes despida, mas sempre humilhada, entrará na sua sala de trabalho com uma arma e lhe 

efetuará os disparos que o levarão à morte. Não deixa de ser significativo o fato de a mais 
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frágil de suas vítimas vir a ser aquela por cujas mãos Lourenço fará a passagem do estado de 

neurose
5
 para o de necrose

6
.    

 

 

Contexto da fragilidade como matéria narrativa fílmica  

 

Em relação às especificidades técnicas, inerentes à análise do filme, Vanoye (1994, p. 

15), diz que analisar um filme, ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico 

do termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, decompô-lo 

em seus elementos constitutivos; sendo assim destaques como enquadramentos e ângulos de 

câmera, fotografia, enredo, paleta de cores, figurino, entre outros também são pontuados para 

melhor crítica e aprofundamento acerca dos elementos que compõe a ficção. De todo modo, o 

modelo de análise precisa escolher quais elementos técnicos servem para fundamentar o ponto 

de vista escolhido da análise. Aumont e Marie (2004, p. 11) também compactuam com essa 

ótica ao afirmar que o olhar torna-se analítico quando certos elementos do filme são 

dissociados para que o foco recaia, especialmente, em momentos, imagens ou partes de 

imagens, situações, e não no todo. Assim, torna-se notável a importância da desconstrução 

dos elementos para que a análise de um filme parta para uma seara mais elaborada e 

aprofundada acerca de um produto audiovisual. No entanto, a desconstrução é mais válida 

quando encontramos nela, ou a partir dela, uma essência que fala à humanidade em forma de 

linguagem, de discurso, amparado na técnica que pode ser percebida com mais facilidade. 

Nesse sentido, encontramos no conceito de fragilidade, amplamente empregado por Carrière, 

uma via possível de análise:  

 

Eu apanhei uma palavra e fui atrás dela, “ fragilidade”. (...) Ao 

longo do percurso encontrei alguns grandes ancestrais que 

fizeram o caminho antes de mim, Shakespeare e Dostoievski, 

evidentemente, assim como os autores desconhecidos do 

Mahabharata indiano e também alguns dos nossos, como 

Corneille, Chateaubriand, Balzac, Proust. Por causa do meu 

trabalho, ao longo da minha vida mantive relações estreitas com 

a maior parte deles. Relê-los sob um determinado ângulo, à luz 

de uma palavra, é hoje uma fonte de assombro, inquietação e, 

                                                 
5
. Neurose, do grego neuron (nervo) e osis (condição doente ou anormal), indica estado de desiquilíbrio 

psicológico, falta de acerto com as conveniências sociais, e crises intermitentes, causadas por "efeitos gerais do 

sistema nervoso”. 
6
 . Necrose, (do grego νεκρός, "morto"), significa tecido morto, a morte das células ou de um sistema que passa 

da condição de vivo para a de morto.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
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em alguns momentos, também de consolo. Eles me ensinaram o 

que provavelmente eu já sabia, que um personagem só consegue 

nos tocar, e tocar os outros, quando encontramos nele essa 

“essência de vidro” de que fala Shakespeare e que nós 

chamamos de “vulnerabilidade”. Então nossa fragilidade, longe 

de ser uma simples e irremediável fraqueza, se torna, porque ela 

nos é comum, o motor de toda expressão, de toda emoção e, 

frequentemente, de toda beleza. (CARRIÈRE, 2007, p. 9-10) 

 

Um longa-metragem de 107 minutos que gira em torno da vida de Lourenço, um ser 

humano misantropo que tenta construir uma história para sua vida a partir dos objetos por ele 

adquiridos. Essa poderia ser a sinopse reduzida do filme. No seu trabalho de comprar e vender 

quinquilharias, instrumentos musicais, relógios, caixinhas de música, entre outros, aproveita o 

processo de negociação, para mentir, desprezar, humilhar, enfim, usar as suas muitas 

máscaras diante das pessoas. Lourenço sente no contato com os possíveis fornecedores o 

quanto eles precisam de dinheiro no momento. Desvaloriza, então, seus produtos para 

conseguir maior lucro. Os clientes, majoritariamente, saem de seu estabelecimento 

decepcionados com os valores obtidos pela negociação, ou ofendidos pela oferta de Lourenço, 

como é caso do primeiro cliente que não chega a vender o relógio. E de outro que tenta vender 

um gramofone, mas logo é enxotado para fora do estabelecimento. Contudo, há os objetos que 

interessam a esse personagem mentiroso e mascarado. Há os objetos que o ligam a uma 

afetividade, ainda que esta também seja uma mentira. Mas por esses objetos ele está disposto 

a pagar o preço que o cliente pedir. 

Dentre os objetos que lhe despertam interesse e o faz gastar seu dinheiro sem excitação 

estão o olho de vidro, que lhe oferece um cliente, e uma perna de manequim, oferecida por 

outro. Diante do olho de vidro, Lourenço fica alucinado. Passa a dizer que o olho foi de seu 

pai, que teria sido morto como pracinha na Segunda Guerra Mundial na Itália. Assume para 

ele mesmo que o olho de vidro foi o olho do pai dele, e passa a contar essa história do olho e 

do pai para os próximos clientes. Nesse momento a personagem demonstra ter sentimentos de 

afetividade paterna, sofre pelo pai que não chegou a conhecer. Aquele olho agora o está 

vendo, como se seu pai pudesse finalmente conhecê-lo. Na sequência que lhe oferecem uma 

perna de um manequim de loja, Lourenço compra imediatamente, dizendo que será a perna do 

pai. Admite que está construindo um Frankenstein de seu pai. E isso é bastante significativo, 

toda a fragilidade da vida está representada nessa sequência, uma vez que Frankenstein 

representa, segundo Carrière (2007), a biologia moderna e a fragilidade da existência humana. 

Mas logo na sequência descobrimos que o pai de Lourenço não poderia ter morrido na 
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Segunda Guerra Mundial, uma vez que a personagem nasceu no final da década de 50. Tudo 

não passa de mais uma máscara, uma ação continuada da neurose posta em cena. Nesse 

momento perdemos a ancoragem nos traços psíquicos da personagem que pareciam permitir 

ao espectador decifrar a origem de seus desvios de caráter. Uma possível neurose 

desenvolvida pelo trauma da ausência paterna.  

Ele realmente não se importa com ninguém e com nada, a única coisa que o deixa 

incomodado frente às pessoas, é o cheiro do ralo, do qual ele faz menção sempre que alguém 

entra em seu escritório, perguntando “Sabe esse cheiro? Ele vem do ralo”. E essa frase é dita 

inúmeras vezes. Demonstra que ele se preocupa, não com quem está à sua volta, mas com ele 

mesmo. Tem medo de que as pessoas acreditem que esse cheiro vem dele, e não do ralo; ele 

prefere deixar claro para as pessoas que o odor desagradável é originário do banheiro e não de 

sua personalidade hostil. Não falta também a personagem ousada que diz na cara dele que o 

cheiro não vem do ralo, vem dele mesmo.   

A reconstrução de seu pai, como um Frankenstein, é uma fantasia que corre paralela na 

mente e nas aventuras de Lourenço, que nem sempre conta a mesma história para seus 

interlocutores. Dentro desse contexto, é de fundamental importância destacar o modo como o 

protagonista “coisifica” as pessoas, definindo-as a partir de seus objetos. Paga para a menina 

drogada se despir para ele se masturbar, como já foi dito. Paga para uma cliente que necessita 

de dinheiro ficar nua no seu escritório, o que ela aceita, mesmo dizendo que é casada, mas 

precisa de dinheiro, e como o objeto que ela trouxe não tem nenhum valor, aceita a polpuda 

quantia de notas que Lourenço atira na sua direção, enquanto envia algumas notas na sua 

roupa íntima. Mas a parte mais chocante ocorre com a garçonete da abertura do filme. 

Lourenço se diz apaixonado pela bunda da moça, e oferece dinheiro para que ela se dispa e 

lhe mostre sua intimidade física. A moça se ofende porque estava simpatizando se com ele, 

queria se dar para ele sem o comércio pecuniário. Não há como não se solidarizar com a 

personagem da garçonete diante da situação vexatória que ela passa. A mulher é objetivada, 

coisificada, humilhada. Reage com dignidade, parece forte, apesar da decepção. Mas fica 

desempregada e por falta de um novo emprego acaba aceitando ir até o escritório de Lourenço 

para lhe mostrar a bunda em troca do dinheiro. Na cena, ambos os personagens descem em 

suas fraquezas humanas, e suas fragilidades existenciais nos comovem. É matéria fílmica 

colocada como essência do enredo, valores do ethos
7
 e do pathos

8
 na narrativa dramatúrgica. 

                                                 
7
.  Ethos, do grego ēthos, significa um conjunto de valores de um povo, a ética. Conceito usado pelo gregos 

também para definir a lição de moral na narrativa dramática. E que os professores contemporâneos de roteiro de 
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Ela está fazendo algo constrangedor por falta de dinheiro, ele tem dinheiro suficiente para a 

extravagância sexual, o que corrobora para que sua personalidade aflore na tela como homem 

rude e boçal. 

Para uma segunda etapa da análise, Vanoye destaca a importância de, além de 

destrinchar esses elementos de forma isolada e singulares, ser necessário analisar o modo 

como esses elementos se relacionam, para que resulte um todo significante (VANOYE, 1994, 

p. 15).  Por esse motivo, o que se apresenta ao público é uma consequência de pormenores 

formados que visem proporcionar reflexões e emoção, e nesse quesito, o filme apresenta uma 

estrutura narrativa bem simples, do ponto de vista da gramática audiovisual. Poucos planos, 

câmera na mão, câmera no ombro, tomadas internas como opção majoritária. E o recurso do 

voz over do personagem principal para situar seu estado de espírito e historiar suas principais 

tomadas de decisões. A principal aposta do filme é mesmo na força narrativa da história, bem 

construída já no livro de estreia de Lourenço Mutaralli, e bem adaptada para o formato 

cinematográfico, ao dar ênfase na essência de vidro da humanidade como tema central.   

A linha de observação para análise precisa partir da personagem principal, Lourenço, 

porque os desdobramentos do filme giram em torno desse personagem, suas relações sociais, 

sua personalidade, suas obsessões, e o cheiro do ralo que é apresentado como alegoria ou 

metáfora de Lourenço. O ator Selton Mello, que interpreta Lourenço, realiza um ótimo 

trabalho de atuação nessa ficção. O filme depende muito de seu carisma como ator, a empatia 

que sentimos com a personagem. O ator aparece sentado, seja no bar onde almoça, na mesa de 

seu escritório, ou no sofá de sua casa, na maioria das cenas. São raras as tomadas de corpo 

inteiro, nas quais o ator se relaciona com os outros personagens. Uma delas é a cena em que 

Lourenço espanca um dos clientes que veio lhe vender algo que não lhe interessa. Aí o vemos 

em pé, dando socos e pontapés num homem caído. Talvez seja a cena de maior dificuldade de 

direção, no tocante ao mise-en-scène. Nas principais tomadas temos a câmera com foco no 

rosto de Lourenço. Suas expressões faciais, seu tom de voz, e principalmente seu olhar, 

concentram a força de expressão que conquista o espectador.  

Produzido com o patrocínio da Petrobrás, o filme teve um orçamento modesto para os 

padrões internacionais, mas dentro do padrão de orçamento para o cinema brasileiro. Sua 

recepção foi boa diante do público, e principalmente diante da crítica. Foi eleito o melhor 

                                                                                                                                                         
cinema como Carrière e Mckee, por exemplo, apontam como fundamental na constituição das narrativas 

dramatúrgicas.  

 
8
. Pathos, do grego path, é uma palavra grega que significa paixão, catástrofe, excesso, sofrimento, sentimento, 

passagem etc., usada para designar os conflitos numa narrativa literária ou no roteiro de cinema.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paix%C3%A3o
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filme da 30ª Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, e também ganhou o Prêmio da 

Crítica na categoria nacional pela junção de um humor politicamente incorreto com reflexões 

psicológicas e sociais, segundo consta o site da UOL (UOL, 2006). 

O ato de produzir um filme é formado por muitas variáveis, uma mesma história pode 

ser contada, no cinema, com infinitas roupagens, segundo a criatividade daquele que o 

idealiza. “O cinema é um sistema de formas, o interessante nele não é [...] o fato de ele 

reproduzir fielmente o real, e sim o contrário, o fato de ele se distanciar dessa reprodução”. 

(AUMONT, 2003, p. 289). Isso porque aquilo que se vê na tela, não é uma reprodução exata 

do que seria observado com os olhos daqueles personagens ali presentes, na verdade, a 

produção de um filme se opõe totalmente a essa premissa. São incontáveis planos, 

enquadramentos, e tantos outros pormenores que podem ser escolhidos e definidos, pelo 

diretor e/ou pela sua equipe. 

 Aumont destaca ainda que é justamente a partir dessa capacidade do cinema em criar 

formas que lhe são próprias (e que não reproduzem formas reais), que ele pode ser 

considerado uma arte (AUMONT, 2003, p. 289). O modo em que cada profissional – ou 

artista – busca realizar a sua produção segundo sua própria estética, com a escolha técnica que 

lhe é designada, acaba por tornar o fazer cinematográfico, um fazer totalmente artístico, como 

ressaltado: 

Fica igualmente claro que o estudo do filme interessa, com todo o 

direito, à estética; o filme é uma „obra de arte‟ e o é sempre, quer 

seja por sua qualidade e seu sucesso (os „bons filmes‟), ou 

simplesmente por sua natureza: o „mau‟ filme só pode ser declarado 

como tal porque se supõe uma intenção estética e criativa do 

autor, mesmo se estivesse pouco consciente de si própria e 

mergulhada na fabricação artesanal ou na „receita‟ comercial; além 

do mais, ele só pode aparecer como mau com relação a critérios 

estéticos mais ou menos claramente presentes no espírito daquele 

que o julga mau. A esse respeito, tudo o que se pode dizer das 

artes oficiais aplica-se também ao cinema. [...] O que se que 

justamente indicar é que o filme, com relação à estética - e de 

qualquer modo que seja concebida -, encontra-se na mesma 

posição que o livro, a peça musical, o quadro. (METZ, 1980, p.14- 

15). 

 

 

     Mas para ser enquadrado ou aceito como obra de arte o cinema precisa ser artístico. O 

cinema engajado politicamente tende a perder essa propriedade. Acaba por tentar agradar os 

adeptos de uma causa, mas tende também a perder ou adormecer o fazer artístico, que é 

amoral. E por isso trata tanto do que é correto como do que é incorreto do ponto de visto ético 

e social. Mas trata, acima de tudo, do que é humano na dimensão da arte. E essa dimensão da 
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arte exige uma atmosfera, uma ordem rigorosa de organização da realidade da ficção. O 

cheiro do ralo tem isso na combinação do tratamento do tema social e humano, com as 

escolhas técnicas da narrativa audiovisual empregada.  

       Segundo Metz, o modo como um filme deve ser encarado, tem a ver com as 

considerações sobre a obra de arte que é produzida, de acordo com as escolhas estéticas 

implementadas por seus produtores. E consequentemente, isso pode gerar empatia, ou não, 

pelo público, visto que o resultado do produto fílmico não carece estar necessariamente em 

harmonia com as expectativas e anseios do espectador. Esse emaranhado de composições 

concebe assim, o que se define por linguagem cinematográfica, como destacada: 

 

Um filme é composto por várias imagens que adquirem 

suas significações umas em contato com as outras, através de um 

jogo complexo de implicações recíprocas, símbolos, elipses. Aqui 

o significante e o significado distanciam-se, mas, há de fato uma „linguagem 

cinematográfica‟. (METZ, 1980, p.59). 

 

Embora complexa, é necessário entender que essa linguagem cinematográfica é 

tornada linguagem graças a uma escrita própria, que se encarna em cada realizador, sob a 

forma de um estilo (MARTIN, 2005, p. 22) e por isso se dá a importância de realizar esse tipo 

de análise, que visa explorar e destrinchar os pormenores identificados no filme. São fatores 

que devem ser entendidos e compreendidos para que assim, a análise seja feita de acordo com 

produto que está sendo estudado, e sobre a forma de se analisar um filme.  

 Partindo, então, para a questão visual, as objeções justapostas que devem ser 

consideradas são referentes à paleta de cores, planos, enquadramentos, figurino, iluminação, 

entre outros. Todos esses aspectos são válidos, mas cada tipo de abordagem deverá elencar os 

elementos que lhe parecerem primordiais para sua análise. Do nosso ponto de vista, não há 

grandes inovações com a linguagem audiovisual no filme. A proposta é bem simples. Poucos 

planos, tomadas quase todas internas, muitos diálogos, economia de figurinos, cenário simples 

de um balcão de bar ou de uma sala de escritório em um galpão de compra de objetos usados, 

e claro, uma banheirinho onde se situará o ralo que deverá exalar o cheiro, que o espectador 

deverá sentir em algumas ocasiões, através dos narizes das personagens.   

      Percebemos, inclusive com a observação do Making Of do filme, que O cheiro do ralo 

busca utilizar uma estética muito peculiar, com uma direção que desde o início optou para 

criar uma estética rude de planos e sequências, com gravação de takes com câmera na mão, 

câmara no ombro. Cenário e roupas rudimentares, paleta de cores majoritariamente em tons 

pastéis.  Todos estes elementos levam a crer que a história se passa sem tecnologias, ou 
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desenvolvimento urbano, o que leva o espectador a crer que o contexto transmitido se refere a 

uma cidade pequena sem muitas opções de ganho financeiro, também por isso que as pessoas 

recorrem a Lourenço como alternativa de levantar dinheiro de forma imediata.  

 Essas cenas de compra e venda expostas excessivamente na trama, utilizam, 

sobretudo, um plano médio com um enquadramento no qual são apresentadas ambas as 

personagens, Lourenço e seus clientes; alternadamente e com menos frequência, são 

mostrados planos únicos de cada personagem fazendo a alusão de que a câmera representa o 

ponto de vista do outro personagem. Essa alternância de planos e enquadramentos embora 

existente, não é feita com muita frequência, o que gera uma produção de ritmo lento e que 

consequentemente apresenta um caráter valorativo às próprias conversas dos personagens. O 

que fica em destaque é a proposta de que os enquadramentos e movimentos de câmera aludem 

ao pensamento no receptor de que o tempo fílmico da lógica das imagens é o tempo da 

conversa, da fala dita olho no olho.  

 Os planos mais fechados existentes na trama são aqueles que são utilizados para 

marcar, principalmente, as obsessões de Lourenço, tal como a bunda e o olho; ou também o 

ralo, que é o item mais recorrente da narrativa. Estes elementos são constantemente 

apresentados a partir de um plano que possibilite a ênfase neles, para que o receptor possa 

assim também encarar as obsessões, ou o ralo, segundo a mesma perspectiva de Lourenço, 

seguindo o ponto de vista desse personagem.  

 Referente à iluminação é necessário destacar que ela é apresentada a fim de propiciar 

um ambiente consonante à personalidade de Lourenço. Em relação à falta de cores mais vivas 

no filme, o que salientamos é a intenção de representar um contexto sem sonhos, sem alegria 

ou felicidade, de acordo com o modo de viver e personalidade de Lourenço. 

 Adentrando-se à análise da composição sonora do filme, deve-se, a priori, distinguir 

os sons segundo duas classificações que são massivamente utilizadas no campo dos estudos 

da comunicação, o diegético e não diegético. David Bordwell e Kristin Thompson, na publicação 

Film Art: An Introduction (1979) criaram divisões para os sons diegético e não-diegético: som externo 

para o som diegético, quando todos os personagens são capazes de ouvir, e o som interno, como vozes 

e sons mentais, percebidos somente por um personagem.  

 

Observamos que a trilha sonora do filme não diegética é sempre imbuída a fim de 

transmitir uma passagem de tempo, tal como ele andando a pé, ou utilizando seu veículo, em 

direção ao trabalho ou a lanchonete. Além disso, também são utilizadas essas trilhas para as 

cenas em que não são necessárias falas para entendimento do espectador. Visualmente as 
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informações são passadas, mas nesses momentos uma trilha sonora não diegética cresce para 

o espectador.  Como no caso em que o encanador, ofendido com o que Lourenço havia falado 

para ele, começa a gritar com o protagonista.  

 Os sons diegéticos mais marcados para o espectador são aqueles que compõem um 

sentido dentro da narrativa, tal como o bater de uma porta, que está diretamente relacionado 

com o próprio conteúdo. Obviamente, outros sons também são incorporados para dar vida ao 

ambiente ficcional, do que se espera ouvir de sons de objetos ou ações naturais do ser 

humano.  

De todo modo, o trabalho com o som, as paisagens sonoras e o próprio desenho de 

som trabalham a serviço da narrativa, do ato de contar a história do filme. E é na organização 

da narrativa em forma de roteiro que está o ponto forte do filme. Poderíamos dizer que quanto 

ao narrar dramatúrgico o roteiro não foge ao paradigma dos três atos. O que difere dos 

roteiros convencionais é o tempo de duração de cada um dos atos. De toda sorte, há um 

primeiro ato, no qual a bunda e Lourenço são apresentados. A compra do olho de vidro, ou 

sua briga com a garçonete poderiam marcar o início do segundo ato, que não nos interessa 

precisar em quantos minutos exatos de filme ele vem a acontecer no momento.  Mas o início 

do terceiro ato pode ser visto com convicção, ocorre no momento que Lourenço vê a bunda da 

garçonete em seu escritório, e admite gostar dela. Ele, que não gostava de ninguém admite 

gostar da moça e a contrata para ser sua secretária. Tudo indica que a personagem vai 

começar a viver uma nova fase de sua vida. Ou seria mais uma máscara para esconder sua 

fragilidade:  

Os outros, que contudo são exatamente como nós, não devem 

suspeitar do que somos. Escondemo-nos dos olhos dos outros. Talvez 

a história das civilizações não seja uma série de tentativas, cada vez 

mais refinadas, de mascarar nosso verdadeiro rosto. De início, para 

escondê-lo de nós mesmos e, depois, dos que poderiam alimentar a 

vontade de nos atacar, de nos sujeitar, bem como a ideia absurda de 

nos decifrar, de nos revelar. (CARRIÈRE, 2007, p. 13) 

 

      Mas essa nova fase não tem muito tempo para durar no filme, que precisa ser encerrado. 

Logo vem a morte de Lourenço através dos disparos da arma de fogo que a menina drogada, 

tantas vezes humilhada por ele, faz. Sua morte, mais do que um fim para o filme, é uma 

solução final de roteiro, que deixa em aberto para o espectador, todas as conjecturas acerca do 

destino de Lourenço. Se ele mudaria ou não de comportamento. A morte sela a passagem final 

da neurose para a necrose, tantas vezes anunciada durante o filme.    
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Considerações finais 

 

 O filme O cheiro do ralo é notavelmente, uma singularidade da produção brasileira. 

De produção com orçamento “modesto”, mesmo com o patrocínio da Petrobrás, uma vez que 

os patrocínios das agências de fomento para o audiovisual no Brasil, são sempre modestos em 

relação aos Estados Unidos e Europa, os produtores conseguiram atingir um resultado muito 

positivo, ganhando destaque relevante em todo o território nacional, e em algumas mostras 

internacionais.   

Centralizado nas ações, pensamentos e comportamentos do protagonista, a comédia de 

um humor politicamente incorreto, faz menção sobre o modo de ser de um homem comum, 

detentor de uma personalidade hostil, que não tem quaisquer consideração com os demais à 

sua volta. A história revela o que pode haver de mais podre na essência do ser humano, e o faz 

sempre trazendo, com recorrência, a analogia do cheiro que vem do ralo, que é apresentado de 

maneira igualmente podre, no sentido figurado da palavra para as duas atribuições – podre do 

ser humano e do ralo.  

O herói, neste caso apresenta uma personalidade dispare, sobretudo, frente aos usuais 

heróis vistos em ficções. Isso porque, através dos pensamentos ditos em voz over pelo 

protagonista, e pelo todo que é exposto, é possível que o espectador perceba o caráter de 

Lourenço, e assim, compreenda que tais traços nada mais representam do que o reflexo de 

parte da sociedade em que vivemos. Há algo de frágil no físico e no espírito do ser humano. 

Essa fragilidade humana está presente em Lourenço e, de algum modo, em todas personagens 

que o circundam. A noiva desprezada com os convites de casamento na gráfica; a moça que 

pensa estar se enamorando, enquanto o rapaz gosta apenas de sua bunda e quer comprá-la; a 

menina que para obter dinheiro para comprar sua droga é obrigada a se despir diante do 

homem que se masturba diante de sua intimidade; o próprio segurança de Lourenço, armado e 

valentão, é outro ser frágil que é demitido de um dia para o outro. O que nos comove é ver 

como em cada uma das personagens, e em especial na personagem principal, habita essa 

essência de vidro da qual nos fala Carrière. Nos comove porque também nós somos feitos 

dessa essência de vidro. E as máscaras também são nossos adornos para enfrentar as durezas 

do mundo com nossas fragilidades.  

Lourenço representa esse ser que não quer ou não pode se enquadrar nas regras da 

convivência social. Não será feliz, terá de viver com máscaras, umas sobre as outras. O cheiro 

que vem do ralo alimenta seu cérebro. É ele que a personagem buscará na hora da morte. A 

opção da narrativa, enquanto roteiro que trabalha a temática da fragilidade, é pelo ethos, ou 
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seja, a lição de moral na narrativa, como diziam os gregos. Se arrastará até o ralo, agonizando, 

sangrando pelos tiros que levou, e enfiará a cara no ralo para seu último suspiro. Um ato de 

desespero para quem viveu na neurose, desesperado, sem socorro de ninguém, porque a 

ninguém lhe foi permitido se aproximar. Seu projeto de Frankenstein não chegou a ser 

concluído. O filho não chegou a ser o pai de seu pai. A sua frágil humanidade, biologicamente 

comprovada, está agora necrosada.  
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