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Resumo 
 
Os filmes Carga Sellada (Bolívia/México/Venezuela/França, 2016), Guaraní 

(Paraguai/Argentina, 2015), Sin Norte (Chile, 2015), El Mate (Brasil, 2017) e o 
brasileiro King Kong em Assunção, em produção, são alguns dos títulos mais recentes 
da produção cinematográfica latino-americana que concorrem para o surgimento de um 
cinema sob uma perspectiva global assinalada pelos fluxos migratórios e por 
coproduções transnacionais. A inserção de personagens estrangeiros para atender a 
demandas de coprodução não é inédita. A mobilização forçada pela nova realidade 
econômica, no entanto, é característica da fase em que os monopólios econômicos 
estimulam o surgimento de cidades gigantescas, bolsões de miséria, e a migração de 
pessoas. Essa nova realidade vai afetar sobre as relações de gênero, a identidade (inter) 
cultural e as estratégias narrativas dessas obras. 
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1. Introdução: fluxos e relatos interculturais 
 

As películas Carga Sellada (Bolívia/México/Venezuela/França, 2016), Guaraní 

(Paraguai/Argentina, 2016), El Mate (Brasil, 2017) e  King Kong em Assunção, em fase 

de produção, lançam  um olhar sobre as raízes étnicas e o impacto de suas tradições 

culturais diante da perspectiva de uma globalização que ignora o incessante e contínuo 

processo de exclusão social. A partir de perspectivas bastante distintas de narrativa, 

essas obras possuem em comum o tema da viagem e do deslocamento do lugar de 

origem como rito de iniciação para uma inserção em sociedade que acarreta isolamento, 

deixar raízes, família e até o próprio país. A perda nestas obras significa a conquista de 

uma nova identidade dentro de um processo que é sempre doloroso, e irreversível.  

A região latino-americana se coloca sob uma perspectiva geocultural, dentro da 

qual o idioma e a etnia fazem mais sentido do que os limites geográficos e o conceito de 

estado-nação.  As afinidades culturais e linguísticas da América Hispânica sempre 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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fizeram de suas produções um mercado mais coeso e por sua vez, muito distante do 

Brasil, ainda que estimulados por tratados comerciais de integração como o 

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul - assinado em Assunção em 1991, e integrado 

por Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, por questões inclusive de circulação 

cinematográfica dessas obras (SILVA, 2007, p.16). Dos filmes em 35 mm analisados 

por SILVA, apenas duas eram efetivamente bilíngues e buscavam integração: O toque 

do Oboé (Paraguai/Brasil, 1999) e Lua de Outubro (Brasil, Argentina, Uruguai, 1997), 

sendo que o primeiro não foi exibido no Paraguai, e o segundo foi exibido na Argentina 

e no Uruguai por curto período somente quatro anos após sua conclusão.  

O problema da exibição permanece atual, pois o mercado exibidor segue 

dominado por empresas estrangeiras associadas a grandes grupos de mídia, 

majoritariamente originadas dos Estados Unidos, caso da rede Cinemark. Nenhuma das 

obras hispano-americanas desta comunicação foi exibida até o momento no Brasil. Em 

geral essas produções são restritas à circulação em circuitos alternativos, festivais, e por 

períodos determinados. Na América Latina, os polos de produção sempre foram 

México, Brasil e Argentina, mas o final da década de 1990 atesta o surgimento de 

produções em países sem tradição de um cinema local, como Chile, Colômbia, e até 

mesmo o Paraguai, estimulados por acordos internacionais, agências de financiamento 

estrangeiras, em acordos de coprodução, editais de fomento.  

Há problematizações que envolvem o cinema como projeção de um imaginário 

nacional, conforme nos enfatiza Robert Stam (2003). O surgimento de movimentos 

como o Cinema Novo no Brasil, influenciado por movimentos internacionais contra-

hegemônicos e de crítica à Hollywood, como a Nouvelle Vague e o Neorrealismo 

italiano, confirmam essa tendência, embora sempre os conflitos, reconhecidos desde 

cedo pelas primeiras reflexões sobre o cinema local e seu penoso desenvolvimento em 

meio a um mercado sempre dominado pelo produto estrangeiro desde os primórdios: 

Não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura 
original, nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. A penosa construção de nós 
mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e ser outro. O filme 
brasileiro participa do mecanismo e o altera através da nossa incompetência 
criativa em copiar (SALLES GOMES, Paulo Emilio, 1980, pag. 77). 

 
Desta forma, Salles Gomes vislumbra o processo contínuo de hibridação que vai 

marcar a cinematografia brasileira ao longo de sua história, quase sempre cíclica. Por 

outro lado, diferentemente dos movimentos citados, não exclui as apropriações locais de 

referências hollywoodianas, por exemplo, não busca necessariamente o modelo 
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europeu. O panorama não difere muito do restante da América Latina, com exceções 

pontuais como a Argentina, que viu seu cinema florescer na década de 1950. Em geral, 

a produção regional prima pela insipiência de produção, pelos governos autoritários e 

pouco comprometidos com a cultura nacional. Desta forma, quem representou a nação 

na maioria das vezes foram as telenovelas e a ficção seriada. Canclini reafirma essa 

condição da telenovela nos países latino-americanos, ao ironizar as declarações e os 

textos do dramaturgo e autor venezuelano José Ignacio Cabrujas, que justifica o formato 

extenso de séries e telenovelas televisivas de 100, 200 capítulos, como uma necessidade 

de fazer com que “os latino-americanos se identifiquem com mitos grandiosos de si 

mesmos¨ (Canclini, 2001, pág. 108).   

A ficção televisiva, no entanto, por questões estruturais, econômicas e de 

modelos de negócios adotados, sempre acabou mais restrita aos estúdios, dramas e 

comédias entre quatro paredes. A viagem como pretexto e estrutura narrativa 

privilegiada ficou circunscrita à produção cinematográfica, o que contribui para uma 

especificidade do gênero entre nós. A literatura de viagem, na produção literária, e na 

pesquisa acadêmica, foi vista sempre mais como fonte de informações históricas e 

documentais, embora esteja presente na gênese do romance moderno (SCHEMES, 

2015, pág. 2), e deva ser interpretada dentro de um contexto. A polêmica envolvendo o 

livro O que é isso companheiro (1979), do ex-guerrilheiro Fernando Gabeira, e que se 

converteria em filme de ficção de título homônimo, dá uma medida dessa 

complexidade. Caracterizada pela própria editora como livro-reportagem, foi 

considerada pelo crítico e escritor Davi Arrigucci Jr. como emblemática da literatura 

latino-americana, em Enigma e Comentário. Ensaios sobre literatura e experiência 

(1987). A coletânea de ensaios de Arrigucci Jr, produzidos ao longo da década de 1980, 

aborda os temas da literatura e experiência nas obras de vários autores brasileiros e 

latino-americanos, de Bandeira a Borges, passando por Rubem Braga, Pedro Nava, 

Fernando Gabeira, Murilo Rubião, Juan Rulfo, Júlio Cortázar e Ricardo Piglia, e 

percebe uma constância nessa associação.  

No cinema, o formato que antecede os documentários são os travelogues, relatos 

pessoais documentais que remetem aos diários, e que embora sejam originalmente de 

não ficção, vão influenciar a produção ficcional. Tanto o documentário quanto as 

formas ficcionais híbridas, que fazem uso dessas referências, trabalham tanto com a 

viagem quanto com a questão da experiência, enquanto argumento e também estética, 
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integrando-se livremente ao ambiente, permitindo uma articulação de planos que pode 

ser aleatória, lúdica e poética. 

 

De fato, há toda uma produção ficcional, inclusive desses primórdios do 
cinema, relacionada à ideia de viagem. Viagem à lua (1902), de Georges 
Méliès, um filme de ficção científica, de viagem ao espaço, pode ser lembrado 
como um exemplo emblemático. A história dos terrestres que, em uma nave 
espacial, chegam à Lua, de onde retornam depois de serem perseguidos por 
ETs, é um marco da conexão  locomoção-máquina-cinema, tão explorada até os 
dias de hoje (PAIVA, 2011, pág. 41). 

 
 

A simulação da viagem como estratégia narrativa em um ambiente de 

convergência tecnológica faz com que muitos desses filmes sejam considerados road 

movies, expressão que surge como um subgênero dentro dos gêneros hollywoodianos, 

mas sua gênese está longe de ser unanimidade. Para alguns estudos, os filmes de estrada 

pertencem ao universo dos carros, motocicletas, trens, caminhões, sendo, portanto, 

totalmente ancorados na tecnologia e nas sociedades industriais, no espaço urbano. Para 

outros, ele seria derivado do western, por explorar a tensão entre o outsider que se 

desloca e que possui uma ordem moral própria, e, por outro lado, a comunidade local 

como sinônimo de civilização (WATSON Apud PAIVA, 2015, pág. 42). 

  O que chama atenção nas produções que analisamos aqui, portanto, são as 

questões culturais e identitárias impostas pelas mudanças de contexto econômico, 

político e histórico, a criação de uma ordem que pode ser classificada como 

contracultura,  e que estão presentes na narrativa. O interculturalismo, segundo 

Canclini, é resultante de uma situação concreta, ainda que ficcionada de diferentes 

formas. A esse respeito, ele faz reflexões a partir dos novos conglomerados urbanos, 

tomando como exemplo uma cidade fronteiriça mexicana, Tijuana, que faz limite com 

os Estados Unidos: 

O caráter multicultural da cidade se expressa no uso do espanhol, do inglês, e 
também nas línguas indígenas faladas nos bairros e nas montadoras ou entre 
aqueles que vendem artesanato no centro. Essa pluralidade se reduz quando 
passamos das interações privadas às linguagens públicas, as do rádio, da 
televisão e da publicidade urbana, em que o inglês e o espanhol predominam e 
coexistem "naturalmente". Ao lado do cartaz que recomenda o clube-discoteca e 
a rádio em que se escuta "rock en tu idioma", outro anuncia um licor mexicano 
em inglês. A música e a bebida alcoólica, dois símbolos de Tijuana, convivem 
sob essa dualidade linguística. (Canclini, 2001, pág.281). 
 

Em entrevistas feitas com alunos de escolas primárias, secundárias e com 

universitários, artistas e promotores culturais daquela cidade, foi solicitado que 
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identificassem os lugares mais representativos da vida e da cultura local, e o resultado 

foi que a maioria apontou referências como a avenida Revolución (a principal), lojas e 

centros de diversão turísticos, e até pontos de passagens legais e ilegais na fronteira. São 

referências totalmente interculturais que assomaram à memória dos habitantes, em que 

um grafite significa mais do que qualquer monumento histórico. 

As cidades de fronteira são sem dúvida, espaços privilegiados para discutir 

interculturalismo, transculturalidade e transnacionalismo. No entanto, as cidades globais 

também são elegíveis para essa reflexão, embora não sejam necessariamente 

semelhantes. As cidades globais são uma síntese privilegiada “do encontro entre a 

geografia e a história”, representadas pelos grandes centros de poder mundiais que se 

cristalizam em cidades como Los Angeles, São Paulo, Londres, Tóquio, Cidade do 

México e Rio. Interligadas, elas constituem um sistema mundial de controle da 

produção e da expansão do mercado. 

É claro que na grande cidade estão bastante presentes os negócios do 
narcotráfico e da violência, bem como manifestações de xenofobia, 
etnocentrismo e racismo, além das carências de recursos habitacionais, de 
saúde, educação e outros; e, estes já são problemas simultaneamente sociais e 
urbanos (....) é, frequentemente, nas cidades globais que se localiza a subclasse: 
uma categoria de indivíduos, famílias, membros das mais diversas etnias e 
migrantes, que se encontram na condição de desempregados mais ou menos 
permanentes. São grupos e coletividades, bairros e vizinhanças, nos quais 
reúnem-se e sintetizam-se todos os principais aspectos da questão social como 
questão urbana. (Ianni, pág. 59, “A Era do Globalismo”, 1999).  

 

O interculturalismo está presente nessas obras não somente como  forma de 

resistência, pois necessita ultrapassar fronteiras para ser afirmar como produção, mas 

porque a mescla de formas culturais numa obra é também uma negociação na produção 

de sentidos. O conceito de interculturalismo se contrapõe, naturalmente, ao de 

multiculturalismo, que aceita as diferenças. Já o transnacionalismo seria uma espécie de 

terceira etapa, após a internacionalização e a globalização, uma nova ordem que 

reestrutura o local, o nacional e o regional por meio de novas configurações mediáticas 

que articulariam corporações, produtos e audiência (VASSALO DE LOPES, OROZCO, 

2012), mas que não seriam globalmente hegemônicos. Como na maior parte das vezes 

esse movimento se dá a partir de grandes grupos apoiados pelo Estado, muitos preferem 

o termo transcultural para se referir às coproduções que se articulam em paralelo a isso. 
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2. A viagem como rito de passagem 

O enredo de Carga Selada  foi livremente baseado em uma história real sobre 

um trem que cruza os altiplanos bolivianos carregando uma carga tóxica, cujo conteúdo 

nunca é revelado, fato que foi tratado de forma sensacionalista pela imprensa. A bordo 

vão três policiais e uma jovem clandestina, Tania (Daniela Lema).  No trajeto eles são 

alvo de ataques do exército, dos órgãos de saúde pública governamentais e das 

comunidades indígenas.  

Guarani adota um estilo documental para descrever a relação entre Atílio 

(Emilio Barreto), um avô paraguaio, pescador, que não fala o espanhol, pois se recusa a 

abandonar suas tradições guaranis, e sua neta, Iara (Jazmin Bogorín). Ambos partem de 

sua aldeia para encontrar a mãe de Iara, que foi tentar a sorte em Buenos Aires. Duas 

viagens, dois destinos diferentes, mas tão próximos.   

O boliviano Carga Sellada e o paraguaio Guarani lançam  um olhar sobre as 

raízes indígenas e o impacto de suas tradições culturais diante da perspectiva de uma 

globalização que ignora o incessante e continuo processo de exclusão social, a partir de 

perspectivas bastante distintas de narrativa e de produção. Carga Sellada é o longa de 

estreia da diretora boliviana Julia Vargas, pesquisadora, diretora de fotografia e 

realizadora de curtas e médias já veterana. O enredo foi livremente baseado em uma 

história real sobre um trem que estaria carregando uma carga tóxica, cujo conteúdo 

nunca é revelado na película, e que foi tratada de forma sensacionalista pela imprensa. 

A bordo de um velho trem, três policiais e uma jovem de etnia indígena clandestina, 

Tania, transportam uma carga que acaba se tornando amaldiçoada, e por conta disso o 

grupo é alvo de ataques do exército, dos órgãos de saúde pública governamentais e das 

comunidades indígenas. 

A película foi rodada em 2012 nos altiplanos bolivianos, uma região árida e 

inóspita daquele país, durante o inverno. Foram feitos ensaios exaustivos antes de partir 

para a rodagem, pois a equipe enfrentou diversos problemas, desde as negociações com 

as comunidades indígenas que participam da filmagem, até questões práticas como o 

uso da ferrovia, que também é utilizada por trens que estão em linha. O trabalho de 

atores, magnífico, se faz sentir nas telas, mas a estratégia adotada por Vargas é 

totalmente insólita. Cada personagem tinha uma mandala. Daniela faz o papel de uma 

indígena. “Não sou indígena. Sou boliviana. Todas as manhãs eu ia aos mercados, 
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observar as mulheres indígenas que trabalham lá. Elas têm uma energia nas costas, 

carregam peso, trabalham na terra”, contou Daniela, que teve de aprender a jogar 

futebol com as mulheres para dar mais verossimilhança ao seu papel.  

Figura 1 Carga Sellada/Divulgação 

 

A locação principal foi a cidade de Machacamarca, onde o longa estreou, em 

fevereiro de 2016. A convivência com os mineiros foi fundamental para o processo do 

filme e de preparação do ator Fernando Arze, que interpreta Antonio Urdimala, o líder 

dos policiais.   Nascido na Bolívia, Arze  foi viver no Rio de Janeiro aos 10 anos, fez 

TV, teatro e cinema. Participou de Primeiro dia de um ano qualquer (2012), de 

Domingos de Oliveira. Há três anos, seguiu de férias para a Bolívia e acabou ficando. 

Os mineiros indígenas bolivianos possuem uma religião popular, derivada da cultura 

inca, e uma visão sincrética de Deus e do Diabo, que vive nas minas, e não é um ser 

maligno, como ocorre no cristianismo. Vargas quis mostrar essa visão de forma 

despreconceituosa, o que nem sempre é evidente para um espectador estrangeiro, mas 

resulta visualmente impactante. As filmagens acompanhavam o tempo do cotidiano dos 

mineiros, que ensaiavam com os atores, faziam suas refeições junto com a equipe do 

filme,  o que contribuiu para criar o ambiente familiar da película. O processo de 

produção  “uma aventura”  sob uma temperatura de 17 graus negativos, provavelmente 

renderia outra película.  
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A ação transcorre dentro de um universo predominantemente masculino, 

corporativo, mas na medida em que a narrativa se desenvolve, quem vai interferindo 

naquele universo fechado, trazendo a realidade do povo, é a personagem feminina, 

Tania, e as mulheres, que desempenham um papel muito importante nas comunidades, 

fazendo barricadas, organizando assembleias. São elas que desconstroem o universo de 

fachada instituído pelos policiais, pelo governo, e que vai se insinuando como a verdade 

oculta pelo discurso institucional. 

Figura 2 Still de Guarani/Divulgação 

Já o longa Guarani, do diretor Luís Zorraquín, adota um estilo documental, 

praticamente sem diálogos, para descrever a relação entre Atílio (Emílio Barreto) um 

avô paraguaio, pescador, que não fala o espanhol, pois se recusa a abandonar suas 

tradições guaranis, e sua neta, que foi deixada aos cuidados da família pela mãe, que 

seguiu para Buenos Aires tentar a sorte.  O ator que faz o avô é Emilio Barreto, 

profissional de teatro, que foi descoberto pelo diretor num vídeo, e escolhido porque lhe 

pareceu que ele não era um ator, tamanha a sua naturalidade. A garota Jazmin Bogarin, 

que vive Iara, não era atriz profissional quando realizou as filmagens, mas tinha o que 

Zorraquín definiu como talento natural, e ele adaptou a personagem à personalidade da 

menina.  

As cenas da garota escutando música pop na bicicleta, como qualquer 

adolescente no mundo inteiro, ajudam a revelar que ela não somente representa a pós-

modernidade por ser adolescente, mas a constitui como o elo do avô com a nova 

realidade que ele rejeita e na qual não se vê mais representado. Os atores do filme, 

apesar das características documentais da produção, são todos profissionais, embora 

desconhecidos, e em cena esbanjam naturalidade surpreendente. O Rio Paraná, que 
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nasce no Paraguai e atravessa a Argentina, onde também se fala o guarani, sobretudo em 

Correntes, é o fio condutor da narrativa, quase até o final, quando os personagens são 

obrigados a pegar um ônibus para chegar à capital portenha. 

Emilio foi militante político, sob a ditadura Stroessner, viveu na Argentina, para 

onde muitos paraguaios migram até hoje, e confessa que o roteiro o fisgou exatamente 

por este motivo, pela defesa intransigente da cultura guarani. Para viver o pescador 

Atílio, ele fez uma preparação intensa sobre a cultura da população que vive às margens 

do rio, analisando a forma como eles caminhavam, o comportamento. Difícil acreditar, 

tal o realismo de sua interpretação. A migração, as mudanças econômicas e o 

desenvolvimento se insinuando nas relações familiares, são parte da trama, em que o 

avô, que cria a neta como um varão, trabalhando com ele na pesca, decide que chegou o 

momento de ir até Buenos Aires para resgatar a relação entre mãe e filha. Missão 

cumprida, ele retorna para o seu rio Paraná, que não é mais o mesmo, e onde ele 

eventualmente transporta cargas de contrabando (uísque) para poder sobreviver aos 

novos tempos. 

Guarani se coloca como um contraponto a outro filme paraguaio, sucesso 

absoluto de público, Sete Caixas (7 Cajas, 2012), de Juan Carlos Maneglia e Tana 

Schémbori que também mostra a cultura guarani, porém no contexto urbano de 

Asunción, a capital. No entanto, a estrutura narrativa de 7 Caixas pende claramente para 

a linha do entretenimento, do cinema de gênero, com o idioma guarani intermediado por 

falas em espanhol.  Apesar de o guarani ser o idioma mais falado, é mais difícil 

comercialização deste tipo de película, estreia do diretor, que vem da publicidade, e que 

levou sete anos para concluir o projeto. 

 

3. Reinventando a identidade latino-americana 

 

Sin Norte, de Fernando Lavanderos, filmado como um road movie, é feliz ao 

redescobrir o Chile sem nacionalismos, saindo da zona de conforto da classe média 

urbana para pensar a nação. O titulo, numa tradução livre, tanto poderia significar sem 

rumo como a exclusão da região Norte chilena, que está sucumbindo ao 

desenvolvimento desenfreado das empresas termelétricas, e sendo destruído pouco a 

pouco. Esteban (Koke Santa Ana) sai de Santiago, abandona o emprego e viaja até o 

Norte de carro, procurando descobrir o paradeiro de Isabel (Geraldine Neary), sua 
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namorada. Esse trajeto vai conduzir Esteban por diversos povoados de um Chile que 

está deserto, poluído. Em sua busca angustiada, ele vai a lugares por onde ela passou, 

encontra gente que ela conheceu. Na medida em que a viagem avança, fazendo com que 

ele rompa com a vida que ele vivia em Santiago, seu objetivo inicial vai ser perdendo 

em meio ao caminho e à realidade que ele está vivenciando, como se fosse um rito de 

iniciação. Quando ele a reencontra, percebe que o que ele veio buscar não está mais 

nela.  

Figura 3 Sin Norte/Divulgação 

 

O personagem que nunca havia ido àquela região do país se deparou om o 

desconhecido, com desigualdades sociais que ele ignorava, pois as cidades são muito 

pobres, e chega a pensar que vai morrer quando é perseguido por um bando de 

delinquentes. Percebe-se que o filme, tal como o personagem, não possuía um roteiro 

prévio, fechado. Sem falar explicitamente em política, o filme denuncia uma situação de 

exclusão e ataque incessante ao meio ambiente, seja através da personagem que cuida 

dos cactos para evitar que se extinguam, seja através da moradora de rua que dá abrigo 

aos cães, a sua paixão.  As minas contaminaram essa paisagem. São cidades que foram 

destruídas pela exploração, lugares que eram colônias de pescadores. Havia muita gente 

protestando ao longo das filmagens, mas como essa não era a intenção do filme, não 

foram incluídas nas cenas. Quando começaram a pensar no projeto, há cinco anos, havia 

um rio maravilhoso naquela região. Quando voltaram o rio estava totalmente poluído. 

Há muitas cenas inseridas dentro da ação dramática que são completamente 
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documentais, “sujas”, e das quais, aparentemente, o personagem não participa. A 

destruição ambiental se presta bem ao processo de desconstrução do protagonista.  

Por fim, em El Mate temos o imigrante argentino totalmente aculturado ao 

contexto de uma nova cidade, sem nenhuma problematização a esse respeito. O matador 

de aluguel Armando, interpretado pelo portenho Fábio Markoff vive São Paulo, uma 

grande capital multicultural da América Latina, e cidade global, no sentido que lhe foi 

atribuído por Octavio Ianni, e neste sentido, o personagem principal, um matador de 

aluguel, se encontra totalmente adaptado (inserir citação).  

O filme se inicia com Armando em casa, onde mantém um russo sob custódia, 

enquanto aguarda a ordem final de execução. Ele é surpreendido pela chegada de Fábio 

(Bruno Kott), um jovem evangélico que bate a sua porta, e acaba por mudar o rumo da 

vida e da execução da “encomenda” de Armando. 

 

Figura 4 El Mate/Divulgação 

Á primeira vista, El Mate remete à Pulp Fiction, obra emblemática de Quentin 

Tarantino, na medida em que aborda um universo marginal, o dos matadores de aluguel, 

com personagens vivendo situações limite, mas de forma totalmente fragmentada, como 

pessoas comuns, em seu dia a dia, com problemas banais. São histórias paralelas que se 

desenvolvem e se encontram por estarem num mesmo espaço, sem maiores afinidades 

aparentes. Seu diretor, o também ator e personagem Bruno Kott, que ganhou um prêmio 

como melhor ator coadjuvante pelo filme em Gramado, reconhece a referência, mas diz 

preferir “os Irmãos Cohen”. O roteiro é aberto, a frustração interna dos personagens é o 
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estopim da narrativa, e lembra ainda em algumas situações a estrutura da comédia de 

erros. Um tiro disparado por acaso é o gatilho para narrar uma história de busca de 

identidade e de sentido para a vida de ambos os personagens que não deveriam estar ali.  

Apesar da alusão imediata ao universo diegético de alguns diretores 

estadunidenses, as referências estéticas e de humor são bastante latino-americanas, e na 

medida em que a trama se desenvolve, essas características vão se evidenciando. O 

filme tem legendas para as falas do personagem argentino. A ideia de produzir uma obra 

bilíngue aqui é a de provocar o público, mas sem experimentalismos, e a iniciativa não 

partiu de nenhuma demanda de coprodução. Kott e Markoff, atores de formação, vêm 

do teatro, pesquisam a palavra. Durante três anos, fizeram um programa de televisão, 

No Divã do Dr. Kurtzman, exibido pelo Canal Brasil, e criaram uma “escada” para se 

relacionarem, com palavras e chistes. Desta forma, o roteiro foi feito por cada um deles, 

em separado, e depois consolidado. O Dr. Kurtzman do programa é interpretado por 

Marcoff, que já atuou nas séries 9 mm (Fox) , Passionais, (Globo), Família Imperial 

(Futura), Magnífica 70 (HBO), e no filme O Roubo da Taça (2016, Brasil).  

Toda a história se articula em torno dos diálogos, que conferem empatia aos dois 

personagens, e verossimilhança à trama. Portanto há muito improviso. Bruno faz um 

garoto de subúrbio que pertence a uma igreja pentecostal, e vende Bíblias. A facilidade 

com que ele ingressa no mundo do matador de aluguel, totalmente sádico, se dá pela via 

da empatia, e, naturalmente, pelo reconhecimento de que, embora se pareçam tão 

definidos em suas opções de vida, são totalmente desajustados. O estranhamento inicial 

e um acontecimento imprevisto cede lugar a uma aproximação e uma cumplicidade 

insólita. Dentro da atmosfera híbrida do filme, que se inicia com algumas fórmulas 

consagradas de narrativa criminal, mas se consolida na verdade a partir da intensa 

relação de camaradagem entre os dois – a locação é a casa de Fábio, e eles cozinhavam 

no set -, as diferenças se diluem rapidamente nos jogos de cena criados pelos atores. O 

orçamento é baixo, o filme custou cerca de R$ 300 mil. As cenas eram gravadas, e 

depois editadas, com no máximo três tomadas por cena, segundo seus realizadores.  

Os matadores de aluguel parecem ser os personagens mais evidenciados nas 

narrativas transfronteiriças, desde a obra Os Matadores (1997, Brasil), do então 

estreante em longas Beto Brant, filme baseado em conto do escritor e roteirista Marçal 

Aquino, que assinou o roteiro com Brant, Fernando Bonassi e Vítor Navas. A obra 

impulsionou as produções da dupla Aquino-Brant. E vai se repetir no novo filme do 
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pernambucano Camilo Cavalcanti, o diretor do premiado A História da Eternidade 

(2014, Brasil). Em King Kong em Assunción, temos a história do Velho (Andrade Jr), 

experiente matador de aluguel que decide se refugiar no interior da Bolívia, na região 

desértica do Salar de Uyuni (VERAS, 2017, pág. 72). Após um período de isolamento, 

ele decide viajar para o interior do Paraguai onde recebe uma boa recompensa e logo 

segue para Asunción, com o objetivo de realizar a sua despedida antes de se aposentar 

definitivamente. Mas, no fundo, o verdadeiro motivo da sua ida para a capital paraguaia 

é revisitar o passado, e conhecer a sua única filha. Nesta jornada em busca do paradeiro 

da filha, agora uma mulher de 38 anos, ele reflete sobre a sua própria vida. Esta viagem 

interior desperta instintos primários no velho matador, que explode em fúria e desespero 

pelas ruas da cidade buscando afeto, como o King Kong aturdido em New York. 

O longa King Kong em Asunción se propõe a ser uma obra ficcional 

experimental, mesclando realidade e ficção, explorando hibridismos de linguagem, e 

utilizando personagens e paisagens reais, tal qual a maioria das obras anteriores. 

Segundo seu diretor, o filme segue os passos do “cinema marginal, cinema de guerrilha 

com várias citações ao gênero western” para distanciar-se de referências europeias, tão 

frequentes em abordagens cinematográficas locais, postulando uma “nova gramática 

cinematográfica”. Filmado com uma equipe compacta e uma estrutura de produção 

enxuta que lhes permitiu viajar por 3 mil quilômetros, o baixo orçamento proporcionou 

total liberdade criativa e artística. King Kong em Asunción tem ritmo de estrada e 

acompanha a jornada do personagem principal pelas artérias da América do Sul, 

expondo o interior e seu povo multicultural com suas tradições, folclore e formas de 

expressão social. A obra se propõe a refletir sobre uma possível integração cultural entre 

Bolívia, Paraguai e Brasil, abolindo fronteiras, na busca do que temos em comum sob 

uma realidade economicamente perversa. 

 

4. Considerações finais 

O tema da viagem, do deslocamento, do abandono da pátria e do idioma original 

e da busca de uma nova identidade intercultural e multicultural está presente de forma 

recorrente em obras contemporâneas da cinematografia latino-americana. A tendência  

reflete não somente a condição de produções desenvolvidas sob acordos econômicos, 

como no passado, mas um contexto político e econômico de permanente exclusão 

social, de fluxos migratórios contínuos e seu impacto sobre a ida cotidiana e sobre as 
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matrizes culturais regionais. Este cenário  corresponde a uma realidade geográfica que 

se estende de forma geocultural, integrando diferenças significativas de idioma 

(português, espanhol, guarani) e de práticas culturais que afetam o entendimento de 

nação e de região. Os filmes Carga Sellada (Bolívia/México/Venezuela/França, 2016), 

Guaraní (Paraguai/Argentina, 2015), Sin Norte (Chile, 2015), El Mate (Brasil, 2017) e o 

brasileiro King Kong em Assunção, apesar de serem, em sua maioria, coproduções, 

exploram questões interculturais, e não necessariamente repreentam modelos integrados 

ao mercado exibidor mundial.  

Suas estratégias narrativas se opõem claramente a gêneros consagrados como os 

road movies, ou às formulas cinematográficas documentais, apropriando-se livremente 

de modelos de narrativa consagrados até mesmo pelo cinema de modelo hollywoodiano, 

como as narrativas criminais e os thrillers de ação, e que dialogam com tradições 

cinematográficas locais e regionais. Em comum, esses filmes apresentam a necessidade 

de conquista de uma nova identidade, e a luta por espaço de expressão numa sociedade 

em que o conhecimento é mediado por novas tecnologias, por um estímulo incessante à 

produtividade e ao consumo, à internacionalização e que afeta a forma de vivenciar 

afetos e experenciar o conhecimento. São filmes que se constituem como um espaço 

contra-hegemônico, local, contrapondo-se a uma realidade global, e revelam a 

perversidade deste novo modelo econômico, sem discursos nem panfletos. Do ponto de 

vista da narrativa e da linguagem essa produção contemporânea está ancorada em 

movimentos cinematográficos anteriores, como os novos cinemas surgidos nas décadas 

de 1960, ou o Cinema Marginal no Brasil, porém dialogam com elas de maneira 

distinta, propondo hibridações de gênero e uma ruptura com tendências eurocêntricas. 

O cinema da Retomada de filmes como Central do Brasil (1998), de Walter 

Salles, ou ainda do mesmo diretor Diários de Motocicleta (2004), e Sólo Dios sabe 

(2006), de Carlos Bolado, coproduções com estrelas internacionais e de renome, 

consideradas por muito como produções feitas para estrelar em festivais e alimentar 

modismos sobre o Terceiro Mundo (BLASINI in GARIBOTTO, PÉREZ, pág. 98), ou a  

Buena Onda, não são a referência principal dessas produções.  Sua afiliação a modelos 

internacionais, hollywoodianos ou europeus, entretanto, tampouco chega a se configurar 

como pastiche, e constitui antes parte integrante de um modelo próprio de narrativa, que 

enfatiza a questão da experiência, e se articula a partir do ponto de vista do personagem, 

e de sua vivência desta nova sociedade global. 
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