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Resumo 

 

A adaptação de uma obra literária para o cinema possibilita ao espectador, conhecido 

como leitor-modelo, criar e recriar significados dos elementos expostos, tanto no tecido 

literário, quanto fílmico. Neste ensaio, explana-se a adaptação do conto Matadores, 

escrito por Marçal Aquino, para o cinema, com o filme Os Matadores (1997), dirigido 

por Beto Brant, que narra o ensinamento do ofício – a arte de matar por dinheiro – e a 

violência na fronteira do Brasil com Paraguai. Além disso, visa ressignificar o termo 

“fronteira” à luz do espectador e traça um paralelo entre as teorias da interpretação, 

codificação/decodificação e o papel do leitor-modelo, transposto analogamente para o 

espectador da obra fílmica. 
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Introdução 

 

“É na arte que o homem se ultrapassa definitivamente”. Conforme a definição 

de arte abordada pela escritora francesa, filósofa e feminista Simone de Beauvoir, 

compreende-se a arte como um fenômeno não racional. E, partindo deste pressuposto, 

entende-se que o cinema, como expressão artística, também não pode ser considerado 

um processo racional, uma vez que precisa ser vivido e experimentado, sendo que a 
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interpretação do que é exposto na obra fílmica depende principalmente da percepção do 

receptor.  

Criado em 1895 pelos franceses Louis e Auguste Lumière, conhecidos como 

Irmãos Lumière, o cinema, no começo, encantava os espectadores somente com as 

imagens em movimentos, depois, se incorporou o som, que trouxe mais realismo e 

aprisionava a atenção ao que era exibido e, hoje, os recursos tecnológicos, como efeitos 

que saltam à tela, ilusões de volume, profundidade, ou seja, sensações táteis, auditivas e 

visuais tornaram o cinema uma experiência paradoxal, entre o realismo e o lúdico, entre 

o olhar e o estar presente, isto é, o espectador vê a cena como se estivesse participando 

da mesma.7 

Com o surgimento da sétima arte, muitas obras foram criadas e recriadas, assim 

como muitas obras literárias foram adaptadas para serem exibidas nos cinemas, como 

ocorreu com as narrativas de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, Cidade de 

Deus, Dom Casmurro, entre muitas outras.  

É no contexto das adaptações de obras literárias para o cinema, que se centra a 

relevância deste artigo, a saber, a transformação do conto Matadores, escrito por Marçal 

Aquino, no filme Os Matadores, dirigido por Beto Brant em 1997. Além do mais, este 

artigo pretende abordar o processo de ressignificação, em específico do termo fronteira, 

à luz do espectador na recepção da adaptação da obra literária para o cinema. 

Silva e Freire (2007) conforme citado por Ikeda (2012, p.52) sintetizam a 

adaptação cinematográfica como um processo multifacetado, pluralizado, que 

canibaliza, hibridiza e não segue hierarquias, além de ser intertextual. A adaptação de 

obras literárias para o cinema é: 

 

[...] uma relação entre dois sistemas simbólicos distintos. A obra dita “original” 

é escrita num determinado período, influenciada por uma série de códigos de 

representação e por um momento histórico, um contexto social delimitado, do 

mesmo modo que a adaptação fílmica dessa obra (IKEDA, 2012, p.52-53).  

 

A obra fílmica proporciona ao espectador – que também pode ser chamado de 

leitor – adotar modos de ler e interpretar o objeto que está sendo tratado, ou melhor, 

exibido. Como robora De Certeau (2007, p.241), “toda leitura modifica o seu objeto”, 

logo, a cada nova leitura, novas interpretações surgem à mensagem lida. 

                                                 
7 KEMP; FRAYLING, 2011. 
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Para Umberto Eco, a mensagem pode ter muitos significados, todavia, alguns 

podem ser impróprios. Ele diz que “se há algo a ser interpretado, a interpretação deve 

falar de algo que deve ser encontrado em algum lugar, e de certa forma respeitado.” 

(ECO, 2005, p.50-51). Na coletânea A Obra Aberta, Eco afirma que a obra de arte tanto 

permite que os destinatários criem modos de transformá-la, como possui fatores que 

orientam a leitura e o entendimento dos receptores.  

 

Com a ideia de “obra aberta” Eco aponta para a tensão entre fidelidade e 

liberdade interpretativa (conceitos que retira dos trabalhos de seu professor 

Luigi Pareyson). As obras de arte teriam como característica a ambigüidade e a 

auto-reflexibilidade, de tal maneira que, ainda que tomando uma forma fechada 

como um organismo equilibrado, “é também aberta, isto é, passível de mil 

interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração em sua 

irreproduzível singularidade”. (ECO, 2005, p.40 apud LOPES, 2010, p.4).  

 

De acordo com Bueno (2009) o cinema é uma obra em movimento e 

aparentemente aberta, pois permite ao espectador diversas interpretações sobre o tema 

abordado na obra fílmica, com base no referencial social e cultural. 

 

Contextualização Teórica 

 

O relacionamento da literatura com a sétima arte é antigo e rememora o início 

do cinema. Em 1902, o vanguardista George Méliès, inspirado no livro Da Terra à Lua, 

de Júlio Verne, criou o famoso filme Viagem à Lua (1902), que é tido como a primeira 

obra literária adaptada para telas do cinema. Ademais, a adaptação de obras literárias 

para o cinema nem sempre foi bem aceita pela crítica, já que muitos consideram as 

obras fílmicas adaptadas rasas, por não transferir o real sentido da obra literária às telas 

e, muitas vezes, deturpá-la.8 

Entre os prós e contras que surgem e ressurgem acerca do processo de 

adaptação do texto literário para o cinema, Stam – professor da Universidade de Nova 

Iorque – é visto como um entusiasta ao defender tais adaptações no livro A literatura 

através do cinema (2009):  

 

O livro de Stam mostra que o cinema não é a literatura em imagens, mas possui 

linguagem e recursos próprios. Para levar a cabo as adaptações, o autor aponta 

que é preciso "desempenhar transformações temporais e sobreposições 

                                                 
8 BUENO, 2010, p.62. 
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espaciais", além de "fusões e deslocamentos metonímicos e metafóricos", de 

modo a criar um diálogo entre o livro e o filme. Nesse diálogo a obra 

cinematográfica consegue, muitas vezes, lançar luzes sobre a obra literária, 

captando e revelando, melhor do que muitos críticos e resenhas, sua essência, 

afirma o pesquisador norte-americano (BUENO, 2010, p.62). 

 

Segundo Ikeda, as teorias da adaptação mais recentes superam o discurso da 

exatidão que, para alguns críticos do cinema, deve-se ter na obra literária adaptada à 

sétima arte. Ele entende a relação de tal adaptação, “a partir de várias perspectivas, 

como “apropriação”, “assimilação”, “derivação”, “dialogismo”, “hibridização”, 

“intertextualidade”, “recriação”, “re-interpretação”, “transcodificação”, “transcriação”, 

“transformação”, entre outras.”. (IKEDA, 2012, p.53). 

Esta linha de pensamento dialoga com a explicação de Umberto Eco, acerca do 

texto aberto, que, analogamente, pode ser transferido ao entendimento do cinema como 

uma obra aberta. 

De acordo com o autor italiano, o texto deixa de ser fechado e torna-se aberto 

quando proporciona ao leitor interpretá-lo. No que concerne à interpretação do texto, 

Eco utiliza dos conceitos de “aberto” e “fechado” para explicá-la.  

O texto fechado é aquele que não permite o leitor (chamado de leitor-modelo) 

interpretá-lo de acordo com referências, modo de falar, domínio linguístico, entre outros 

fatores sociais e culturais, mas quando isso acontece, a nova interpretação é considerada 

uma transgressão, uma violência.  

Já o texto aberto possibilita uma cooperação entre autor e leitor, além de 

permitir brechas na compreensão do texto. O texto é uma colaboração entre quem o 

escreve e quem o lê. De modo geral, o texto necessita da interpretação do ledor. Os 

termos existentes nos textos precisam permear o campo referencial do receptor, o que 

também não o impede de associar ideias, tampouco, pesquisar em dicionários ou livros 

as terminologias desconhecidas.  

Eco reforça que o texto seleciona os leitores, por ser um encadeamento de 

palavras e ideias explícitas. Todavia, está cheio de nós invisíveis – ideias que não são 

ditas, mas que estão presentes implicitamente - que são compreendidas nas entrelinhas 

por quem os leem. 

A incompletude do texto (mensagem) também se torna visível e importante 

para que o leitor-modelo assuma papel de destaque e preencha os espaços vazios 

existentes, previstos e deixados propositalmente pelo autor, e interprete a mensagem. À 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

luz do conceito proposto por Eco, o leitor-modelo é compreendido como o público-alvo, 

isto é, a quem se destina a mensagem/conteúdo da obra. 

A intencionalidade presente na mensagem da obra literária ou fílmica é a 

bússola do processo comunicativo, tanto na emissão quanto na recepção. Contudo, nem 

sempre o que acontece na ponta receptora do processo comunicativo, é o esperado pelo 

emissor (autor), uma vez que o significado da mensagem não é fixo. 

No livro Da Diáspora, Stuart Hall (2013, p.354) aborda a dificuldade no ato de 

produzir a mensagem, além disso, ele versa a mensagem como uma cadeia 

multifacetada de significados, nem um pouco simples, afirmando que a “[...] recepção 

não é algo aberto e perfeitamente transparente, que acontece na outra ponta da cadeia de 

comunicação. E a cadeia comunicativa não opera de forma unilinear”. 

Na esfera cultural e ideológica, o processo de significação e ressignificação é 

perene, assim como a codificação e decodificação. E que, de acordo com uma visão 

althusseriana, para Hall a formação social se baseia na tríade ideologia-economia-

política: “logo, sempre existirão discursos na sociedade que são os meios pelos quais as 

pessoas tornam significativo o mundo, dão sentido ao mundo. Isso nunca para”. (HALL, 

2013, p.362). 

 

Da Literatura ao Cinema: um processo de ressignificação 

 

O dialogismo presente no exercício de adaptar a obra literária para o cinema 

possibilita a ressignificação do espaço, tempo e personagens abordados. Alguns ganham 

nome, corpo, voz e destaque, ao passo que outros podem ser suprimidos. 

Em 1991, Marçal Aquino publica o conto Matadores, uma obra dividida em 

quatro partes: O Aprendiz, Múcio, A Japonesa e O Confronto, sendo que duas são 

narradas em primeira pessoa, e as demais em terceira pessoa. De início já se percebe na 

leitura que o conto descreve um aprendizado, no qual o narrador passa por um processo 

de formação para ser um matador, além do fetiche que o mesmo tem pela personagem A 

Japonesa. 

 

A japonesa tinha rosas estampadas nas meias. E eu não conseguia parar de olhar 

para ela. Alfredão estava concentrado no copo de uísque à sua frente, mas já 

tinha reparado. 

Eu olhava a japonesa. Alfredão resmungou qualquer coisa e eu voltei minha 

atenção para ele. 
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– Você é novo neste negócio, mas é bom aprender que o homem não gosta que a 

gente se distraia com coisas que podem atrapalhar o serviço. 

– Mas... 

– Mas coisa nenhuma! Você não consegue tirar os olhos daquela china ali. 

– Ela não é chinesa, é uma japonesa – eu disse. (AQUINO, 2003, p.99). 

 

A nuance entre o erotismo e a violência permite compreender e construir o 

perfil do narrador, um indivíduo principiante tanto no “negócio de matar”, quanto no 

trato com as mulheres.  E, ao longo da narrativa da parte I, percebe-se que Alfredão tem 

uma missão e que o personagem novato está atento aos ensinamentos sobre a nova 

empreitada. Embora o personagem do O Aprendiz não seja nomeado no conto, no filme 

Os Matadores, dirigido por Beto Brant em 1997, o mesmo chama-se Toninho e é 

interpretado pelo ator global Murilo Benício.  

A obra fílmica inicia-se com o roubo de um carro pelo personagem Toninho, 

na cidade do Rio de Janeiro, e o transporte deste até Bela Vista, Mato Grosso do Sul. A 

cena posterior mostra a interceptação da carga, encomendada pelo Chefe que a anseia, 

enquanto se aquece e se entretém ao som dos acordeões e violas. Na mesma cena, 

Helena, interpretada por Maria Padilha, aparece pela primeira vez, além do encontro 

entre Chefe e Alfredão que o comunica sobre o roubo da carga, e é, a partir deste 

momento, que os caminhos traçados na obra fílmica se assemelham da história proposta 

no conto de Aquino. 

No processo de adaptação da obra literária para o audiovisual, assim como a 

leitura de um texto, o diretor tem a liberdade e pode fazer a leitura de forma diferente do 

que é proposto pelo autor da obra original. Isso acontece, pois, a decodificação do texto 

pode não ocorrer de forma homogênea, como afirma Hall (2013), bem como reproduzir 

a obra literária adaptada ao cinema a fim de criar uma aproximação da mensagem, dos 

personagens, da essência da obra fílmica com o espectador (o receptor da obra fílmica). 

No contexto da aproximação do emissor com o receptor, podem-se entender os 

motivos que levaram o diretor e roteiristas do filme Os Matadores a nomear os 

personagens que, na literatura, não estavam nomeados e, até mesmo, mudar o nome de 

alguns. Por exemplo, no conto, o aprendiz e a mulher do Chefe não possuíam nomes e, 

no filme, foram chamados de Toninho e Helena, respectivamente; já o personagem 

Carneiro, também chamado de Chefe, é interpretado por Adriano Stuart, e no conto é 

chamado de Turco. O simples processo de nomear e renomear personagens na obra 

fílmica possibilita que o espectador ressignifique o sentido do que é exposto.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

Casetti versa o espectador como articulador sobre duas óticas: a primeira que 

ele é um decodificador que atentamente decifra as imagens e os sons, e a segunda é que 

ele é um interlocutor, ou seja, alguém a quem se dirige uma proposta e, num processo 

de troca, espera-se um sinal de entendimento. Neste contexto, o autor define o 

espectador como partner, a saber, um parceiro/cúmplice que se move pela tela do 

cinema, a quem se confia uma tarefa (CASETTI, 1996), assim, conversando com a 

conceituação de Eco sobre o leitor-modelo presente no texto. 

Por vez, De Certeau (2007, p.241) reitera sobre as interpretações que se têm ao 

final de cada leitura e diz que a diferença está mais na forma como é feita, do que no 

próprio conteúdo:  

 

[...] um sistema de signos verbais ou icônicos é uma reserva de formas que 

esperam do leitor o seu sentido. Se, portanto, “o livro é um efeito (uma 

construção) do leitor”, deve-se considerar a operação deste último como uma 

espécie de lectio, produção própria do leitor. Este não toma nem o lugar do 

autor nem um lugar de autor. Inventa nos textos outra coisa que não aquilo que 

era a “intenção” deles. Destaca-os de sua origem (perdida ou acessória). 

Combina os seus fragmentos e cria algo não sabido no espaço organizado por 

sua capacidade de permitir uma pluralidade indefinida de significações.9 

 

O texto fílmico preenche os espaços em branco deixados na obra literária, 

acrescentando-lhe recursos de imagem e som que a sétima arte proporciona, ofertando 

ao espectador conhecer a realidade sociocultural do ambiente, e tecer uma nova leitura, 

ou expandir uma pré-existente, acerca do exposto, tanto na obra literária, quanto na 

fílmica. E, o filme de Brant possibilita que o espectador complete esses espaços vazios, 

bem como compreenda o rico e plural contexto social e cultural da fronteira. 

A palavra fronteira, hoje, inclui significações literais e metafóricas, além de 

permear os estudos da comunicação, da linguagem, da história e geografia. Segundo 

Foucher (1991) conforme citado por Ferrari (2014), em francês: 

  

[...] a palavra fronteira (frontière) teria surgido no princípio do século XIV, 

originalmente como adjetivo feminino do substantivo “front”, “frontière”. O 

registro de uso do termo se deu inicialmente pelos militares, que iam ao front 

para fazer a defesa territorial do poder real contra possíveis invasores. Para 

tanto, eram construídos fortes ou fortificações militares que mais tarde 

passariam a se chamar de fronteira. Assim, o domínio era marcado pela 

construção de fortificações como sinal de limite ou de possessão. O front ou 

frontière assumiria inicialmente duas funções estritamente militares: uma 

                                                 
9 Idem, 2007, p.241. 
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espacial, como frente entre duas organizações, e a outra, como linha de defesa 

marcada pela construção de casas denominadas fortificações e equipadas 

militarmente (FERRARI, 2014, p.3-4).  

 

A conceituação de fronteira abordada por Foucher encaixa-se perfeitamente ao 

loco em que foi ambientado o filme Os Matadores: a fronteira do Brasil com Paraguai. 

A cidade de Bela Vista, onde a trama ganha corpo e se desenvolve – localizada 

no sudoeste do Mato Grosso do Sul – foi um ponto estratégico para o Brasil durante a 

Guerra do Paraguai, no século XIX. Hoje, continua sendo uma área de grande 

importância, principalmente para o campo dos estudos fronteiriços e as relações 

culturais, sociais e políticas que são estabelecidas nesta zona. À época da gravação do 

filme, Bela Vista vivenciava um cenário típico da fronteira oeste brasileira, ou seja, 

violência escancarada, a guerra pelo poder, o tráfico de drogas, a prostituição, que 

ambas as obras retrataram de modo fidedigno. 

Ainda que o sentido literal do termo fronteira esteja relacionado à palavra 

limite (geográfico, linguístico, cultural, político, social e econômico), vê-se na área 

fronteiriça nuances que atravessam o real sentido do termo “limite”, em decorrência das 

misturas de línguas, culturas, sons, sabores e cores, além do processo de formação 

populacional que se dá por meio da miscigenação dos povos do lado de cá e de lá da 

fronteira. Sobre esta característica local, discorre Nascimento, no artigo Fronteiriço, 

Brasileiro, Paraguaio ou Brasiguaio? Denominações Identitárias na Fronteira Pedro 

Juan Caballero (PY) e Ponta Porã (BR), publicado na Ilha – Revista de Antropologia, 

do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de 

Santa Catarina: 

 

O cotidiano dos moradores da fronteira caracteriza-se por diversas relações que 

envolvem integração e separação, muitas vezes contraditórias em sua essência. 

Convivem em um mesmo espaço sociocultural diversas manifestações 

identitárias, tanto de cunho regional quanto de caráter cultural, está última 

matizada pelas características peculiares que a condição de fronteira enseja: 

encontro de línguas, costumes e tradições. Apesar do constante contato, os 

moradores de ambas as cidades se veem submetidos a distintos poderes e 

cerceados pelos limites territoriais e jurídicos que caracterizam a jurisdição de 

cada país (NASCIMENTO, 2014, p.116).  

 

Na obra fílmica, essa “falta de limite” é bem explorada, posto que os 

personagens compreendem bem e, às vezes também falam, os idiomas ali expostos: o 

português e o espanhol mesclado com guarani, transitam nos dois países e conhecem as 
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leis dos dois locais. Para Hall (2013, p.39) "em qualquer caso, as culturas sempre se 

recusaram a ser perfeitamente encurraladas dentro das fronteiras nacionais. Elas 

transgridem os limites políticos”. 

Múcio, o personagem que centra a obra fílmica e literária, é um matador 

paraguaio, que mora no Brasil e trabalha com Alfredão, que trabalha para o 

Chefe/Turco. No conto, Alfredão fala com o aprendiz sobre Múcio de forma saudosa e 

amigável, sinais de um passado em que ambos trabalharam juntos. 

 

Se estivesse escrevendo um livro de memorias, Múcio com certeza iria lembrar 

da infância miserável em Santa Rita e do homem que o ensinou a ganhar a vida 

como matador. Zé Emídio. Quando começou o negócio, Múcio aprendeu todos 

os segredos com ele. Coisas simples, mas indispensáveis na hora de matar um 

homem sem hesitação (AQUINO, 2003, p.110).   

 

Igualmente no filme, Toninho (o aprendiz) questionava Alfredão sobre a boa 

fama de Múcio e o que o levou a ser perseguido e ter que fugir para o outro lado da 

fronteira:  

 

– Ora, se ele era tão bom assim, como é que foi se foder lá no Blue Star? 

A frase teve um efeito de um soco em Alfredão. Ele recuou o corpo da mesa, 

como se tivesse levado uma espetada. Depois de me olhar com dureza, ele 

retrucou: 

– Não diga nunca mais esse tipo de besteira, menino. Você conheceu muito 

pouco o Múcio para achar isso ou aquilo a respeito dele. (AQUINO, 2003, 

p.108). 

 

Na adaptação de Brant, o termo fronteira, metaforicamente, é ressignificado 

para explicitar os limites entre o certo e o errado, a vida e a morte, a lealdade e a traição. 

É neste novo sentido dado à fronteira que se revela o clímax da obra, quando Toninho 

vende ao Chefe/Turco fotos da esposa, Helena – mulher sedutora, atraente e mais jovem 

que o marido, o típico perfil de femme fatale –, após o encontro dela com Múcio, num 

hotel localizado no Paraguai. 

Nas cenas finais, sem saber que Chefe/Turco já sabe do adultério, Helena volta 

ao hotel e encontra com Múcio, que se espanta com o pedido da mulher para que ele 

mate o marido dela, pois esta seria a melhor forma deles ficarem juntos e ter controle 

dos negócios do Chefe/Turco. A cena explicita claramente o envolvimento de Múcio e 

Helena, uma mescla avassaladora de atração sexual, violência, traição e sede por poder. 
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Ao partir do hotel, Helena deixa Múcio na cama, nu, que recebe a visita de Alfredão, 

um partner de longa data, e logo entende o real motivo do “amigo” estar ali. 

Como previa o conto, a obra fílmica encerra-se com Alfredão deixando o hotel 

chorando, após executar o “amigo”, nu na cama, com três tiros – o que não aconteceria 

em tempos de outrora, quando Alfredão realizava com destreza o serviço –, e fugindo 

com a família, já que também estavam marcados para morrer, perpetuando o ciclo 

paradoxal, entre viver e morrer, que embasa a trama. 

 

Considerações Finais 

 

A adaptação de obras literárias para o cinema possibilita uma intertextualidade 

ao passo que a história é narrada. Nesse processo, os vazios presentes no filme são 

preenchidos no ato da leitura da obra, ou melhor, no momento em que o espectador a 

assiste. E esta completude da obra vai variar de acordo com o acervo histórico, cultural 

e social do leitor-modelo.  

Para isso, a adaptação cinematográfica Os Matadores buscou inserir elementos 

que extrapolaram a narrativa do conto, a fim de estreitar o laço com o espectador e 

torná-lo um cúmplice no processo de interpretação da obra. O tereré durante a conversa 

de Múcio e Alfredão, após um almoço na casa do experiente matador, mostra bem a 

relação da população local com a bebida e o que ela representa: amizade, 

companheirismo. Além disso, em algumas cenas, o filme evidencia a questão 

econômica, ao classificar o uísque servido no bar – onde ocorre o diálogo entre o 

Toninho (o Aprendiz) e Alfredão, como falso – e ao destacar a logomarca da Coca-

Cola, marco do capitalismo, quando Toninho perambula pelo comércio do lado 

paraguaio da fronteira.  

Estes elementos classificam-se como conectivos que ajudam o espectador a se 

encontrar no enredo do filme, e criar um vínculo, uma parceria na recepção e 

interpretação do texto fílmico.  

Os Matadores de Brant foi lançado em 1997, quando o cinema nacional teve 

uma guinada, e causou furor ao levar às telas nacionais a fronteira oeste brasileira. 

Marcelo Rubens Paiva publicou no jornal Folha de São Paulo, em 22 de agosto de 

1997, uma nota sobre o filme que diz: “É lá que está o babado, na fronteira do Oeste 
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brasileiro. Se eu fosse cineasta, só filmava lá. Pegava minha câmera, um grupo de 

excelentes atores e andava catando gente brasileira e suas histórias.”.  

A fronteira oeste do Brasil é uma zona abundante em lutas e conflitos, sejam 

eles por terra, poder, por dinheiro e por justiça. Assim, enredar uma trama conflitante 

como as obras de Aquino e Brant, neste local, pode ser considerado um grande desafio, 

tanto à literatura, quanto ao cinema, haja vista que esse ambiente fora muito explorado 

no cinema americano sobre o velho e terrível oeste estadunidense. 

No processo de recriar a dura e violenta realidade fronteiriça do Brasil com 

Paraguai, Brant possibilita um novo entendimento sobre o termo fronteira, ao 

metaforizá-la como uma tênue linha entre o certo e o errado, o amor e o ódio, a vida e a 

morte, o legal e o ilegal, a lealdade e traição. Dessa forma, o diretor estimula que a 

mensagem implícita e explícita da obra fílmica seja ressignificada, e que esta 

ressignificação dialogue com os valores referenciais socioculturais dos espectadores, 

provocando sentimentos paradoxais na leitura e interpretação do texto fílmico, ou seja, a 

recepção da obra.  
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