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Resumo 

 

Este artigo faz uma análise da trajetória cinematográfica de Alejandro González 

Iñárritu, tendo como amostra quatro filmes do diretor, e utiliza como base teórica o 

discurso cinematográfico de acordo com Xavier (2008), o conceito de cultura de Laraia 

(1996), e a teoria do cinema como narrativa e evento cultural, de Turner (1999). São 

analisadas as mudanças significativas na produção cinematográfica do cineasta, a partir 

de sua adaptação em Hollywood. O estudo levou em consideração aspectos culturais 

relativos aos latinos em sua obra, e a percepção do público sobre eles. Foram percebidas 

modificações, como a mudança da abordagem de social para pessoal, a transformação 

dos personagens e a evolução da fotografia ao longo dos filmes, bem como progressiva 

diminuição de aspectos latinos nas obras citadas.  
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Introdução 

 

 Observando-se a carreira do cineasta Alejandro González Iñárritu, de origem 

mexicana, percebe-se que ele é o cineasta latino de maior reconhecimento na 

Hollywood contemporânea. Analisando-se sua filmografia porém, é perceptível um 

padrão de “dissolução” de características marcadamente latinas ao longo dos anos. 

Procura-se analisar como este processo de afastamento de temáticas latinas ocorreu em 

sua obra, bem como a percepção do público sobre estas modificações. Para tanto, 

avalia-se um recorte de quatro obras representativas do diretor: Amores Brutos (2000), 

Babel (2006), Birdman (2014) e O Regresso (2015). A escolha foi motivada para efeito 

comparativo, sendo Amores Brutos o único filme  realizado de forma independente, no 

México. Os próximos compreendem o período de filmagens em Hollywood. O principal 

objetivo da pesquisa é verificar como o processo de adaptação do cineasta à indústria 
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cinematográfica hollywoodiana refletiu no conteúdo de suas obras, e expor algumas das 

modificações realizadas. Pretende-se para esta investigação, utilizar o método estudo de 

caso e a pesquisa empírica qualitativa. O período analisado compreende aquele das 

datas de lançamentos dos filmes (2000, 2006, 2014 e 2015).   

 A pesquisa empírica qualitativa é de caráter específico e pretende-se questionar 

o público que conhece a obra de Iñárritu. Para tanto, foram elaborados questionários e 

os mesmos apresentados a grupos de apreciadores de cinema, bem como na página 

oficial do cineasta no Facebook. A escolha do qualitativo é justificada pela 

impossibilidade prática do quantitativo, pois o universo analisado é imenso. Com os 

recursos disponíveis, seria impossível compreender todo o público. 

O estudo de caso fundamenta-se, principalmente, na teoria de cinema como 

narrativa e evento cultural, de Turner (1999), o conceito de cultura de Laraia, (1996), o 

discurso cinematográfico em si de acordo com Xavier, (2005), e os artigos de Doherty, 

(2016), e Negrón-Muntaner, (2015). 

 

Contexto 

 O cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu tem adquirido prestígio ao 

longo dos anos. Seu primeiro filme, Amores Brutos (2000), uma produção mexicana, 

obteve grande reconhecimento internacional, sendo indicado ao Oscar de Melhor Filme 

Estrangeiro e vencido em Cannes como Melhor Filme - Semana da Crítica. A temática 

crua de Amores Brutos, que retrata situações realistas, de tensão, dor e sofrimento; a 

busca de personagens corrompidos por alguma forma de redenção; e a narrativa não-

linear se tornariam recorrentes em alguns de seus filmes, em especial 21 Gramas (2003) 

e Babel (2006). Juntamente com Amores Brutos, estes filmes compõem, de acordo com 

denominação do próprio diretor, a Trilogia da Vida. Porém, devido à temática densa e 

trágica comum a eles, são denominados por críticos e o próprio público como “a 

Trilogia do Caos, ou ainda da morte, ou da dor” (Motta, 2013, pp. 3). Todos eles foram 

roteirizados pelo escritor mexicano Guillermo Arriaga.  

 Após um desentendimento com Arriaga, os próximos filmes de Iñárritu, Biutiful 

(2010), Birdman (2014) e O Regresso (2015), seriam roteirizados por ele próprio (nos 

dois últimos, uma produção a quatro mãos entre ele e outros roteiristas). Este fato marca 

uma separação de temáticas, e nova abordagem: no lugar do realismo puro, é dado um 

espaço para o fantástico e sobrenatural. 
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 Birdman ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2014, e Iñárritu, de Melhor 

Diretor. O filme também angariou os prêmios de Melhor Roteiro Original e Melhor 

Fotografia (IMDb), assinada por Emmanuel Lubezki, que trabalharia com o cineasta em 

seu último filme longa-metragem até a presente data, O Regresso.  

 Observa-se que desde Amores Brutos, com exceção de Biutiful, uma produção 

mexicana e espanhola, a cinematografia de Iñárritu vem sendo realizada em Hollywood. 

Este artigo pretende analisar como a adaptação do diretor à indústria hollywoodiana 

provocou mudanças em sua obra, no recorte específico, comparativo, de Amores Brutos, 

Babel, Birdman e O Regresso, filmes internacionalmente reconhecidos. 

 Pretende-se ao analisar as obras citadas, apontar modificações na obra de 

Iñárritu, que envolvem, inclusive, como a cultura latina é representada – ou não - em 

seus filmes. Considerando a posição de prestígio do cineasta em Hollywood, como o 

primeiro diretor mexicano a ser nomeado pela Academia por Melhor Diretor e pela 

Associação de Diretores da América por Melhor Diretor (IMDb), sua relevância 

cultural, social e representativa para povos latinos é perceptível. Um estudo da National 

Hispanic Foundation of The Arts demonstrou que, enquanto a população latina nos 

Estados Unidos cresceu 43% de 2000 para 2010, a representação dos mesmos na mídia 

(falada em inglês) dos EUA ficou estagnada, ou cresceu pouco. Isto considerando 

muitas áreas, tanto na atuação quanto nas câmeras. (Negrón-Muntaner, 2015, p.3).  

  1.1 Linguagem e discurso cinematográfico 

 A linguagem cinematográfica tem suas especificidades, e é necessário explicitar-

se algumas delas antes de que se prossiga o estudo da obra de Iñarritú. A junção de 

imagem, som e movimento para produção de sentido é singular, um filme é constituído 

de sequências e cada sequência, de cenas. O plano corresponde a cada tomada de cena. 

A seguir, a escala dos planos, na chamada decupagem clássica: 

No que diz respeito à distância, encontramos os seguintes tipos de planos: 

a) Plano Geral: a câmera mostra todo o espaço da ação. 

b) Plano Médio (ou de Conjunto): mostra-se apenas o conjunto de elementos 

envolvidos na ação (figuras humanas e cenário). 

c) Plano Americano: figuras humanas mostradas da cintura para cima, 

permitindo ao espectador visualizar melhor seus gestos e expressões. 

d) Primeiro Plano (close-up): a câmera focaliza o rosto de uma figura humana 

ou um detalhe qualquer ocupa toda a tela. Ele é intensificado no chamado 

“Primeiríssimo Plano”, que mostra apenas um detalhe (XAVIER, 2008, p. 27). 
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 Chama-se decupagem clássica os procedimentos criados pelo cinema 

hollywoodiano clássico para criar a “impressão de realidade” nos filmes. 

O que caracteriza a decupagem clássica é seu caráter de sistema 

cuidadosamente elaborado, de repertório lentamente sedimentado na evolução 

histórica, de modo a resultar num aparato de procedimentos precisamente 

adotados para extrair o máximo de efeitos da montagem e ao mesmo tempo 

torná-la invisível. (XAVIER, 2008, p.32). 

A decupagem identifica-se com a fase de confecção do roteiro do filme - são as 

anotações da gravação acrescentadas ao roteiro preparado pelo roteirista - e a montagem 

é identificada como as operações de organização das imagens filmadas.  

 Xavier pensa o cinema como discurso, “passível de ser analisado, um fato de 

linguagem, um discurso produzido e controlado por uma fonte produtora”. (Xavier, 

2008, p.14). Essa concepção pode ajudar na análise a seguir, já a partir da oposição 

entre a transparência e a opacidade apresentada em seu estudo sobre o naturalismo e o 

antinaturalismo no cinema.   

Xavier (2008) entende representação naturalista a partir dos vários fatores que 

visam proporcionar uma representação mais próxima daquilo que seria chamado de 

“real” no cinema. Para o autor, o cinema como transparência seria uma espécie de janela 

por onde se mostra o mundo, de forma verossímil, na tela. A transparência seria esse 

efeito janela da câmera, vista como ferramenta neutra através da qual o mundo pode ser 

experimentado, e o ser humano pode entrar em contato com a realidade. Por outro lado, 

a opacidade liga-se ao antirrealismo e ao artificialismo das propostas de vanguarda. A 

opacidade seria a consciência da imagem como superfície de construções significantes, 

nas quais os aparatos técnicos e textuais são essenciais.  

Assim, ao buscar neutralizar os cortes e manipulações da imagem, a decupagem 

clássica teria sido o primeiro passo rumo ao realismo cinematográfico, fortalecido pela 

representação naturalista hollywoodiana, segundo Xavier (2008). 

Tudo neste cinema hollywoodiano caminha em direção ao controle total da 

realidade criada pelas imagens – tudo composto, cronometrado e previsto. Ao 

mesmo tempo, tudo aponta para a invisibilidade dos meios de produção desta 

realidade. Em todos os níveis, a palavra de ordem é “parecer verdadeiro”; 

montar um cinema de representação que procura anular a sua presença como 

trabalho de representação. (XAVIER, 2008, p. 31). 

É a partir desta visão, associada tanto à linguagem cinematográfica em si quanto 

ao discurso produzido, e à ideia de opacidade e transparência, que se pretende analisar 

os filmes Amores Brutos, Babel, Birdman e O Regresso.  
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1.2 Conceito de Cultura 

 Como definir cultura? Esta questão pode auxiliar na compreensão da presença 

ou ausência da cultura latina nas obras de Iñárritu citadas. De acordo com Laraia (1996, 

p. 28), Edward Taylor (1832-1971), antropólogo, “definiu cultura como sendo todo o 

comportamento aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética." 

 Laraia não se furta de endossar essa visão, afirma que “homens de culturas 

diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas”. 

(Laraia, 1996, p. 69). Essa diferenciação, o fato de o ser humano ver o mundo através de 

sua própria cultura, teria como consequência a tendência em considerar o seu modo de 

vida como o mais correto e o mais natural, numa situação chamada de etnocentrismo. 

 Estas noções de cultura, associadas à noção de cinema como prática social de 

Turner (2008), e da linguagem e discurso cinematográfico de Xavier (2005), somam-se 

para formar a compreensão das análises dos filmes citados e o contexto de Iñárritu. 

 1.3 Cinema como narrativa e um evento cultural e social 

 De acordo com Turner (1999, p. 56), o cinema tem seus próprios “códigos”, 

métodos de estabelecer significados sociais ou narrativos; e suas próprias convenções – 

conjunto de regras que as audiências observam. Segundo essa lógica, em uma cena que 

envolve um cantor acompanhado por uma orquestra, por exemplo, não se espera 

necessariamente que ela esteja na cena, só porque se pode ouvi-la.  

 Sobre a narrativa em si, ele declara: 

Existe uma estrutura comum do processo narrativo que tem um efeito 

determinante no que assistimos nas telas de cinema. Apesar de sua imensa 

variedade e diferença em formatos, narrativa é algo que pode ser descrito. 

(TURNER, 1999, p. 88, tradução nossa). 

E sobre a percepção da audiência, Turner (1999, p.89, tradução nossa) afirma 

que “a satisfação que a audiência encontra em um filme não emerge da narrativa apenas. 

A um nível bem simples, narrativas cinematográficas são vistas dentro de um contexto 

que é tanto textual quanto social.” Ele conclui que “filmes, então, tanto como sistemas 

de representação quanto como estruturas narrativas, são espaços ricos para análises 

ideológicas.” (Turner, 1999, p.144, tradução nossa). Essa ideologia, porém, está na 

estrutura narrativa e no discurso empregado, de forma sutil; está nas imagens, mitos, 

convenções e estilos visuais. A ideologia é dinâmica, mutável.  
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Neste contexto, de narrativa e ideologia, existe uma narração no filme clássico 

hollywoodiano, que lhe é própria: 

O filme clássico hollywoodiano apresenta psicologicamente indivíduos 

definidos que lutam para resolver um problema claro, ou atingir metas 

específicas. No curso desta luta, os personagens entram em conflito com outros 

ou com circunstâncias externas. A história termina com uma vitória ou derrota 

decisiva, uma resolução para o problema e um claro alcance – ou não – das 

metas. O principal agente causal é, portanto, o personagem, um indivíduo 

distinto dotado de uma porção de evidentes peculiaridades, qualidades e 

comportamentos. (BORDWELL apud TURNER; 1999, p.107, tradução nossa).  

 A partir desta definição, é importante também relacionar a narrativa à Jornada do 

Herói, que obedece a esta estrutura, e da qual se utilizará para analisar os filmes. 

 

Breve análise da temática e estrutura dos filmes Amores Brutos (2000), Babel 

(2006), Birdman (2014) e O Regresso (2015) 

2.1 Amores Brutos 

 Amores Perros, no original, pode ser traduzido como Amores Cães. A narrativa 

se passa na Cidade do México e possui três núcleos distintos. O que une todos eles é a 

presença de cães, cujos comportamentos se confundem com os dos personagens 

humanos. Os eventos se desencadeiam a partir do momento em que um terrível acidente 

automobilístico acontece, que muda e entrelaça seus destinos. A narrativa, apesar de 

oferecer um fechamento plausível, não é linear, é fragmentada, porém, é transparente 

por seu alto grau de realismo e sensação de “imersão” no filme (Xavier, 1999). 

As representações das desigualdades sociais são igualmente realistas, há 

predominância de atores e personagens latinos; o idioma é o espanhol; há constante uso 

de planos médios, close-ups e planos americanos, o que indica uma preferência pela 

representação dos personagens; a temática do sofrimento é abordada de forma palpável 

e diferente do clichê do drama mexicano.  

2.2 Babel 

Babel, o título, é uma referência clara à Torre de Babel descrita na Bíblia. O 

filme tem como tema central os problemas de comunicação entre pessoas que falam 

diferentes idiomas, que fazem parte de culturas diversas, e ainda entre aqueles que 

falam a mesma língua, mas que não conseguem se entender. Os eventos ocorrem a partir 

de um disparo realizado por um marroquino com um rifle, doado por um japonês, que 
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atinge uma norte-americana, cujos filhos estão sob os cuidados de uma mexicana. A 

partir daí muitos personagens são revelados e suas histórias se entrelaçam. Novamente, 

há uma narrativa não-linear, fragmentária, mas que devido ao realismo e imersão 

proporcionada se caracteriza como transparente.  

 Os dramas dos personagens são abordados de forma igualmente realista. Há 

personagens de diversas etnias e a cultura mexicana é explicitada com a trajetória da 

personagem da babá mexicana que trabalha ilegalmente nos EUA, cuidando dos filhos 

de outros personagens. Sem opção, a personagem leva as crianças ao México para não 

perder o casamento do próprio filho. As cenas do casamento exibem vestuário, cenário 

natural e inúmeros personagens tipicamente mexicanos. Há constante uso de planos 

médios, close-ups e planos americanos, como em Amores Brutos, mas já se percebe um 

uso maior de planos gerais, que, além de dar ênfase aos personagens, destaca o cenário, 

o que ressalta a multiplicidade dos locais filmados. Há uma continuidade da temática do 

sofrimento, que faz sentido pelo pertencimento de Babel à Trilogia da Vida. Babel fala, 

em suma, da intolerância, da desumanização das relações entre as pessoas. 

2.3 Birdman – (ou a Inesperada Virtude da Ignorância) 

 Birdman é uma comédia dramática mostrando o dilema de um ator decadente 

que interpretou o super-herói Birdman no cinema, mas nos dias atuais gostaria de ser 

reconhecido por trabalhos mais densos. Sobre o filme, o próprio Iñárritu o definiu como 

“uma experiência de realismo mágico no cinema”. Há, portanto, uma mudança de 

temática: do realismo puro para aquele permeado pelo fantástico, que tem um papel de 

destaque na narrativa, desta vez, linear. Como visto em Turner (2008), neste caso a 

narrativa obedece a todos os tópicos, mesmo o protagonista sendo um anti-herói. Ele 

percorre a Jornada do Herói hollywoodiano: apresentação do cenário e personagens, 

problema, dificuldades que levam ao clímax, resolução do problema e 

reestabelecimento do equilíbrio. O discurso também é transparente, pois proporciona 

uma grande ilusão de imersão. 

 Há uma importância principal na técnica de filmagem, que simula um longo 

plano-sequência, aliado à montagem. Esta técnica dá a sensação de ação ininterrupta na 

tela, reforçando o realismo e criando a ilusão de ausência de cortes no filme. Não há, 

porém, atores latinos, nem referências identificáveis à cultura mexicana. Além disso, o 

filme é inteiramente falado em inglês. Apesar de uma controvérsia demonstrada na 
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pesquisa empírica, a trilha sonora é jazzística, um estilo musical tipicamente norte-

americano. Aqui, percebe-se uma clara concessão do diretor. 

2.4 O Regresso 

 O Regresso é uma história de vingança do protagonista, com um antagonismo 

duplo: o inimigo em si e a natureza, que se interpõe como um desafio à sobrevivência. 

A narrativa também é linear, clássica, o protagonista obedece à jornada do herói, e o 

discurso é transparente.  

 A importância da técnica também é enfatizada: uso frequente de grandes planos 

estáticos ou lentos, que ressaltam a paisagem (inteiramente natural); closes em cenas 

intensas, de ação e planos-sequência que captam a ação e paisagem. Essa abordagem 

gerou controvérsias. Críticos atacaram o diretor, afirmando que ele teria plagiado 

Andrei Tarkovsky, enquanto outros concordaram com Iñárritu que teria feito apenas um 

tributo. (Rakhlin, in: GoldenGlobes). Em O Regresso, o realismo vem da representação 

do natural, da natureza, que funciona como um personagem em cena. Aqui também é 

possível ver o fantástico representado nos sonhos do protagonista, com a visita 

espiritual de sua esposa. Controvérsias surgiram sobre a possível representação da 

cultura mexicana, simbolizada em artefatos e vestuário dos indígenas, ainda que eles 

sejam, por excelência, norte-americanos. Isso será mostrado na pesquisa a seguir.  

 

Análise de resultados da pesquisa empírica  

 A pesquisa empírica, de caráter qualitativo, foi realizada, como já explicitado, 

em grupos de apreciadores de cinema nas redes sociais, em especial o Facebook. O 

objetivo era testar qual a percepção do público apreciador do cineasta Iñárritu sobre 

mudanças em sua obra, incluindo o que concerne à questão da representação da cultura 

latina. Setenta e sete pessoas (77) responderam à pesquisa: 64,9% se declararam do sexo 

masculino e 35,1%, do sexo feminino. 

 

42,90% 

24,70% 

22,10% 

10,40% 

Qual sua faixa etária? 

19-14 anos 26-35 anos 14-18 anos 36-45 anos 
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 Esta pergunta também foi seguida de “Por quê? ”. Ela foi respondida por 55 

pessoas. Em geral, quem concordou plenamente acredita que o diretor manteve a 

qualidade em seus filmes e detém um estilo próprio, identificável. Houve quem 

acreditasse em uma evolução do diretor, que ficou ainda melhor. Para alguns, isso é 

motivo de responder “não”, porque “Os mais atuais são melhores”. Outros “não” foram 

justificados com o oposto, com a perda de veracidade e o suposto estilo “comercial” do 

diretor, como nesta resposta: “Os mais antigos tinham um toque que não era muito visto 

no cinema, os atuais são bem 'qualquer-coisa', misturado com um drama 

psicológico/particular com uma fotografia bonita feita por medida para ganhar Oscar.”  

 Quem respondeu que concordava parcialmente se revelou o grupo mais diverso. 

Houve quem respondeu assim por não ter assistido a muitos filmes do diretor, então não 

93,50% 

87% 

75,30% 
61% 

61% 

46,80% 

Destes filmes dirigidos por Iñárritu, qual já 
assistiu? 

Birdman O Regresso Babel Amore Brutos 21 Gramas Biutiful 

42,90% 

27,30% 

15,60% 

14,30% 

Qual das alternativas destaca a característica mais 
marcante dos filmes do diretor, em sua opinião?  

Temas densos, por vezes trágicos 

Narrativas não-lineares que se relacionam 

Personagens de moral ambígua 

Forte cunho político e social 

41,60% 

29,90% 

28,60% 0 

"Dos filmes que assisti do diretor, gosto tanto dos 
mais antigos quanto dos atuais." Você concorda? 

Sim Concorda parcialmente Não 
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se sentia capaz de opinar, muitos gostam de todos, mas preferem os primeiros filmes, 

outros são críticos a nova fase, como mostra esta resposta: 

 Iñárritu parece se perder em seu egocentrismo, distanciando-se do seu foco 

principal: um cinema mais puro, de uma emoção realista e completamente 

autoral. Cinema esse que prezava essencialmente o texto mais sério e as grandes 

interpretações, além é claro, de uma direção sem grandes pretensões. Desde 

Birdman, veladamente dá mais valor ao cinema "mais fácil", flertando com o 

cinema comercial e se afastando daquilo que o consagrou: a simplicidade. 

As perguntas a seguir só eram válidas para quem assistiu ao filme referido. Na próxima 

pergunta, 49 pessoas responderam: 

 

Esta pergunta também era seguida por um “Por quê”? 27 pessoas responderam. 

Quem deu nota alta considerou aspectos da cultura latina, em especial a mexicana, 

abordadas e representadas no filme, como em “Creio que ele demonstrou a cultura 

underground dos latinos, como o próprio diretor é um latino, ele consegue transferir 

essa abordagem para a tela." e “Conheço muito a cultura latina e a reconheci em vários 

pontos como a briga de cães, o subúrbio latino, a pobreza, a questão da máfia...” 

Em geral, quem deu uma nota baixa argumentava sobre a universalidade do 

roteiro do filme, como em "Não me parece que as histórias das personagens sejam 

diretamente associadas à cultura latina. Acho que é uma história que poderia acontecer 

em qualquer outra parte do mundo”. Ou então achava a cultura latina sub representada, 

como em “Não acho que representa a cultura latina e sim alguns aspectos”.  

47 pessoas responderam às perguntas a seguir:  

40,80% 

36,70% 

18,40% 2% 2% 

Sobre Amores Brutos (responda apenas se assistiu): em uma escala 
de 1 a 5, como você avalia a representação a cultura latina no filme? 

5 4 3 2 1 
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Esta pergunta também era seguida por um “Por quê”? 28 pessoas responderam. 

Quem deu nota alta, em geral, achou a cultura latina bem representada, realista, como 

em “Mostra a realidade daquela esfera, sem maquiar nada.”. Houve destaque   ao núcleo 

da doméstica e do casamento, inclusive questões delicadas como a imigração nos EUA, 

como fica evidente em “Mostra o lado nada glamoroso de ser latino em países de 

primeiro mundo, no caso, nos EUA.”, e em: 

Neste filme podemos ver quatro culturas completamente distintas, contudo a 

latina está muito bem representada, devido ao fato da sua introdução começar 

noutro país (EUA). Logo aí, temos a maior evidência do que tem acontecido 

com a emigração por parte dos povos latinos. 

 Quem deu nota média, em geral, gostou de alguns aspectos, como a 

representação em geral, mas teve questionamentos: “É uma representação convincente, 

porém fica muito presa no estereótipo da desordem e contravenção no que diz respeito 

ao personagem do Gael García Bernal.”; “Representação da cultura latina pautada nos 

aspectos tradicionais, como na religiosidade, como no papel bem definido do latino, por 

vezes são representados estereotípicos questionáveis, outros, aceitáveis".  

 Quem deu nota baixa considerou que a representação dos latinos e cultura latina 

foi insuficiente, parcial ou estereotípica demais: “Babel, assim como Amores Perros, cai 

nas antigas fórmulas de representação da América Latina. Trabalha pouco, é periférica 

ao filme.”, e “A cultura latina engloba muitos aspectos diferentes de país para país. 

Achei a parcela latina do filme um pouco estereotipada”.  

   58 pessoas responderam a pergunta a seguir: 

66% 

57,40% 

51,10% 

10,60% 

Ainda sobre Amores Brutos, o que mais te chamou a atenção? 

O formato da narrativa Os personagens 

A fotografia A trilha sonora e efeitos sonoros 

13,80% 

36,20% 
29,30% 

13,80% 
6,90% 

Sobre Babel, em uma escala de 1 a 5, como você avalia a 
representação da cultura latina no filme? 

5 4 3 2 1 
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75 pessoas responderam a pergunta a seguir: 

 

Quem respondeu sim se referiu à música e ao cenário do filme. (Sobre a música 

no filme, ela é principalmente jazzística, norte-americana. A resposta não se justifica).  

  75 pessoas responderam a pergunta a seguir: 

 

 69 pessoas responderam a próxima pergunta: 

 

51,70% 

56,90% 

36,20% 

25,90% 
10,30% 

Ainda sobre Babel, o que mais te chamou a atenção? Escolha 2 
alternativas. 

Os personagens O formato da narrativa 

O roteiro A fotografia 

A trilha sonora e efeitos sonoros 

4% 

96% 

Sobre Birdman, você percebeu algum elemento latino no 
filme, qualquer um, como personagens, língua, vestuário, 

cenários? 

Sim Não 

52% 

45,30% 41,30% 

40% 

10,30% 4% 

Ainda sobre Birdman, o que te chamou mais a atenção? 
Escolha 2 alternativas. 

A fotografia O formato da narrativa 

Os personagens O roteiro 

A trilha sonora e efeitos sonoros Outros 

20,35% 

79,90% 

Sobre O Regresso (responda apenas se assistiu): você 
percebeu algum elemento latino no filme, qualquer um, 

como personagens, íngua vestuário, cenários? 

Sim Não 
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 As que responderam sim, justificaram sua escolha devido aos cenários e 

representação dos indígenas, que, de acordo com eles, têm características que lembram 

os latinos, como em “Oeste americano selvagem tem muita influência mexicana”, e 

“Levo em conta os indígenas (deixando claro que os índios da América Latina tinha 

cada um suas particularidades.)”, e “O personagem que aparece no meio do filme e 

ajuda o principal, o filho do principal, vários personagens com características e 

vestuário lembrando estilo latino”.  

 68 pessoas responderam a pergunta a seguir: 

  

 77 pessoas responderam a pergunta a seguir:

  

 Esta pergunta era seguida por um “Por quê?”, e quem concordou disse, em geral, 

que os filmes de Iñárritu são fortes, com personagens bem definidos, com profundidade 

emocional, a permanência de uma ousadia própria na direção, narrativas contundentes, 

como em “Ele continua sendo um diretor competente. Leva seus filmes as últimas 

consequências para entregar um bom produto se necessário, tem uma mão rigorosa e 

pesada na direção notoriamente.”, e em “Cineasta que vem pavimentando o seu trabalho 

através de sua visão, com seu estilo de filmagem a qual a cada trabalho tem 

acrescentado nova linguagem e inovação ao cinema.". 

Quem discordou acredita que o diretor perdeu sua característica principal, e 

“comercializou” para Hollywood, não valorizou mais o roteiro, após as primeiras 

produções, ou até então, nunca teve um estilo: "Iñárritu mudou seu estilo para colocar 

76,50% 
10% 

5,90% 

4,40% 1,50% 1,50% 

Ainda sobre O Regresso, o que te chamou mais a atenção? 
Escolha 2 alternativas. 

A fotografia Os personagens 

O roteiro Outros 

O formato da narrativa Trilha sonora e efeitos sonoros 

70,10% 

29,90% 0 0 

Em sua opinião, Iñárritu continua com uma 
marca autoral e estilo próprios? 

Sim Não 
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seu nome na tão sonhada Hollywood, e isso mudou muito os filmes dele (na minha 

opinião isso o prejudicou). O último filme característico dele é Biutiful.”, e em “Tende 

cada vez mais as superproduções em detrimento das historias e personagens que 

tangenciam de forma quase que documental a realidade.".  

Para a última pergunta “Em sua opinião, quais as principais mudanças nos temas 

destes filmes de Iñarritú: Amores Brutos, Babel, Birdman e O Regresso? Responda 

considerando quais destes filmes assistiu.", 77 pessoas responderam. A maioria citou o 

fato dos filmes ao longo do tempo terem se tornado produções norte-americanas; 

mudanças na narrativa, de não-linear para linear; supressão do elemento latino; 

mudança do social para o psicológico/ pessoal; personagens mais crus anteriores e 

posteriores mais conscientes de seus atos; saída do universal para o pessoal; do simples 

para o pretensioso; evolução da fotografia. 

 

Conclusão 

 A obra de Iñárritu vai, invariavelmente, continuar provocando polêmicas. Em 

relação à amostra analisada, Amores Brutos (2000), Babel (2006), Birdman - (ou a 

Inesperada Virtude da Ignorância) (2014) e O Regresso (2015), e os resultados da 

pesquisa empírica, é possível afirmar que a maioria do público (42,9%) acredita que a 

abordagem de temas densos é uma constante na obra do diretor. Em Amores Brutos e 

Babel, uma ampla maioria percebe elementos latinos em ambos os filmes e destaca o 

formato da narrativa como característica marcante destas obras. Já em Birdman 

(principalmente) e O Regresso, a maioria aponta a inexistência de qualquer elemento 

latino, e o destaque dos filmes vai para a fotografia. Os entrevistados majoritariamente 

(70,1%) também avaliam que, ainda na atualidade, Iñárritu possui uma “marca” autoral 

e estilo próprios e identificáveis. O filme mais assistido por todos foi Birdman. 

O público cativo percebeu mudanças significativas no estilo, forma e no 

conteúdo abordado pelo cineasta. Dentre as modificações marcantes realizadas, 

chamaram a atenção do público: o abandono de personagens marcadamente latinos, 

(sendo no caso d’O Regresso, personagens apenas sugeridos); a alteração da narrativa 

não-linear dos dois primeiros filmes para a linear nos dois últimos; a presença de 

personagens mais crus nos filmes anteriores e, nos recentes, personagens mais 

conscientes de seus atos; modificação de conteúdo: do simples para o pretensioso; a 
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mudança da abordagem de temas sociais para temas pessoais e a transformação do tipo 

de fotografia empregada pelo diretor (a maioria concorda que houve uma evolução). 

Conclui-se que, em todos os quatro filmes aqui analisados, há o discurso 

cinematográfico transparente, há uma predileção pelo realismo, seja puro, seja 

fantástico, há um domínio técnico da linguagem cinematográfica, que funciona 

auxiliando a narrativa. A representação visual e auditiva da cultura latina foi se 

arrefecendo nos filmes recentes, mas não necessariamente extinta. (A pesquisa empírica 

mostrou controvérsias, como já observado: foram apontadas referências nos vestuários e 

cenários em Birdman, e cenários e a representação indígena em O Regresso). 
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