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Resumo 

Nesse artigo apresentamos o percurso teórico-metodológico adotado para apreender e 

analisar o que denominamos cenas de hospitalidade em pesquisa centrada na variação 

das relações de hospitalidade entre cineastas e personagens filmados em passagens de 

um conjunto de documentários brasileiros realizados entre a década de 1980 e o início 

da década de 2010. Caracterizada como cena fílmica, a hospitalidade abrange um 

segmento (ou segmentos) do filme cujos elementos cifram a relação entre o cineasta 

(tomado como hóspede ou visitante) e os sujeitos filmados (tomados como anfitriões ou 

visitados). Entre esses componentes, discorreremos sobre a disposição da mise-en-scène 

e a consequente organização, na montagem (edição), da cena filmada; a auto-mise-en-

scène desenvolvida pelos personagens; e a maior ou menor permeabilidade do espaço 

fílmico, a separar ou a reunir, os que partilham da cena.  
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1. Introdução: da hospitalidade prototípica à cena fílmica da hospitalidade  

Ao se interessar por alguns documentários brasileiros realizados entre a década 

de 1980 e o início da década de 2010 nos quais a relação entre o cineasta e os sujeitos 

filmados se dá no espaço da casa (e arredores), nossa pesquisa (LIMA, 2014a) 

investigou o caráter relacional das cenas de hospitalidade instauradas pelos filmes, cada 

um a seu modo3. Nessa investigação, elegemos algumas questões principais: como a 

noção de hospitalidade pode nos auxiliar na compreensão dos elementos em jogo na 

interação entre documentarista (tomado como hóspede ou visitante) e personagens 

filmados (tomados como anfitriões ou visitados) quando essa relação acontece no 

espaço da casa (ou arredores) desses personagens?;  quais constrangimentos se instalam, 

e como são contornados (ou não), na relação entre visitante e hóspede, quando ela é 

mediada pela câmera?;  como apreender a hospitalidade enquanto cena filmada e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor adjunto do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá-MT. E-mail: 

diegobaraldii@gmail.com. 
3 Lembramos que, no caso dos filmes de nosso corpus, para que haja essa presença de ambos, parte-se de um gesto 

fundamental, aparentemente produzido e desejado pelo cineasta, que é o movimento de ir à casa do outro, aos espaços 

que o outro habita.  
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determinar a sua incidência na escritura singular dos filmes? Mais do que nos determos 

em análises específicas4, com esse artigo visamos a apresentar o percurso teórico-

metodológico que construímos para apreender e analisar a hospitalidade enquanto cena 

fílmica no conjunto de documentários que inspirou nossa pesquisa.  

Inicialmente, cabe fazer um pequeno apanhado sobre a especificidade que a 

noção de hospitalidade adquire nos campos da filosofia e das ciências sociais. Para 

Alain Montandon (2011, p. 31), “a hospitalidade é concebida não só como uma forma 

essencial de interação social, mas pode surgir até como uma forma própria da 

hominização (...) ou, pelo menos, como uma das formas mais essenciais da 

socialização”. Para autor, “a hospitalidade é uma maneira de viver em conjunto, regida 

por regras, ritos e leis”, na qual a “relação interpessoal instaurada implica uma relação, 

um vínculo social, valores de solidariedade e de sociabilidade” (MONTANDON, 2011, 

p. 31-32).  

Uma relação de hospitalidade se inicia quando temos, mergulhados na mesma 

cena, a ocupar física e psiquicamente o espaço, as figuras do hóspede e do anfitrião. 

Chamaremos essa cena de cena prototípica da hospitalidade. Para Montandon, tal cena 

remonta à acolhida e copresença na casa, espaço emblemático da hospitalidade. Mas “a 

penetração num espaço e a instalação de um ritual de acolhida”, elementos implicados 

em toda cena de hospitalidade, estendem-se a outros espaços, tanto geográficos 

(domésticos e urbanos) quanto psíquicos (o território simbólico do outro). Marie-Claire 

Grassi, ao retomar as observações de Jean-Pierre Vernant, aponta que o espaço da casa 

encerra as duas potências divinas e simbólicas que remontam às origens da 

hospitalidade no Ocidente: Héstia e Hermes: 

Se, na Grécia, Héstia é a deusa do lar e o próprio lar, o interior e a 

interioridade por excelência, Hermes é o arauto, o mensageiro, o 

embaixador, o movimento, o exterior (...). Uma está no centro da casa, é sua 

guardiã; o outro está na soleira da porta. Deus da acolhida, (...) Hermes se 

põe na entrada das casas, das cidades, dos túmulos e dos lugares infernais, 

nas encruzilhadas e ao longo das pistas, é o senhor das estradas e o guia dos 

viajantes. Passar de Hermes a Héstia, da soleira para a mesa, é, para o 

viajante, penetrar todo um espaço, é ser admitido no ritual da hospitalidade, 

é tornar-se igual ao hospedeiro. (GRASSI in MONTANDON, 2011, p. 46) 

                                                 
4 Algumas dessas análises foram apresentadas em edições anteriores deste Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação (vide LIMA, 2016a; LIMA, 2015a) ou na forma de capítulos de livros (vide LIMA, 2016b; LIMA, 

2015b; LIMA 2014b). 
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Montandon convoca a imagem da soleira para pensarmos esse limiar (inevitável 

não nos lembrarmos de Walter Benjamin5) entre mundos que se encontram (mundo do 

hóspede, mundo do anfitrião). Sobre a soleira, essa “porta à qual se bate e que vai se 

abrir para um rosto desconhecido, estranho”, Montandon afirma: 

Limite entre dois mundos, entre o exterior e o interior, o dentro e o fora, a 

soleira é a etapa decisiva semelhante a uma iniciação. É a linha de 

demarcação de uma intrusão, pois a hospitalidade é intrusiva, ela comporta, 

querendo ou não, uma face de violência, de ruptura, de transgressão, até 

mesmo de hostilidade que Derrida chama de “hostipitalidade”. A soleira 

marca uma fronteira, uma passagem, e sua transposição implica tacitamente, 

para o convidado, a aceitação das regras do outro. A invasão do território do 

domínio do outro é um problema ao mesmo tempo de proxêmica e de 

propriedade. (...) O gesto da hospitalidade é, de início, o de descartar a 

hostilidade latente de todo ato de hospitalidade, pois o hóspede, o 

estrangeiro, aparece frequentemente como reservatório de hostilidade: seja 

pobre, marginal, errante, sem domicílio fixo, seja louco ou vagabundo, ele 

encerra uma ameaça. Sua posição de exterioridade marca sua diferença. 

(MONTANDON, 2011, p. 32) 

Essa posição de exterioridade, potencialmente hostil do hóspede, será 

transformada, nos rituais hospitaleiros, em uma “acolhida benévola, afável, amena, 

cortês” (MONTANDON, 2011, p. 41), ainda que a essência da hospitalidade implique a 

“necessidade de manter o estranho como tal, isto é, de preservar a distância”. Isso não 

significa, contudo, um distanciamento que mantenha o outro em segundo plano, em uma 

“distância protetora para aquele que acolhe” (MONTANDON, 2011, p. 34). Trata-se, 

sobretudo, de uma delicada relação marcada por uma atitude de respeito que pressupõe 

deferência e consideração, mantendo o outro a distância para preservá-lo em sua 

identidade, originalidade, singularidade, especificidade. Para Montandon (2011, p. 34),  

a hospitalidade não tem como vocação primeira a integração, que, em certo 

sentido, é apropriação do outro para transformá-lo no mesmo. Integrar é 

submeter o outro à minha lei, exigir sua metamorfose, sua transformação, 

isto é, exercer, de certa maneira, uma violência. A hospitalidade se distingue 

desse tipo de acolhida integradora pelo respeito à alteridade como tal, sem 

vontade do que é submissão à minha lei. A hospitalidade cessa onde começa 

a integração. Assim, a hospitalidade fica entre dois limites: a rejeição e a 

absorção.  

O autor menciona que “o paradoxo do gesto hospitaleiro é o de dever oferecer 

preservando, de manter a distância instaurando uma presença”, visto que a hospitalidade 

pressupõe dependências e obrigações. Essas obrigações encaixam-se em um sistema de 

prestações e contraprestações voluntárias que, na sociologia e em outros campos das 

                                                 
5 Essa lembrança advém da figura do limiar que, conforme aponta Jeanne Marie Gagnebin (GAGNEBIN in OTTE, 

SEDLMAYER & CORNELSEN, 2010, p. 13-14), é recorrente nos escritos de Walter Benjamin. Também utilizamos 

a figura do limiar para analisar a tensão entre proximidade e distância que rege certas cenas da hospitalidade (LIMA, 

2014b). 
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ciências sociais e humanas (especialmente a antropologia e a etnografia), têm sido 

estudadas a partir da noção de dádiva. Moralmente obrigatória, a dádiva é “um ato 

espontâneo que inaugura uma relação” (PERROT in MONTANDON, 2011, p. 63). Há 

três momentos que compõem o ciclo da dádiva, conforme apontou Marcel Mauss6 no 

célebre Ensaio sobre a dádiva: dar, receber e retribuir.   

Um estranho ou convidado que chega à casa de alguém é dependente não apenas 

das regras que regem o funcionamento daquele espaço (tempo das refeições e das 

demais rotinas cotidianas do anfitrião), mas principalmente de sua própria condição de 

ser de passagem, “que a hospitalidade mantém em situação de estrangeiro”. Por outro 

lado, o anfitrião também é dependente do hóspede, devendo oferecer-lhe algo que lhe 

pertence, tratando-o com deferência e respeito, “respeito que tenho por mim na medida 

em que carrego e sustento o estrangeiro em mim” (MONTANDON, 2011, p. 35). Essa 

tensão entre acolhida e distância está presente na raiz comum da palavra hôte, da qual 

hospitalidade deriva: 

... hôte significa ao mesmo tempo aquele que é recebido e aquele que acolhe, 

sem falar do estranho parentesco etimológico que existiria entre hospes e 

hostis, o “hóspede” e o “inimigo”. É que sempre existe temor e tensão diante 

do estrangeiro, quer se trate daquele que recebe ou daquele que é recebido. 

(...) A hospitalidade levanta a questão do estrangeiro, a questão de um ser 

desconhecido, que vem de fora, um ser de passagem, não conforme aos 

hábitos do lugar, culturalmente deslocado, portanto “estranho”, exterior e 

insólito. Um ser que se distingue por seu não sedentarismo, sua língua, suas 

vestes, seus hábitos e costumes. (MONTANDON, 2011, p. 41) 

Se a hospitalidade levanta a questão do desconhecido, é ela também que institui 

a “ponte frágil e perigosa estabelecida entre dois mundos: o exterior e o interior, o fora e 

o dentro”, mencionada por Marie-Claire Grassi (GRASSI in MONTANDON, 2011, p. 

45). Aprofundando-se ainda mais nas origens etimológicas da palavra hospitalidade, a 

autora explicita a ambiguidade que ela abriga: 

Hospitalitas vem do substantivo hospitalis, ele mesmo derivado de hospes, 

“aquele que recebe o outro”. É um gesto de acolhida e de hospedagem 

gratuita. Lembremos que, ao receber o hostis, o hospes o coloca no mesmo 

nível que o seu, dá-lhe uma parte de seu poder de “déspota”. Na origem de 

toda essa família de palavras, um verbo: hostire, igualar. A noção é 

fundamental. A hospitalidade é gesto de compensação, de igualização, de 

proteção, num mundo em que o estrangeiro originalmente não tem lugar. 

(GRASSI in MONTANDON, 2011, p. 45) 

                                                 
6 Ainda que Mauss tenha pesquisado a incidência da dádiva como “fenômeno social total” em sociedades arcaicas, 

Jacques Godbout aponta que a dádiva, caracterizada como “forma de circulação de bens a serviço dos vínculos 

sociais, constitui um elemento essencial a toda sociedade” (GODBOUT, 1999, p. 27-29). Nesse sentido, a 

hospitalidade coloca em questão o “feixe de ambivalências e de reversibilidades próprias à lógica da dádiva, 

discerníveis já no vocabulário corrente da hospitalidade: o hôte recebe e é recebido; quando se dá uma festa, 

recebem-se convidados...” (PERROT in MONTANDON, 2011, p. 64). 
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O sentido etimológico do termo hospitalidade indica uma desigualdade de lugar 

e de status entre hospedeiro e hóspede: “um está no interior, dono da casa, sedentário, é 

aquele que recebe; o outro vem do exterior, está de passagem, é recebido. O convite, a 

acolhida, a caridade, a solidariedade, parecem ser formas vizinhas e derivadas de uma 

forma inicial de hospitalidade” (GRASSI in MONTANDON, 2011, p. 45).  

A cena da hospitalidade ocorre sempre em um espaço que é próprio ao anfitrião, 

mas, especialmente, em um espaço que é alter, desconhecido ou pouco familiar ao 

hóspede que chega. Marie-Claire Grassi lembra que o “espaço a ser penetrado pode ser 

um espaço geográfico – em seus dois componentes, urbano e doméstico – ou um espaço 

psíquico – a penetração num território do outro”. Esses espaços são ligados, pois “todo 

território geográfico implica um território de alteridade” (GRASSI in MONTANDON, 

2011, p. 45).  

Não devemos tomar a cena prototípica da hospitalidade como uma cena estanque 

e previsível, como se tudo se tratasse de rituais mútuos de gentileza e etiqueta. Muito 

pelo contrário, a hospitalidade, quando efetivamente instaurada pela copresença de 

hóspede e anfitrião, abriga inúmeras variações, a depender do modo como hóspede e 

anfitrião se relacionam na duração da visita. Mencionamos anteriormente que a figura 

do hóspede carrega uma ameaça de hostilidade, trazendo em sua face de desconhecido 

um potencial inimigo. Da mesma maneira, aquele que chega à casa de outrem pode se 

deparar com um anfitrião pouco acolhedor. É na duração da visita que a hospitalidade se 

instalará entre aqueles que partilham um mesmo espaço, podendo sempre variar.  

Sabemos bem dos prazeres, mas também de alguns reveses, que envolvem tanto 

receber um hóspede quanto hospedar-se na casa de outrem, mesmo quando estamos em 

território amigo. Montandon lembra que todo convidado que recebemos em casa “ocupa 

física e psiquicamente o espaço e o tempo: ele exige, para quem o recebe, uma 

responsabilidade, uma obrigação, que é o cerne mesmo da hospitalidade” (GRASSI in 

MONTANDON, 2011, p. 45). Do mesmo modo, mesmo que bem recebido, o 

convidado não está em sua própria casa, “portanto, mesmo que tudo seja feito para 

tornar sua estadia a mais feliz e harmoniosa possível, ainda assim ele continua sendo um 

estranho, alguém que está de visita numa moradia que não é a sua” (MONTANDON, 

2011, p. 33-34). Ainda que a visita (tanto na posição de hóspede como na de anfitrião) 

seja agradável, a hospitalidade impõe obrigações, desconfortos e embaraços, sempre 

mútuos, mas que podem pender para um dos lados, mais uma vez a depender de como 



 

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

 

 6 

os participantes da cena prototípica se relacionarão durante a visita. Montandon lembra 

que, como regra válida para diversas culturas, há um limite temporal para qualquer 

estada, sob o risco de, se não respeitado, degenerar a cena hospitaleira. A esse respeito, 

o autor menciona a regra dos “três dias simbólicos que definem o quadro e os limites: 

um tempo para acolher, um tempo para ficar, um tempo para partir” (MONTANDON, 

2011, p. 34). Ainda que regida por códigos mais ou menos previsíveis e tacitamente 

estabelecidos em cada cultura, a hospitalidade implica uma cena que se constitui em 

constante troca e negociação, e, quando implica uma relação de efetiva abertura para o 

outro, envolve elementos dinâmicos e distantes do previsível.  

Ao problematizarmos a incidência da hospitalidade como cena fílmica a partir de 

passagens dos filmes que selecionamos, além dessa relação de alteridade (mútua) entre 

cineasta/visitante e personagem/anfitrião, entra em jogo uma relação com um espaço 

que é mais ou menos desconhecido pelo cineasta. Aqueles que filmam vêm de outro 

lugar, não pertencem à casa. Para além do face a face (que é também um corpo a corpo) 

entre cineasta e aqueles que são filmados, os filmes colocam em cena o modo como a 

equipe se relaciona com um espaço que, inicialmente, não lhe é próprio, mas que o 

filme transformará, pela composição que estabelece com a profilmia, em espaço fílmico. 

Essa composição dependerá da maior ou menor abertura que os personagens filmados 

concederão àqueles que filmam, tanto em relação ao modo como se oferecem ao filme 

como ao modo como franqueiam ao cineasta a entrada nesse espaço que lhes é próprio. 

Afinal, a hospitalidade também pode ser reconhecida, nos filmes, pelo modo com que os 

sujeitos filmados abrem suas casas àqueles que filmam. 

2. A cena de hospitalidade e seus componentes 

 A presença da câmera (bem como da equipe e dos outros equipamentos 

utilizados para captação de som e imagem) faz com que a visita do cineasta seja 

bastante diferente de uma visita na qual os únicos mediadores das relações instauradas 

na cena hospitaleira são os próprios corpos de anfitrião e hóspede. Na cena prototípica 

da hospitalidade, compartilham-se espaços físicos e psíquicos. Na cena fílmica da 

hospitalidade (que, a partir de agora, chamaremos apenas de cena de hospitalidade), 

esses espaços compartilhados tornam-se também (e de diferentes maneiras, a depender 

dos elementos agenciados na visita e no transcorrer da relação entre cineasta e sujeitos 
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filmados) espaço fílmico. O filme se torna, ele próprio, espaço que nos permite entrever 

outros espaços (a casa e arredores) e as relações que aí se estabelecem.   

Caracterizada como cena fílmica, a hospitalidade abrange um segmento (ou 

segmentos) do filme cujos componentes cifram a relação entre o cineasta e os sujeitos 

filmados: a disposição da mise-en-scène e a consequente organização, na montagem 

(edição), da cena filmada; a auto-mise-en-scène7 desenvolvida pelos personagens; a 

maior ou menor permeabilidade do espaço fílmico, a separar ou a reunir, os que 

partilham da cena. Sem desconhecer a complexidade de elementos que cada filme 

agencia, as cenas de hospitalidade nos permitem conceder uma atenção a certos 

aspectos constitutivos das obras, mas nunca com a pretensão de oferecer uma chave 

explicativa para a sua estrutura. 

Para a análise das relações entre cineastas e sujeitos filmados, levamos em 

consideração, como aspecto central relacionado à parte do hóspede, o modo como o 

cineasta organiza o espaço através da mise-en-scène e da montagem, indicadores do 

maior ou menor controle do cineasta em relação ao que é mostrado e ouvido, da maior 

ou menor abertura para que os espaços ocupados por aqueles que filmam e aqueles que 

são filmados se comuniquem. Por outro lado, como aspecto central relacionado à parte 

do anfitrião, as análises buscaram realçar como os sujeitos filmados se abrem (mais ou 

menos) para o filme, através da composição de suas auto-mise-en-scènes. Também 

interessa identificar o modo com que os sujeitos filmados franqueiam os espaços da 

casa (e arredores) àqueles que filmam. 

A organização do espaço fílmico e a porosidade entre os espaços ocupados pelos 

que filmam e os que são filmados nos permitiram analisar as possibilidades de troca que 

animam as cenas de hospitalidade. Ao analisar os procedimentos de entrevista ou 

depoimento, comuns na prática documentária, Comolli (2008, p. 87) aponta que, ao 

falar para a câmera, “os olhares, mímicas, movimentos” do sujeito que fala revelam a 

                                                 
7 Para Comolli, “a auto-mise-en-scène seria a combinação de dois movimentos. Um vem do habitus e passa pelo 

corpo (o inconsciente) do agente como representante de um ou de vários campos sociais. O outro tem a ver com o 

fato de que o sujeito filmado, o sujeito em vista do filme (a ‘profilmia’ de Souriau), se destina ao filme, 

conscientemente e inconscientemente, se impregna dele, se ajusta à operação de cinematografia, nela coloca em jogo 

sua própria mise-en-scène, no sentido da colocação do corpo sob o olhar, do jogo do corpo no espaço e no tempo 

definidos pelo olhar do outro (a cena). Essa auto-mise-en-scène está sempre presente. Ela é mais ou menos manifesta. 

Em geral, o gesto do cineasta acaba, conscientemente ou não, por impedi-la, mascará-la, apagá-la, anulá-la. Outras 

vezes, mais raras, o gesto da mise-en-scène acaba por se acabar para dar lugar à auto-mise-en-scène do personagem. 

Trata-se de uma retirada estética. De uma dança a dois. A mise-en-scène mais decidida (aquela que supostamente 

vem do cineasta) cede lugar ao outro, favorece seu desenvolvimento, dá-lhe tempo e campo para se definir, se 

manifestar. Filmar torna-se, assim, uma conjugação, uma relação na qual se trata de se entrelaçar ao outro – até na 

forma” (COMOLLI, 2008, p. 85).  
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existência de uma cena que não se resume àquilo que vemos no quadro (interior do 

plano filmado), trazendo para dentro da cena aquele a quem os olhares e a voz do 

sujeito filmado se dirigem (cineasta/entrevistador/diretor de cena, normalmente 

“escondido” atrás da câmera). Assim, podemos falar em um “fora-de-campo-mas-não-

fora-de-cena” (Comolli, 2008), visto que a cena não se resume àquilo que vemos no 

interior do campo ou quadro. Apesar de identificado como procedimento comum ao 

documentário, nem sempre esse “fora-de-campo-mas-não-fora-de-cena” incide 

significativamente sobre as situações que se desenrolam no quadro. As relações entre 

campo, fora de campo, e antecampo são centrais em nossas análises. 

De acordo com Aumont & Marie (2003, p. 132), “o campo definido por um 

plano de filme é delimitado pelo quadro, mas acontece, frequentemente, que elementos 

não vistos (situados fora do quadro) estejam, imaginariamente, ligados ao campo, por 

um vínculo sonoro, narrativo e até mesmo visual”.  Visualmente, o quadro 

(enquadramento) corresponde à porção filmada do espaço, que poderíamos também 

chamar de campo. Em um determinado plano, a câmera pode estar fixa ou se deslocar, e 

os constantes enquadramentos (e reenquadramentos) da situação filmada produzirão um 

campo fílmico (a porção visível no quadro). Ao mesmo tempo em que essas operações 

de enquadramento produzem um visível (campo), podem também deixar entrever uma 

parcela de espaço “invisível, mas prolongando o visível, que se chama fora de campo”, 

que está “vinculado essencialmente ao campo, pois só existe em função do último” 

(AUMONT, 1995, p. 24). 

Para Noel Burch (2006, p. 37), o espaço cinematográfico se divide em dois 

tipos: “o que existe em cada quadro e o que existe fora de quadro”, sendo que o campo 

(ou quadro) “constitui tudo o que o olho percebe na tela”. Já o espaço fora da tela, fora 

do quadro, fora de campo (e ao qual poderemos também nos referir, em algumas 

passagens, como extracampo) é mais complexo e corresponde a seis “segmentos”: o 

espaço que se prolonga para além das quatro margens do quadro (superior, inferior, 

lateral esquerdo, lateral direito), o espaço de fundo (que corresponde ao “fundo” ou 

horizonte do quadro, ou, no caso dos filmes de ficção, ao espaço atrás dos cenários) e o 

“espaço fora-da-tela, atrás da câmera” (BURCH, 2006, p. 38). 
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Com Burch, podemos pensar em um fora de campo formal 

(concreto/imaginário8), que se refere a tudo aquilo que, no quadro, convoca o 

espectador a se relacionar com o que está para além desse espaço. Essa convocação se 

dá pelas entradas e saídas de campo, pelos olhares dirigidos pelos personagens para o 

fora de campo e pelo prolongamento dos corpos e objetos para além das bordas do 

quadro. Ao comentar sobre o espaço fora de quadro, Burch convoca apenas situações 

relacionadas ao cinema de ficção. Uma dessas situações é de grande importância: a 

relação campo/contracampo. Típica da ficção, nessa construção, enquanto vemos o 

personagem A em um plano, sabemos que, imaginariamente, o personagem B encontra-

se nas contiguidades do espaço, fora de campo, e vice-versa. Sabemos que na ficção os 

olhares dirigidos para o fora de campo são essenciais para criar a correspondência de 

olhares entre os personagens. O fora de campo convocado pelo que vemos em quadro 

refere-se a um espaço que prolonga o espaço da ação, da diegese. Na ficção, 

costumeiramente (a menos que se trate de experimento metalinguístico), o que está para 

além das bordas do quadro apenas prolonga o espaço diegético. Na ficção, o espectador 

não é instado a imaginar que, para além das bordas do quadro, existe um cenário, luzes 

e outros equipamentos de filmagem, muito menos que, atrás da câmera, existe um 

cineasta e outros membros da equipe. Na ficção, se pensamos no cineasta, se sabemos 

que há membros da equipe atrás da câmera, não pensamos em tais pessoas como 

integrantes do mesmo espaço diegético no qual se encontram os personagens do filme.  

É aí que entra uma característica decisiva do fora de campo no documentário. 

Principalmente da porção do fora de campo que corresponde ao espaço detrás da 

câmera, onde estão aqueles que filmam, esse “fora-de-campo mais radical” que Jacques 

Aumont (AUMONT, 2004, p. 41) chama de antecampo. Ao contrário da ficção, na qual 

o antecampo é heterogêneo em relação ao espaço da diegese, no documentário esse 

espaço integra a cena, é homogêneo a ela, podendo, inclusive, incidir mais ou menos 

naquilo que está no campo. Nesse sentido, a incidência do antecampo no campo revela 

nuances importantes para a compreensão da cena de hospitalidade. 

                                                 
8 Além de discorrer sobre os “seis segmentos” que projetam imaginariamente o “espaço do campo (ou quadro)” e que 

apontam para o “espaço fora da tela (ou quadro)”, Noel Burch menciona outro “modo de dividir o espaço fora da tela: 

espaço concreto e imaginário”. O espaço fora de campo imaginário corresponde ao espaço que o espectador não vê 

em quadro, mas que é instado a imaginar que existe (pelas entradas e saídas dos personagens no quadro, olhares em 

off (para o fora de quadro) e prolongamento dos corpos para além das bordas do quadro). O espaço imaginário não é 

dado a ver ao espectador no decorrer na sucessão das porções de espaço que compõem o filme. Já o espaço fora de 

campo concreto corresponde à porção de espaço que estivera “fora da tela” em determinado plano, mas que, 

retrospectivamente, passa a existir por ter-se tornado visível em outro plano (ou na duração mesma do plano).  
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Se pensarmos que o antecampo corresponde à porção do espaço extrafílmico que 

equivale ao lado de cá da câmera, nunca filmável (a menos que a câmera esteja de frente 

para um espelho ou, de modo menos específico, uma outra câmera esteja filmando 

aqueles que filmam – mas aí já teríamos um novo antecampo, exatamente o que 

corresponde ao lugar onde estão os que filmam aqueles que filmam), gostaríamos de 

sugerir que nem todo filme consegue ou busca chamar atenção para essa porção do 

espaço extrafílmico, revelar sua potência. É um certo tipo de filme, mais precisamente, 

certos filmes documentários que fazem valer – estética e politicamente – a incidência do 

antecampo no campo, diferenciando-se, nesse aspecto, da ficção, como bem aponta 

André Brasil (2013, p. 2):  

No primeiro caso [na ficção], ele constitui um espaço de natureza totalmente 

diferente, heterogênea em relação ao espaço da cena (da representação); no 

segundo, será um lugar – marginal, mas constituinte – de permeabilidade 

entre o real e a representação. Quando aqueles que habitam o antecampo (o 

diretor, a equipe de filmagem) adentram a cena, o efeito é duplo: de um lado, 

estes sujeitos – antes, fora de campo – ficcionalizam-se um pouco, compõem, 

de um modo ou de outro (mas de dentro), a representação. Por outro lado, a 

representação é fendida, passa a abrigar, processualmente, uma relação de 

mútua implicação e alteração entre quem filma e quem é filmado, entre 

mundo vivido (extra-diegético) e mundo fílmico (diegético).  

A depender de cada filme, de cada cena, a incidência do antecampo no campo (e 

vice-versa) revela as proximidades e distâncias que se produzem entre os que participam 

da cena filmada (Comolli nos ensina que a cena do documentário é constituída pelos 

sujeitos filmados e por aqueles que filmam, mesmo que estes últimos permaneçam no 

fora de quadro). A incidência do antecampo também coloca em cena o trabalho do 

cineasta ao realizar o filme. A opção do diretor em explicitar as marcas da filmagem 

convoca o espectador a um olhar não apenas para o mundo dos personagens, mas 

também para o encontro entre os universos dos personagens, do cineasta e da equipe.   

Na análise dos filmes que compuseram o corpus empírico de nossa pesquisa, 

concedemos especial atenção à dinâmica dos olhares em quadro, como indícios da 

presença do cineasta e dos sujeitos filmados no espaço/tempo da tomada (mesmo que os 

filmes se concentrem sempre mais – quando não exclusivamente – nos sujeitos 

filmados). No documentário, ainda que aqueles que estejam presentes na tomada não 

estejam no mesmo quadro, a cena é feita dessa correlação entre espaço visível (campo, 

quadro, enquadramento) e invisível (fora de campo, fora de quadro, antecampo). Além 

da troca de olhares, voltamo-nos também para os momentos em que há um diálogo mais 

ou menos pronunciado entre aqueles que filmam e os que são filmados. 
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3. Adentrando as cenas de hospitalidade 

Na conclusão de Cineastas e imagens do povo, Jean-Claude Bernardet menciona 

os malabarismos que um analista é capaz de empreender quando fica “embevecido pelas 

análises que consegue produzir” (BERNARDET, 2003, p. 209). Mesmo quando são 

poucos os aspectos levados em consideração quando se investiga um filme, “é sempre 

possível acrescentar mais alguma coisa, há sempre elementos, detalhes, que podem ser 

vinculados à análise” (BERNARDET, 2003, p. 207). O autor alerta para os riscos de 

uma “semantização progressiva”, processo no qual determinados elementos do filme 

vão abrindo possibilidades de leitura em cadeia e que, em não havendo esforço do 

pesquisador para ater-se a um “problema” central, podem afastá-lo das questões que 

realmente interessam. Atentos às ponderações de Bernardet, o ponto de convergência 

dos elementos que levamos em consideração em nossas análises sempre procurou 

concentrar-se na problemática das cenas de hospitalidade dos filmes que agrupamos.   

Para que as análises fossem empreendidas, em um movimento preliminar, 

tomando como elemento mínimo de trabalho o segmento do plano cinematográfico, 

fizemos uma decupagem dos filmes, servindo-nos de tabelas nas quais elencamos e 

pormenorizamos o conteúdo imagético e sonoro dos documentários que foram 

constituindo nosso corpus de análise. Nesta fase de decomposição dos filmes, múltiplos 

elementos foram levados em consideração: numeração do plano, duração do plano, 

escala do plano, ângulo da câmera, movimento ou fixidez da câmera, linhas de força da 

composição no plano, cores e efeitos de luz, descrição da ação no plano (atentando 

especialmente para ações ou gestos singulares que mais tarde poderiam “render” para 

nossas análises), entradas e saídas de campo das personagens, transcrição dos diálogos, 

vozes e comentários (separando-os em sons correspondentes ou não à imagem no 

plano), incidência de música, ruídos e outros sons, raccords e outros efeitos de 

montagem. Na prática, nossos instrumentos de decupagem/decomposição dos filmes 

eram compostos por tabelas com seis colunas: numeração do plano, duração do plano, 

descrição do plano imagético (onde foram considerados diversos elementos elencados 

anteriormente), descrição do som9 correspondente ao plano imagético (som cuja fonte 

era localizável na imagem) e descrição do som não correspondente ao plano imagético.  

                                                 
9 Sabemos que as informações da montagem sonora têm alguma autonomia em relação àquilo que vemos no plano 

imagético. Do mesmo modo, os elementos sonoros vêm sendo cada vez mais utilizados como recursos expressivos, 

operando efeitos de continuidade, descontinuidade e variações rítmicas com os elementos do plano imagético. Além 

disso, convocam o espectador a uma “atitude perceptiva específica”, chamada por Michel Chion (2008) de 
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Essa etapa de decomposição foi essencial para nos familiarizarmos com detalhes 

de cada filme, e permitiu a seleção de sequências/passagens que constituíram as análises 

que desenvolvemos. Foi esse primeiro e minucioso trabalho de aproximação com os 

filmes que nos permitiu entrar nas cenas que nos mobilizaram a problematizar a 

incidência da hospitalidade enquanto cena fílmica. A escolha dessas cenas variou de 

filme para filme. Em alguns deles, várias cenas foram analisadas como cenas de 

hospitalidade; em outros, mesmo que uma diversidade de cenas pudesse ser analisada a 

partir dos critérios que levamos em consideração, apenas um segmento foi utilizado.  

Escolhidas as cenas, restava observá-las bem de perto. Foi nesse lugar “entre”, 

que combinou procedimentos de descrição e análise, que se deu nosso trabalho de 

compreensão das cenas de hospitalidade. Por meio da descrição, alcançamos os 

elementos específicos que compõem cada cena de hospitalidade: sua constituição, os 

componentes que se inscrevem na tomada e o valor que ela ganha, posteriormente, na 

montagem. Através da descrição, levamos em conta um agenciamento de elementos que 

se inscrevem na gênese mesma das cenas e que as singularizam.  

Pela descrição, situamos os aspectos mais gerais da mise-en-scène (disposição 

dos enquadramentos, presença dos corpos no espaço, modo como a relação se inscreve 

entre os corpos que vemos e aqueles que estão no fora de campo ou antecampo) e 

também realçamos momentos em que algo se destaca como coisa singular, um momento 

mais intenso ou especialmente marcante. Na descrição das cenas de hospitalidade, 

interessamo-nos pelo detalhe significante, o momento contingencial, imprevisto, não 

calculado. A descrição procurou destacar algo que cintila, que irrompe de maneira 

discreta ou abrupta, a depender de cada cena, de cada filme. 

Se há um elemento em comum que reuniu os filmes analisados na pesquisa foi o 

fato de, neles, o cineasta estar na casa do outro, de instalar-se provisoriamente 

(enquanto há filmagem) no território habitado pelos sujeitos filmados. Exceto por essa 

característica em comum, não partimos de um universo delimitado a priori, mas sim do 

contato que fomos estabelecendo, aos poucos, com alguns documentários brasileiros 

recentes. Trata-se de um conjunto de filmes reunidos pela maneira como fomos 

estabelecendo distinções entre as cenas de hospitalidade. Diante do universo bem amplo 

do cinema documentário brasileiro, fizemos um recorte com liberdade, tomando a cena 

                                                                                                                                               
“audiovisão”. Ainda que na decomposição tenhamos optado pelo plano imagético como definidor do segmento 

mínimo de trabalho, na etapa de descrição e análise estivemos bastante atentos para o modo como se efetuam, no 

filme, os procedimentos de montagem sonora. 
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do reencontro com Elizabeth Teixeira como cena paradigmática da hospitalidade. 

Depois, outros filmes de Eduardo Coutinho foram chegando. A pesquisa poderia se 

constituir apenas em torno dos filmes de Coutinho, mas também quisemos contemplar 

outras entonações da cena de hospitalidade que pudemos perceber em filmes que foram 

sendo descobertos na medida em que a tese foi ganhando seus encaminhamentos.  

4. Considerações finais 

O percurso teórico-metodológico que apresentamos nesse artigo nos permitiu 

apreender e analisar o que denominamos cenas de hospitalidade em um conjunto de 

documentários brasileiros realizados entre a década de 1980 e o início da década de 

2010. Nossas análises realçaram que as cenas de hospitalidade não são estáticas. São 

feitas de uma correlação de componentes, alguns gerais e outros particulares, que dizem 

respeito à relação específica que a cena abriga em seu interior, na interação entre quem 

filma e quem é filmado. Os componentes da cena configuram, por dentro, o encontro. O 

procedimento operatório da descrição revelou como os componentes da cena atravessam 

o encontro, seja quando atuam de forma coercitiva e impõem restrições, seja quando 

envolvem algo com o que a cena joga. Após a descrição, passamos para a análise, no 

desejo de apanhar algo que não é repetível, não previsível, embora não precisasse surgir 

de maneira extraordinária, espantosa ou enfática. Desse modo, a análise das diferentes 

cenas de hospitalidade construídas pelos filmes levou em conta o arranjo variável dos 

elementos fílmicos que configuram a copresença dos que filmam (visitantes/hóspedes) e 

dos que são filmados (anfitriões), ao dividirem um mesmo espaço e tempo. 

Atentos à escritura dos filmes, nossas análises realçaram variações nas maneiras 

de se entrar na casa do outro e filmá-lo. As variações da relação entre hóspede e 

anfitrião nos permitiram identificar a maior ou menor porosidade que incide sobre a 

cena fílmica compartilhada. Há filmes que colocam em cena interações complexas e 

reversíveis entre cineasta e personagens; há outros em que as interações são mais 

engessadas ou distantes; em outros, ainda, o filme se constrói pelo apagamento parcial 

ou completo do cineasta, impedindo que haja troca entre os que compartilham a cena. A 

partir dessas variações, criamos cinco figuras que buscaram distinguir grandes 

modalidades da cena de hospitalidade fílmica: Acolhida; Amizade; Limiar; Recuo; e 

Armadilha.  
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Nos filmes colocados sob a rubrica da Acolhida - Cabra marcado para morrer 

(1964-84) e Boca de lixo (1982), ambos de Eduardo Coutinho -, a disposição acolhedora 

da mise-en-scène revela um convívio, em cena e em quadro, do cineasta e dos sujeitos 

filmados. Entrevemos aí uma aproximação interessada entre hóspede e anfitrião, através 

da conversa, espaço de acolhimento das auto-mise-en-scènes dos sujeitos filmados.  

Nos filmes reunidos segundo a tônica da Amizade - Nos olhos de Mariquinha 

(Cláudia Mesquita e Júnia Torres, 2008) e Vida (Paula Gaitán, 2008) -, a proximidade 

conforma a relação entre hóspedes e anfitriãs, em cenas nas quais a hóspede se depara 

com espaços que pode adentrar com alguma facilidade, ainda que não lhe sejam 

familiares. A mise-en-scène é mais ou menos fechada e centrada no anfitrião, mesmo 

que, através da partilha de espaços e relações, saibamos algo do universo das hóspedes.  

Nos filmes enfeixados pelo tema do Limiar - A falta que me faz (Marília Rocha, 

2010) e Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2012) -, hóspede e anfitrião estão em um 

constante jogo no qual é possível entrever as proximidades, distâncias, assimetrias e 

tensões que se manifestam na duração da cena.  

Nos filmes agrupados sob o emblema do Recuo - A casa de Sandro (Gustavo 

Beck, 2009) e Morro do Céu (Gustavo Spolidoro, 2009) -, as estratégias formais 

adotadas pelos cineastas impedem que os hóspedes se relacionem com seus anfitriões. 

Há pouca ou nenhuma troca nesses filmes cuja mise-en-scène investe no rigor da 

composição.  

Nos filmes que se valem do que denominamos Armadilha - Um lugar ao sol 

(Gabriel Mascaro, 2009) e Câmara escura (Marcelo Pedroso, 2012) -, para adentrar a 

casa dos sujeitos filmados, o cineasta precisou se valer da mentira ou da intrusão. Trata-

se de um contraponto hostil às cenas de hospitalidade. 

Com essas cinco figuras relacionais (Acolhida, Amizade, Limiar, Recuo e 

Armadilha) que idealizamos para análise das cenas de hospitalidade, nossa pesquisa 

desenhou um arco que vai desde o polo mais acolhedor e realmente interessado no 

outro, passando por situações nas quais se partilham espaços, mas em que as trocas são 

limitadas, até o polo mais hostil, no qual se invade o território do outro. Em nenhum dos 

polos a relação é dada, evidente. Acreditamos, como um encaminhamento para futuras 

pesquisas, que tanto os procedimentos teórico-metodológicos apresentados nesse artigo 

como as figuras relacionais sobre as quais discorremos aqui brevemente podem ser 

testadas também em outros filmes.  
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