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A SOLIDÃO NA VELHICE: UM RETRATO NARRATIVO CINEMATÓGRAFICO 

Autor: Benedito Marcelo Assunção Martins 

1. Resumo 

A presente pesquisa busca analisar a solidão na velhice por meio da análise do 

filme francês e brasileiro “O outro lado da rua” lançado em 2004, do diretor Marcos 

Bernstein e roteiro de Melanie Dimantas. O objeto de estudo da pesquisa buscará 

responder quais estratégias da narrativa visual foram utilizadas na construção dos 

temas solidão e velhice; e como se desenvolvem, por escolha e/ou pelo destino e 

quais são as possíveis consequências. Os objetivos visam verificar como a narrativa 

visual (gênero filme) representa os temas solidão e velhice. A pesquisa se justifica, 

pois a narrativa visual na linguagem cinematográfica busca entender o fluxo de 

transformações e as novas formas de representações dos conhecimentos que 

convergem para o discurso visual na atualidade. A investigação terá como foco a 

relação textual, discursiva e imagética motivada pela descrição textual e visual dos 

aspectos semântico-pragmáticos expressos na narrativa visual e textual da obra 

fílmica.  

Palavras-chave: Solidão. Velhice. Narração. Linguagem cinematográfica. 

Multimodalidade 

2. Introdução 

A presente pesquisa está situada na área da linguagem cinematográfica, 

fundamentada na Linguística textual em interface com a Análise Crítica do Discurso 

na vertente da Semiótica Social com enfoque na multimodalidade. Tem-se por tema 

tratar das estratégias interacionais expressas no texto verbal e não verbal. Para tanto, 

será analisada a solidão na velhice por meio da análise do filme francês e brasileiro 

“O outro lado da rua” lançado em 2004, do diretor Marcos Bernstein e roteiro de 

Melanie Dimantas.  

A linguagem contemporânea tem privilegiado outros códigos semióticos além 

do código verbal, sendo assim, entende-se que para estudar a linguagem verbal e não 

verbal exigem uma abordagem multimodal que possibilite condições para explicar as 

especificidades da narrativa cinematográfica e suas relações de sentidos. A 

linguagem cinematográfica refere-se ao conjunto de ângulos, planos, movimentos de 

câmera e recursos de montagem que compõem a montagem de um filme. 
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Para isso, é preciso ter em conta que cada plano, movimento de câmera, etc., 

tem um efeito psicológico, um valor dramático específico e exerce seu papel dentro 

da totalidade que é um filme. O filme é composto por imagens em movimento que 

estabelecem uma perspectiva temporal, uma modelação espacial e psicológica, 

assim, dialoga com a narrativa e suas sequencias de ações. 

A Linguística textual contribui com a visão pragmática na relação entre texto e 

contexto, pois, entende-se que o texto, como manifestação do discurso, estabelece 

uma organização textual na qual convergem aspectos sócio históricos, culturais e 

ideológicos. A partir de uma abordagem multimodal, pretende-se analisar os discursos 

sob a temática da solidão, velhice e sexualidade que estão em convergência no texto 

cinematográfico “O outro lado da rua” uma vez que, tem-se por hipótese que as 

relações projetadas a partir do texto/filme implicam modificação no discurso por meio 

da ressignificação.  

A pesquisa tem por objeto de estudo do texto cinematográfico “O outro lado 

da rua“, um drama que retrata a vida de Regina, uma mulher de 65 anos,  aposentada, 

que mora em Copacabana. Para tentar esquecer-se da solidão, ela participa de um 

serviço da polícia, em que aposentados denunciam pequenos delitos. Uma noite, 

fiscalizando com seu binóculo o que acontece nos prédios do outro lado da rua, ela 

vê algo que lhe parece ser um homem matando sua mulher. Ela chama a polícia, mas 

o óbito é dado como morte natural. Desmoralizada, Regina quer provar que estava 

certa e acaba se envolvendo com o suposto assassino. 

A pesquisa buscará responder quais estratégias da narrativa visual foram 

utilizadas na construção dos temas solidão e velhice; e como se desenvolvem, por 

escolha e/ou pelo destino e quais são as possíveis consequências? Por meio do filme 

é possível observar a frieza da vida moderna e a degradação do ser humano. Existe 

um lirismo no filme e uma tristeza que com o decorrer da história é possível entender.  

O fato de a protagonista ligar para sua casa e deixar recado na secretaria 

eletrônica para seu vira lata demonstra o nível de solidão e carência. A narrativa do 

filme é construída pelas cenas que a princípio parecem desconexas, mas que com o 

decorrer do filme sinalizam o que leva a personagem da senhora cheia de energia e 

determinação tomar tais atitudes. O filme também aborda o sexo na terceira idade, 

que está ligado a solidão e a aceitação da velhice e a perda da vitalidade. O ator Raul 

Cortez faz o papel do suposto assassino e par romântico no papel de Camargo. 



3 
 

        A narrativa mantém a estrutura policial, mas se concentra no relacionamento 

deles, desenvolve aspectos relativos a idade e a sexualidade. Os dois são bastante 

solitários, possuem filhos, mas são relacionamentos complicados. “O objeto de estudo 

será analisado pelas perspectivas da Linguística Textual, a partir da concepção de 

intertextualidade; Análise Crítica do Discurso vertente da Semiótica Social, 

considerando as categorias “dadas” e novas” propostas por Kress e Van Leewen 

(2000) pela teoria da multimodalidade. 

Na Semiótica Social da Análise Crítica do Discurso, Kress e Van Leeuwen 

(1990) investigam o valor das categorias da linguística sistêmica para análise das 

imagens visuais e tratam de determinar como essas categorias se realizam nas figuras 

e, apontam as textuais sistêmicas “dado” e “novo” para a análise de textos 

multimodais. 

 

3. Objetivos 

 

Tem-se por objetivo geral contribuir com os estudos discursivos na área da 

multimodalidade. 

Os objetivos específicos são: 

1. Verificar como a narrativa visual (gênero filme) representa os temas solidão e 

velhice; 

2. Analisar os contextos sociais em que os temas ocorrem no texto visual;  

3. Apresentar uma perspectiva multimodal para análise da narrativa visual e verbal. 

Esta pesquisa justifica-se, pois a narrativa visual na linguagem cinematográfica 

busca entender o fluxo de transformações e as novas formas de representações dos 

conhecimentos que convergem para o discurso visual na atualidade. É importante 

incorporar alguns conceitos a respeito de recursos técnicos do cinema aos aspectos 

teóricos-analíticos adotados em Língua Portuguesa, para encaminhar as análises da 

narrativa visual. 

Tem-se por hipótese que os gêneros textuais/discursivos incorporam todas as 

formas de conhecimento, seja individual e/ou social expressas em textos verbais e 

não verbais. Desse modo, os conhecimentos sociais são modificados embora 

contenham especificidades, de forma que o conhecido guia a construção do novo da 

informação nova e este modifica o conhecido, possibilitando o (re)conhecimento.  
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4. Metodologia 

O pressuposto básico que orienta as análises é uma inter-relação entre o 

individual e o social e sua forma dialética. Para realizar a pesquisa, as análises 

seguiram o procedimento metodológico teórico-analítico e foram realizadas na 

dimensão textual e discursiva. A investigação teve como foco a relação textual, 

discursiva e imagética motivada pela descrição textual e visual dos aspectos 

semântico-pragmáticos expressos na narrativa visual e textual da obra fílmica.  

Para tanto, foram selecionadas cenas que exemplificam contrates e 

paralelismos para os temas a serem abordados. Desse modo, a apresentação das 

cenas não seguiu uma ordem cronológica, mas sim os aspectos narrativos relevantes 

para a pesquisa proposta. A escolha das cenas baseou-se na representação da 

realidade do cotidiano contemporâneo em contraste com a representação do texto 

cinematográfico. 

5. Desenvolvimento 

As narrativas cinematográficas são um processo de criação ancoradas no 

modo em que a história é contada. Entre as estruturas adotadas, temos a narrativa 

linear, caracterizada por ter um fio condutor que se desenvolve sequencialmente: com 

começo, meio e fim. Neste tipo de narrativa não ocorrem grandes desvios. E a 

narrativa circular em que termina no ponto de início, formando um círculo, ou seja, de 

modo geral a conclusão reencontra o começo. A investigação teve como foco a 

relação textual, discursiva e imagética motivada pela descrição textual e visual dos 

aspectos semântico-pragmáticos expressos na narrativa visual e textual da obra 

fílmica. A título de exemplificação, temos a seguir a partir de uma abordagem 

multimodal (cores e imagens), a análise dos discursos sob a temática da solidão, 

velhice e sexualidade que estão em convergência no texto cinematográfico “O outro 

lado da rua”. 

Os resultados obtidos com o desenvolvimento das análises foram agrupados 

de acordo com as dimensões a seguir: 1. Narrativa visual temática, a) Solidão, b) 

Velhice; 2. Narrativa visual intertextual, a) Espaços na dimensão física, b) Espaços na 

dimensão psicológica. 

1. Narrativa visual temática:  

a) Solidão: a solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma 

profunda sensação de vazio e isolamento. A solidão é mais do que o sentimento de 
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querer uma companhia ou querer realizar alguma atividade com outra pessoa não 

porque simplesmente se isola, mas porque os seus sentimentos precisam de algo 

novo que as transforme. 

 

Figura 1 

A figura 1 mostra a personagem 

principal Regina, com sua única 

companheira uma cachorrinha com 

quem troca longos diálogos. A cena 

causa certo desconforto, pois 

mostra uma senhora triste em uma 

profunda solidão. A iluminação nas 

cenas geralmente é fria (tons frios) 

e escura, fazendo com que a 

sensação de tristeza “converse” 

com a câmera o tempo todo e com 

isso, o expectador.  

Há poucos móveis no apartamento, antigos e velhos. A personagem tem um 

filho e neto, mas por diferenças de opiniões e por brigas mal resolvidas ela mora 

sozinha e passa seus dias na janela com um binoculo observando a vida alheia. A 

cena mostra que apesar dela reclamar para a cachorra sua vida ruim, foi uma escolha 

dela com todos os percalços de estar sozinha. 

Para Herédia et al (2004, p.33) “a família satisfaz uma série de necessidades 

de seus membros, exerce papel fundamental na saúde do idoso quando lhe 

proporciona condições de satisfazer suas necessidades físicas, psíquicas e sociais”. 

A convivência familiar propicia as condições para suprir as necessidades de seus 

membros, por exemplo, necessidades físicas (alimentação, habitação, cuidados 

durante as doenças), psicológicas (autoestima, amor, afeto e equilíbrio psíquico) e  

sociais (identificação, relação, comunicação). 

b) Velhice: Segundo Mazzucco (1995, p.11), “a velhice é então definida 

como parte do desenvolvimento do homem. É o resultado de sucessivas passagens 

ocorridas no indivíduo, tanto física e psicologicamente, quanto cultural ou 

socialmente”. A noção de velhice está relacionada às capacidades regenerativas 

decrescentes, sendo assim, à fragilidade, crescente vulnerabilidade, predisposição ao 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Diplomacia_interpessoal&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_da_fragilidade&action=edit&redlink=1
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declínio funcional e, no estágio mais avançado, a morte. Além das mudanças físicas 

ou emocionais também podem comprometer a qualidade de vida dessas pessoas. 

 

Figura 2 

 

A figura 2 mostra sua insatisfação pela 

velhice, com roupas em tons escuros e 

tristes. Ela chega a casa e fica alguns 

minutos mexendo em sua chave e 

olhando para sua mão enrugada e 

velha. Com um enquadramento de plano 

detalhe em que focaliza parte do corpo, 

mostrando em detalhes suas mãos e 

rosto.  

Ela não verbaliza sua velhice, mas demostra pelas suas ações. É como se sua 

velhice interagisse com o apartamento. Não mostra seu cotidiano dentro de casa, ou 

está na janela, ou está sentada contando o tempo, ou entrando ou saindo do 

apartamento. Em síntese, a elaboração dos enunciados sobre velhice e o 

envelhecimento, na contemporaneidade, configura-se, apropriando-se de uma noção 

conceitual de Foucault, em um acontecimento. Isto é, como algo que foi dito em dado 

momento de modo diferente. Segundo Foucault (2008), a população emerge da 

condição de enunciado e torna-se alvo das práticas políticas desde o século XVIII, a 

população de velhos, por sua vez, torna-se matéria discursiva no final do século XX. 

A cena não deixa de ser uma armadilha em que os componentes dela não deixar 

submergir seus sentimentos verdadeiros, tornando-se prisioneiros de convenções. 

2. Narrativa visual intertextual 

a) Espaços na dimensão física: cansada de jogos de xadrez na praça e de reclamar 

dos velhinhos que sempre conversam sobre os mesmos assuntos, ela resolve agir 

e para esquecer a solidão e manter-se ativa, ela participa de um serviço da polícia, 

no qual aposentados denunciam pequenos delitos. Mas Regina, codinome "Branca 

de Neve", leva o ofício com seriedade.  
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Figura 3 

Cartaz do filme “Do outro lado da Rua” 

De acordo com a figura 3 entende-

se a intertextualidade com o 

personagem de James Stewart em 

Janela indiscreta (Rear Window, 

de Alfred Hitchcock, 1954), e como 

no filme, ela passa o tempo 

vigiando com seu binóculo o que 

acontece nos prédios do outro lado 

da rua. Assim, a "investigadora" 

presencia o que lhe parece ser seu 

maior caso: um homem (Cortez) 

matando sua esposa com uma 

injeção letal. Ela chama seus 

contatos na polícia, mas o óbito é 

dado como morte natural.  

 

 

b) Espaços na dimensão psicológica: desmoralizada com o resultado, após a 

denúncia, a mulher resolve provar que estava certa e acaba, lentamente, 

envolvendo-se com o suposto assassino. No processo, descobre que "o outro lado 

da rua", que ela sempre encarou com tanto desdém, pode não ser assim tão 

assustador. 

 

Figura 4 

Na figura 4 Regina percebe que se 

apaixonou pelo seu suposto 

criminoso e existe uma mistura de 

sentimentos: desejo e vergonha que 

constituem oportunidades de 

aprendizado da multiplicidade de 

vivências. 
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Em síntese, segundo Tótora (2015) há que refletir na potência da velhice, pois 

diferentemente de uma conduta preventiva da vida, com vistas à velhice com 

"qualidade de vida", é importante considerar a liberação da velhice para o 

acontecimento da vida. Deixar fluir a vida para a invenção de modos singulares de 

existência. 

6. Resultados  

A narrativa visual na linguagem cinematográfica busca entender o fluxo de 

transformações e as novas formas de representação dos conhecimentos que 

convergem para o discurso visual na atualidade. Faz-se necessário incorporar alguns 

conceitos a respeito de recursos técnicos do cinema, para encaminhar as análises da 

narrativa visual. Os resultados indicam a relevância de descaracterizar a ideia que a 

sociedade acaba impondo a velhice, ou seja, o termo velhice nas práticas discursivas 

e sociais exprime, na maioria das vezes, um sentido negativo e, por isso, utilizam-se 

os termos “melhor idade”, “idosos”, “maturidade”, etc. Para fugir dos estigmas que o 

termo velhice carrega. Segundo Alberte (2009) desde a Antigüidade a velhice tem sido 

associada à dependência e à perda do controle sobre a própria vida. Os critérios 

médicos, biológicos e psicológicos tendem a confirmar o envelhecimento como tempo 

de declínio e decadência.  A maioria dos indivíduos deseja viver cada vez mais, porém 

a experiência do envelhecimento (a própria e a dos outros) está trazendo angústias e 

decepções. As sociedades tecnológicas, particularmente, são sensíveis aos eventos 

de perdas e de declínio fisiológico, psicológico e social próprios da velhice. Vê-se o 

processo de envelhecimento estreitamente associado a enfermidades, incapacidade 

produtiva e perda da adaptação, além de considerar que esse processo representa 

uma carga onerosa para os não idosos. 

A velhice está associada à doença, decrepitude, perda da vitalidade e da força.  

O que singulariza a época atual é a articulação de uma cultura de desvalorização da 

velhice associada as estratégias de intervenção e controle sobre o corpo dos velhos. 

A velhice associada à doença mobiliza uma gama variada de especialistas, ou seja, 

médicos que fazem uso de um saber específico para intervir no corpo dos velhos, 

como se todas as pessoas ao envelhecer tivessem os mesmos problemas. “Segundo 

dados do IBGE,” uma pessoa nascida no Brasil em 2016 tinha expectativa de viver, 

em média, até os 75 anos, nove meses e sete dias (75,8 anos). Isso representa um 

aumento de três meses e 11 dias a mais do que para uma pessoa nascida em 2015. 
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A expectativa de vida dos homens aumentou de 71,9 anos em 2015 para 72,2 anos 

em 2016, enquanto a das mulheres foi de 79,1 para 79,4 anos. A potencialização do 

envelhecimento em uma sociedade que enuncia a velhice e o envelhecimento como 

perda e doença? Na medida em que a velhice não é legitimada em sua potência, 

desencadeia-se um profundo ressentimento pois, o que é vivo envelhece, na medida 

em que, a velhice é triste é o mesmo que afirmar que a vida é triste. A velhice como 

momento de suprema liberdade para criar-se como obra que atravesse o estado atual 

e se lance para novos caminhos.  

7. Considerações finais 

           No filme há muitos exemplos de escolha da protagonista, existem as 

circunstâncias da vida, mas Regina não supera seus problemas familiares e resolve 

morar sozinha. Seu apartamento antigo e velho com moveis e pinturas escuras 

demonstra muito seu estado de espirito. Segundo Sergei Eisentein (2002 p. 77) a 

tonalidade interna deve contribuir para o significado de um sentimento interno. Por 

mais vago que seja esse sentimento ele avança sempre em direção a algo concreto, 

encontra sua expressão externa em cores, linhas e formas. Conclui-se que mesmo 

fazendo nossas escolhas sempre haverá o jogo do poder, em que sua escolha não 

será bem recebida e ate mesmo criticada, o cinema tem esse poder de mostrar de 

forma bastante dura o resultado de suas escolhas servindo de suporte para as 

decisões na vida real, há algo de perverso e triste nesse filme, não podendo deixar de 

citar Foucault em sua entrevista a Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow : “Essa maneira 

de determinar a conduta dos outros assumirá formas muito diferentes, suscitará 

apetites e desejos de intensidades muito variadas segundo as sociedades. Não 

conheço absolutamente antropologia, mas é possível imaginar que há sociedades nas 

quais a maneira com que se dirige a conduta dos outros é tão bem regulada 

antecipadamente que todos os jogos são, de qualquer forma, realizados. Em 

compensação, em uma sociedade como a nossa,  isso é muito evidente, por exemplo, 

nas relações familiares, nas sexuais ou afetivas, os jogos podem ser extremamente 

numerosos e, consequentemente, o desejo de determinar a conduta dos outros é 

muito maior. Entretanto, quanto mais as pessoas forem livres umas em relação às 

outras, maior será o desejo tanto de umas como de outras de determinar a conduta 

das outras. Quanto mais o jogo é aberto, mais ele é atraente e fascinante”. [p.287]. O 

objetivo dessa pesquisa foi de através da arte do cinema, conhecer com mais detalhes 
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como podemos obter respostas de muitos questionamentos em que se refere à velhice 

e que com o poder do cinema isso pode ser concretizado, das mais profundas tristezas 

ou das maiores alegrias, através de enquadramentos, fotografias, luz e câmeras. 

Enfim essa pesquisa veio aguçar ainda mais minha vontade de conhecer mais esse 

caminho misterioso da velhice e das escolhas. “Os velhos inteligentes, agradáveis e 

divertidos suportam facilmente a idade, ao passo que a acrimônia, o temperamento 

triste e a rabugice são deploráveis em qualquer idade” (Cícero). 
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