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RESUMO 

Este trabalho se propõe a analisar a voz over em Berlin Alexanderplatz, filme alemão de 1980 

dirigido por Rainer Werner Fassbinder e baseado no livro homônimo de Alfred Döblin. A partir 

da observação de que essa voz não narra objetivamente o que se passa na história, pretende-se 

caracterizar como esse artifício se transforma em um instrumento narrativo do filme. Assim, 

este trabalho está divido em três partes. Na primeira, são feitas contextualizações do Cinema 

Novo Alemão, movimento dentro do qual filme e diretor se inserem, da obra de Fassbinder e 

do próprio filme. Esses três eixos trazem discussões tanto sobre o modo de trabalho de 

Fassbinder, a recepção de Berlin Alexanderplatz e como o movimento a que ambos pertenciam 

moldou possíveis escolhas estéticas do filme. A segunda parte traz uma abordagem teórica 

acerca tanto da narrativa como da voz no cinema. Pretende-se aqui mostrar como esses dois 

temas dialogam entre si e como a voz pode servir como formadora da narrativa cinematográfica. 

Além disso, essa parte trouxe também questões específicas da voz over no cinema, com o intuito 

de problematizar seus usos e sua história Por fim, foi analisada a voz over em Berlin 

Alexanderplatz à luz das discussões realizadas nas primeiras duas partes da monografia. 

Dividiu-se a análise em quatro categorias, cada uma representativa de um uso dessa técnica na 

obra. As categorias foram escolhidas tanto por serem recorrentes na narrativa como por se 

relacionarem entre si. Chegou-se assim a categorias que tratam a voz over como presença 

etérea, como forma de marcar repetições, como elemento intrusivo e como elemento de estilo 

narrativo. 

 

 

Palavras-chave: Cinema, Cinema Novo Alemão, Rainer Fassbinder, Narrativa 

Cinematográfica, Voz over. 
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ABSTRACT 

This work proposes an analysis of the voiceover in Berlin Alexanderplatz, German movie of 

1980 directed by Rainer Werner Fassbinder and based on the novel by Alfred Döblin. After 

noticing that such voice does not narrate objectively what happens at the story, the aim here is 

to characterize this artifice as being an instrument of narration in the film. Thus, the monograph 

was divided in three parts. In the first, contextualizations are made regarding the New German 

Cinema, movement in which both director and movie are based upon, the work of Rainer 

Fassbinder and the movie itself. Those themes bring discussions on the ethos of Fassbinder, the 

reception of Berlin Alexanderplatz, and how the movement to which both belong shaped 

esthetical choices in the movie. The second part brings a theoretical approach both on narration 

and on voice in cinema. Such approach is meant to show how both themes interact with each 

other, and how voice can mold cinematic narratives. Furthermore, this second part brings as 

well specific questions of the voiceover on cinema, serving the purpose of problematizing its 

uses and its history. Lastly, it was analyzed the voiceover in Berlin Alexanderplatz on the 

ground of the discussions made in the first and second parts. It was divided the analysis in four 

categories, each one representative of a form of use of the technique in the object of this study. 

The categories were chosen for being recurrent in the narrative and for having imbrications and 

relations between them. It was reached, hence, categories that examine the voiceover as ethereal 

presence, as a way of emphasizing repetitions, as an intrusive element and as a style element. 

 

 

Keywords: Cinema, New German Cinema, Rainer Fassbinder, Narration, Voiceover. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho surgiu a partir de uma inquietação. A inquietação da criança, frequentadora 

diária da locadora do bairro, que queria saber o porquê daquele rato detetive que via na tela da 

televisão estar vestido de boina e morar na Rua “Baker”, que queria saber a motivação por trás 

da espada fincada na pedra ser tão importante para os personagens do desenho. Que não queria 

crescer, queria poder ver repetidas vezes os filmes que adorava diariamente e para sempre, que 

não concebia um mundo sem suas fitas vhs.  

 O tempo passou, as fitas foram perdidas ou doadas, o vídeo cassete substituído por um 

aparelho mais moderno e mais sem graça, o DVD. A inquietação, porém, embora transfigurada, 

permaneceu. Será que essa passagem está na bíblia mesmo? Como que o diretor fez para colocar 

sete minutos de silêncio sem ficar cansativo nunca? Como ele filmou o tiroteio em slow motion? 

Essas questões serviram como substitutas às anteriores, assim como os discos do DVD 

substituíram as fitas do VHS.  

 A hora chegou, então, de levar esse percurso de inquietações para a universidade. Em 

um curso que de certa forma reflete a paixão do cinéfilo pelo que se convencionou de chamar 

de sétima arte (embora poucos saibam elencar as outras seis), as disciplinas que abordavam o 

audiovisual sempre foram as que mais me interessaram. Foi nelas que passei a lidar com autores 

que nunca antes ouvira falar, e a partir deles fazer relações que sozinho não conseguiria. Nesse 

contexto, nada mais natural então que o meu trabalho de conclusão de curso fosse realizado na 

área do audiovisual.  

Tendo desde sempre a área bem clara, a questão era, então, sobre qual aspecto ou objeto 

fazer o Trabalho de Conclusão. A resposta também não tardou a vir, já que fazia algum tempo 

que minha atenção de cinéfilo estava voltada ao diretor alemão que fizera tantos filmes que 

tanto me agradavam: Rainer Werner Fassbinder. Seu filme que mais me chamara atenção desde 

o primeiro contato, pelo tamanho, pelo tema e pela estética foi Berlin Alexandeplatz. E, dentro 

do filme, desde sempre fiquei fascinado pela voz over que trazia textos tão originais, que 

aparentemente não tinha nada a ver com a história que presenciava e que trazia consigo um ar 

etéreo que não me lembrava de ter presenciado em nenhum outro filme. A voz do filme 

despertou em mim a mesma inquietação que trouxe comigo desde a infância, passando pela 

adolescência e pelo início da faculdade. Assim, não posso dizer que a escolha da voz over como 

tema deste trabalho tenha sido difícil ou surpreendente, já que aconteceu de forma natural e 

direta. 
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Embora o período entre 1969 e 1982 compreenda apenas 13 anos, foi durante esse tempo 

que o diretor alemão Rainer Werner Fassbinder dirigiu 41 filmes, em uma média de mais de 

três filmes por ano ou um a cada cem dias. Essa produção frenética teve início com O Amor é 

Mais Frio que a Morte (Liebe ist kälter als der Tod, 1969) e terminou com Querelle (idem, 

1982). Quando, em junho de 1982, Fassbinder foi encontrado morto com apenas 37 anos em 

seu apartamento em decorrência de uma overdose de cocaína, já tinha sua agenda de filmagens 

ocupada pelos próximos quatro anos.  

 Ao contrário do que geralmente acontece com outros diretores, a produção desenfreada 

de Fassbinder não significa dizer que ela foi mal pensada ou esteticamente malograda. Pelo 

contrário, são muitos os seus filmes que atingiram sucesso de crítica e/ou de público. Mesmo 

em uma produção tão vasta e bem-sucedida, o filme Berlin Alexanderplatz se destaca. Adaptado 

do livro homônimo de Alfred Döblin lançado em 1929, conta a saga de Franz Biberkopf (Günter 

Lamprecht), recém saído da prisão após ter matado sua mulher. Ele promete a si mesmo que a 

partir de então levará uma vida justa e digna, sem se envolver com qualquer tipo de crime. 

Porém, as dificuldades econômicas e sociais na Berlim entre guerras fazem com que suas 

escolhas não sejam as mais fáceis ou moralmente corretas. 

 Coproduzido pela produtora alemã Bavaria Film e as emissoras públicas alemã e a RAI 

italiana, o filme de cerca de 15 horas foi dividido em 13 partes e um epílogo para ser exibido 

na televisão, em um episódio por semana. Tal característica pode, a uma primeira vista, colocar 

em xeque o status de Berlin Alexanderplatz enquanto filme. É verdade que autores como Jane 

Shattuc (1995) enxergam nas características de produção algo que o caracterizaria como série 

ou, no mínimo, “filme para televisão”, embora ele tenha sido filmado em película de 35mm. 

Por outro lado, o fato de sua narrativa não ser seriada1 e o suporte no qual foi filmado (em 

película de 35mm) advogam por seu enquadramento como “filme”. Nesse sentido, é esta última 

denominação que adotaremos no trabalho, já que é esta que os autores aqui utilizados e que 

teceram análise específica sobre Berlin Alexanderplatz utilizam, como Sontag (2005), Elena 

Del Río (2012) e Paul Coates (2012). 

 O fato de até mesmo sua denominação ser fruto de análises e elucubrações é sintoma do 

quão potente o filme é. O uso de espelhos em cena, os intertítulos, a adaptação do romance, a 

caracterização de época, a encenação, a recepção pela audiência, as alegorias bíblicas e 

científicas, o desenvolvimento dos personagens, a narrativa circular etc. são todos sinais de uma 

obra ampla e cujos artifícios são muitos. Mesmo com isso em mente, a voz over do filme se 

                                                           
1 De fato, Susan Sontag (2005) atesta que o filme deve ser assistido com o menor intervalo possível entre seus 

capítulos. 
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sobressai. Ela permeia o filme inteiro, aparece em todos os 13 capítulos, e se faz presente desde 

os primeiros minutos. Percebe-se nessas aparições que nem sempre o que ouvimos através da 

voz coaduna (pelo menos não em sentido direto) com a imagem; semelhantemente, notamos 

também que a instância que profere a voz nos traz textos com os elementos mais diversos: 

notícias da época (como se fossem notícias do dia em que se passa a história), citações bíblicas 

e textos sobre leis científicas. Tais passagens de narração em voz over são retiradas do livro do 

qual o filme é adaptado, exatamente como foram escritas por Alfred Döblin. Se nós falantes da 

língua portuguesa assistirmos ao filme e acompanharmos a legenda concomitante com a leitura 

do romance, notaremos pequenas diferenças no texto, mas isto se deve apenas ao fato dos 

tradutores das legendas do filme e do livro serem distintos; no original em alemão não há 

qualquer diferença – o máximo que Fassbinder chega a fazer é cortar algumas frases ou juntar 

trechos diferentes em apenas uma aparição da voz, algo sobre o que nos debruçaremos na 

análise.  

 Assim, este trabalho se propõe a analisar a voz over em Berlin Alexanderplatz, quais 

seus usos e quais suas especificidades dentro da obra. Com isso, pretende-se mostrar como ela 

se transforma em instrumento narrativo do filme, apesar de suas falas por vezes não dizerem 

respeito à história. A técnica cinematográfica da voz over foi pouca estudada pela pesquisa 

acadêmica, em boa parte devido à noção de que esta seria uma técnica menor ou que seu uso 

demonstraria pouco domínio da arte cinematográfica pelo diretor. Porém, a partir das 

características já citadas, o uso de tal artifício no filme em questão não é tão simples, direto ou 

redundante nem denota pouco domínio cinematográfico como podemos à primeira vista pensar 

quando falamos em voz over. Pelo contrário, a voz over em Berlin Alexanderplatz é mais um 

aspecto que demonstra a potência e as múltiplas facetas da obra de Rainer Werner Fassbinder, 

e por isso se justifica um trabalho que se debruce especificamente sobre esse assunto. A escolha 

pela voz over acontece tanto pelos poucos trabalhos produzidos a respeito desse tema quanto 

pelo fato de ser este um aspecto para e pelo qual convergem muitos outros.  

 A obra de Fassbinder também é pouco estudada no que diz respeito aos aspectos formais 

do seu cinema propriamente dito. Muitos são os estudos que abordam as temáticas de gênero 

ou sexualidade em sua obra, que se propõem a fazer uma análise psicanalítica dos conteúdos 

dos filmes do diretor – que tinha um relacionamento notoriamente conturbado com sua mãe –, 

ou então que analisam sua biografia e seu método de trabalho e as imbricações destes com sua 

obra. Conquanto tais aspectos sejam de fato importantes, até para construirmos o contexto 

maior dos filmes de Fassbinder, esquece-se por vezes que se a temática e a biografia de um 
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diretor são importantes a ponto de merecerem análise, só o são a partir do momento em que os 

filmes de tal diretor são importantes e pungentes cinematograficamente. 

 Este trabalho é dividido em três capítulos. No primeiro, serão realizadas uma série de 

contextualizações. Primeiramente, do Cinema Novo Alemão enquanto movimento estético e 

dentro do qual se inserem Fassbinder e Berlin Alexanderplatz; depois do próprio diretor, mais 

especificamente seu ethos, seu modo de trabalho e outros aspectos gerais de sua obra; e por fim, 

de Berlin Alexanderplatz, sua produção, recepção e características mais específicas. O capítulo 

2 traz uma discussão do referencial teórico que sustenta esta pesquisa. Ele foi dividido em duas 

partes, onde na primeira nos deteremos nos conceitos de narrativa, narração e história, os quais 

muitas vezes se confundem entre si e geram muitas ideias errôneas ou genéricas nos estudos 

sobre cinema. Na segunda, é feita uma pesquisa bibliográfica sobre a voz no cinema e, mais 

especificamente, sobre a voz over no cinema, sua história e seus usos. 

 O último capítulo é dedicado à análise do uso da voz over em Berlin Alexanderplatz. 

Metodologicamente todas as suas aparições no filme foram aferidas, para então serem erigidas 

quatro categorias, sobre as quais foram tecidas as análises. A escolha pelo uso de categorias foi 

no sentido de criar uma análise na qual as categorias se relacionassem entre si, em que seus 

aspectos fossem por vezes partilhados, e também por reunir os usos que foram considerados 

mais importantes.  
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2. CONTEXTUALIZAÇÕES: DO CINEMA NOVO ALEMÃO A BERLIN 

ALEXANDERPLATZ 

 

A partir do momento em que este trabalho se propõe a analisar um filme específico, 

Berlin Alexanderplatz, torna-se necessário fazermos uma série de contextualizações que 

contribuirão para a análise dos elementos utilizados nele. Primeiramente, trataremos do Cinema 

Novo Alemão2, movimento cinematográfico da Alemanha das décadas de 1960, 1970 e 1980, 

dentro do qual se insere a obra de Rainer Werner Fassbinder e, consequentemente, Berlin 

Alexanderplatz. Analisar essa cinematografia nos permitirá compreender o contexto histórico e 

cultural da Alemanha à época da feitura do filme em questão. O próprio Rainer Fassbinder é 

objeto da segunda seção deste capítulo; aqui o foco é mais na forma como o diretor trabalhava 

e lidava com suas relações profissionais que em passagens biográficas de sua vida – apesar 

dessas também aparecerem eventualmente. Tal seção será de grande importância para a 

compreensão de como foi concebido e filmado o filme que aqui nos propomos a analisar. Por 

fim, a última parte deste capítulo contempla aspectos específicos de Berlin Alexanderplatz, 

desde sua produção e recepção até suas características cinematográficas. Juntas, tais 

contextualizações nos possibilitarão usar na análise tanto aspectos históricos como 

características de produção do filme.  

 

2.1 Cinema Novo Alemão 

Thomas Elsaesser (1997), Caryl Flinn (2004), Jane Shattuc (1995), Cánepa (2007), Inga 

Scharf (2008) e John Davidson (1999): todos parecem concordar com os motivos para o 

surgimento de uma nova era do cinema alemão na década de 1960, que ficou conhecida como 

Cinema Novo Alemão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945, a 

Alemanha se encontrou devastada moral, econômica e politicamente. Por isso, o mercado 

cinematográfico era amplamente dominado pelo cinema hollywoodiano. Sobre isso, Shattuc 

(1995) nos diz que: 

Depois da devastação física e econômica da Segunda Guerra Mundial, a 

indústria europeia emergiu das cinzas da guerra como uma indústria jovem e 

incipiente. Ela foi presa fácil para as maiores firmas cinematográficas dos 

Estados Unidos, cuja potência doméstica não tinha sido afetada pela Guerra. 

Com o Plano Marshall para reinstalar o capitalismo em uma Europa fraca 

política e economicamente, multinacionais de Hollywood foram capazes de 

reafirmar sua dominação em um continente necessitado de dólares e 

                                                           
2 Diversos autores divergem entre chamar o movimento de Cinema Novo Alemão ou Novo Cinema Alemão. Aqui, 

optou-se por utilizar a primeira nomenclatura, já que é desta forma que Laura Cánepa (2007), única autora de 

língua portuguesa utilizada neste trabalho que teorize sobre o assunto, utiliza o termo.  
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produtividade. A indústria fílmica europeia do pós-guerra resultou da forte 

pujança do capitalismo americano e seu modelo monopolista. (SHATTUC, 

1995, p. 10, tradução nossa)3 
 

A indústria norte-americana aprendeu com os filmes de arte a usar tanto conteúdos 

sexuais mais explícitos, quanto locações mais realistas, além de economizar ao filmar em países 

longe dos sindicatos e das leis trabalhistas dos Estados Unidos. As companhias burlavam a 

proteção europeia contra empresas de fora ao se registrarem como locais; tal medida fez com 

que os estadunidenses penetrassem amplamente no mercado europeu. "Nesse cenário as 

maiores companhias americanas tiveram tanto sucesso em subverter as tentativas do governo 

de barrar a entrada de filmes norte-americanos em outros países que no final dos anos 1960 era 

difícil distinguir os filmes europeus dos hollywoodianos.” (SHATTUC, 1995, p. 11, tradução 

nossa)4 

A citada “devastação” da Alemanha se dá a partir de sua derrota na Guerra para os 

Aliados (União Soviética, França, Inglaterra, Estados Unidos), sendo ocupada e posteriormente 

dividida por esses países. Além disso, os horrores do Holocausto fizeram com que o mundo 

inteiro deixasse de respeitar a Alemanha enquanto nação. Após o término da guerra, a 

Alemanha foi dividida em quatro zonas entre os países vencedores do combate. Mais tarde, em 

1949, seriam formadas a República Federal da Alemanha (RFA), ou Alemanha Ocidental, nas 

zonas dos Estados Unidos, França e Inglaterra, e a República Democrática Alemã (RDA), na 

zona soviética. Scharf (2008) comenta que tal divisão, além de geográfica e ideológica (já que 

opunha o capitalismo do lado Ocidental ao socialismo dos orientais), se manifestava também 

na visão sobre o Holocausto. Enquanto o lado oriental não se considerava responsável pelos 

crimes do terceiro Reich, os ocidentais se viam como sucessores de fato e de direito do regime 

de Hitler, e, portanto, como responsáveis pelos crimes ocorridos. 

Em seus setores, os Aliados se engajaram numa busca por reeducar a população alemã; 

reeducação, aqui, adquire o sentido de apagar os vestígios do nazismo tão recente e tornar a 

Alemanha uma nação democrática. Uma das primeiras ações foi abrir os campos de 

concentração, onde milhões de judeus, ciganos e gays haviam sido massacrados, para obrigar a 

                                                           
3 “After the physical and economic devastation of Europe in World War II, Europe's industries rose unprotected 

economically from the ashes of war as undercapitalized infant industries. They stood as easy prey for the major 

American film companies whose strong domestic hold was unaffected by the ravages of the European war. With 

the U.S. government's Marshall Plan to reinstate capitalism in economically and politically weak Europe, 

multinational Hollywood firms were able to reassert their dominance in a Europe starved for dollars and 

productivity. The postwar European film industry resulted from the ever tightening grip of American monopoly 

capitalism and its multinational style.” 
4 "In this scenario the major American film companies have been so successful in their ability to subvert 

government attempts to bar the entrance of American films into other countries that by the late 1960s European 

film had become virtually indistinguishable from the American product." 
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população a visitá-los. A busca, logo, era por imbuir na população sentimentos democráticos 

alinhados com os dos Aliados. Tanto Shattuc (1995) como Scharf (2008) colocam a arte e a 

cultura como tendo importância estratégica nessa reeducação alemã. Enquanto a última nos 

conta que havia um controle pelos Aliados das produções artísticas e culturais – e não só do 

ponto de vista do conteúdo, mas em toda a cadeia de produção –, a primeira elucida o papel da 

televisão nesse contexto. Para Shattuc (1995), então, a indústria cinematográfica alemã no pós-

guerra minguou não só pela pujança econômica da indústria de Hollywood, mas também pelo 

próprio status da Alemanha enquanto país ocupado. Os Aliados, vencedores da guerra e que 

ocuparam a Alemanha Ocidental, concebiam o cinema enquanto forma de entretenimento 

comercial, e, por seu alcance, seus filmes tiveram o papel de reeducar a Alemanha nazista.  

Scharf (2008) acredita que podemos categorizar os cineastas do Cinema Novo Alemão 

como uma "geração". Fassbinder nasceu em 1945, mesmo ano de Wim Wenders, enquanto que 

Werner Herzog nasceu em 1944 e Helma Sanders-Brahms em 1940 – todos eram pertencentes 

à geração diretamente posterior ao período da Segunda Guerra (que durou de 1939 a 1945), 

uma geração que se rebelou contra o passado de seus pais. Nesse sentido, Scharf (2008) e 

Cánepa (2007) dissertam sobre o estado do cinema alemão, o pouco que existia dentro da 

supracitada supremacia hollywoodiana, na década de 50 e 60. O cenário, contam-nos, era 

amplamente dominado pelo gênero Heimat5, esteticamente defasado, ideologicamente acrítico 

e que propunha uma visão datada da identidade nacional. De fato, muitos filmes do gênero se 

tratavam meramente de versões colorizadas dos filmes do regime nazista: filmes épicos com 

motivos idílicos, mostrando grandes sagas em busca da liberdade e da “verdade”. 

Em termos narrativos, filmes Heimat perpetuaram uma visão acrítica de 

comunidade, baseada no passado e na tradição. Além disso, os filmes eram 

situados em um espaço delimitado, frequentemente um lugar idílico e rural. A 

comunidade rural, então, era retratada como atemporal e “natural”, aludindo 

à noção essencialista de comunidade. Por fim, o modo realista e o enredo 

linear tentavam uma identificação com os protagonistas, usualmente “presos” 

a um final feliz romântico das histórias de amor. (SCHARF, 2008, p. 25, 

tradução nossa)6 

                                                           
5 O termo alemão é de difícil tradução, mas pode ser entendido como “terra natal”, desde que entendamos esse 

sentimento de pertença não só geográfica, mas também afetiva e socialmente. Tanto por ser difícil traduzi-la para 

o português quanto por denominar um gênero altamente específico do cinema, neste trabalho a escolha foi por 

deixá-lo no original.  
6 “In narrative terms, Heimat films perpetuated an unproblematic sense of community, which was rooted both in 

the past and in tradition. In addition, the fi lms were set in a bounded space, which predominantly took the shape 

of a rural idyll. The rural community and its place were then portrayed as timeless and given, thereby alluding to 

essentialist notions of communality. Finally, the films’ realist mode and linear plotline called on the audience for 

identifi cation with the protagonists who were usually caught up in romantic and happy-ending love stories.” 
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O nascimento do que se convencionaria chamar de Cinema Novo Alemão, então, foi a 

recusa do Papas Kino7, o cinema do papai, e o surgimento de um outro, de postura crítica e de 

acordo com as questões alemãs da década de 60. No Manifesto de Oberhausen, documento 

considerado por Cánepa (2007) e Shattuc (1995) como o começo do Cinema Novo Alemão, os 

diretores que o assinaram firmaram posição em prol de reformas nacionais no sistema de 

financiamento e, assim, gostariam de criar as bases para um cinema não-comercial que 

entendesse o papel das narrativas na vida da sociedade. Há de se fazer a ressalva, porém, que o 

status do Manifesto de Oberhausen como fulcral para o Cinema Novo Alemão não é ponto 

pacífico. Davidson (1999), por exemplo, acredita que, por mais que o manifesto tenha tido 

grande alcance e importância políticas, seus signatários não correspondiam aos diretores que 

mais tarde alcançariam sucesso internacional8. Além disso, o autor traz que nem mesmo quando 

de seu lançamento Oberhausen foi uma unanimidade: setores da mídia achavam que o programa 

não atendia às necessidades do cinema alemão e outros diretores não viam correspondência 

entre o que os signatários de Oberhausen produziam cinematograficamente e o que eles diziam 

representar para o cinema alemão. Porém, mesmo assim o autor não nega a importância do 

manifesto. Ele encerra sua explanação dizendo que não se pode desconsiderar Oberhausen 

enquanto catalizador das mudanças pretendidas do panorama cultural alemão da década de 50. 

Davidson (1999) também atesta que não se pode conceber a importância estética do 

Cinema Novo Alemão separadamente de seu contexto político. Para ele, o clima político da 

década de 1960 se somou à organização de jovens diretores para resultar no Movimento. O 

autor, contudo, vê a vontade de se distanciar do cinema americano como um fenômeno não só 

alemão, mas da Europa como um todo: os cinemas regionais buscavam uma forma de refletir o 

espírito nacional, algo impossível com o domínio do cinema hollywoodiano. Mesmo assim, 

apesar de identificar a vontade de retomar tanto a identidade quanto o mercado cinematográfico 

como um fenômeno europeu e não apenas alemão, Davidson (1999) traz especificidades do 

caso da Alemanha, como a preocupação com a política intranacional e uma busca de ruptura 

com o cinema da geração antecedente (no caso a geração que tinha ligação com o regime 

nazista). 

Ao dissertar sobre a escola do Cinema Novo Alemão, Cánepa (2007) o destrincha em 

três fases. Na primeira, que tem início no fim da década de 1960, os filmes eram produzidos 

com baixo orçamento, e acabaram obtendo pouco sucesso na Alemanha do pós-guerra, que, 

                                                           
7 Conforme Davidson (1999), Scharf (2008) e Shattuc (1995) o citam. 
8 Fassbinder, Wim Wenders e Werner Herzog, por exemplo, não assinaram o manifesto. Dentre os mais conhecidos 

que o fizeram, podemos citar Alexander Kluge e Edgar Reitz. 
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comprometida com o capital estrangeiro que permitiu alçar o país a uma posição melhor em 

termos econômicos, incentivava mais a divulgação e exibição de filmes americanos que de 

produções domésticas. A segunda, que teve lugar na primeira metade da década de 1970, já 

trouxe novas produtoras e um sistema de financiamento que permitiu que as obras desse período 

fossem mais bem produzidas e alcançassem um público maior. Finalmente, o último período, 

que diz respeito ao final da década de 1970, marca ao mesmo tempo o auge e o declínio do 

movimento; auge porque foi nessa época que o cinema alemão obteve altos índices de filmes 

produzidos por ano; mas o declínio se deu a partir do momento em que vários diretores 

decidiram emigrar da Alemanha. 

Tanto Elsaesser (1997) quanto Scharf (2008) e Davidson (1999) percebem o que se pode 

considerar como um dilema ou contradição em que os diretores do Cinema Novo Alemão 

incorriam: ao mesmo tempo em que proclamavam uma arte crítica à política do Estado Alemão 

e sem quaisquer ligações com este, a grande maioria dos seus filmes era financiada justamente 

pelo estado; além disso, os diretores contavam com o apoio dos Institutos Goethe9 para que 

seus filmes fossem divulgados e reproduzidos fora da Alemanha. “Apesar do patrocínio público 

não ter feito do Cinema Novo Alemão um instrumento de propaganda, mesmo assim indica um 

interesse vital dos representantes da Alemanha Ocidental de promover os filmes do Cinema 

Novo Alemão como cultura alemã.” (SCHARF, 2008, p. 30). A questão então era: como 

quebrar com o status quo e fazer uma arte independente se essa arte era financiada e sustentada 

pelo Estado? Elsaesser (1997) vê em tal dicotomia um teor de representação oficial dado ao 

movimento; porém, os autores parecem concordar que tal sistema de arrecadação era necessário 

dentro do contexto econômico da época. 

No que diz respeito às diferenças entre o gênero Heimat e o Cinema Novo Alemão, 

Scharf (1999) vê principalmente o fato de que esta última cinematografia tratava diretamente 

da identidade nacional alemã, entendida aqui não como um ufanismo acrítico ou propaganda 

nacional, mas como uma representação direta das questões sociais da Alemanha Ocidental. 

Além disso, prossegue a autora, o trabalho dos diretores seguia no sentido de reconhecer uma 

forte imbricação entre texto (filme) e contexto (sociedade), de forma que um refletisse o outro 

e vice-versa. Rejeitava-se, assim, uma concepção unidirecional da mídia enquanto entidade 

representadora. Scharf (1999) ainda nos traz que as figuras mais “revolucionárias” e 

                                                           
9 O Instituto Goethe é uma organização alemã sem fins lucrativos que tem filiais em todo o mundo, e atua com o 

objetivo de divulgar a língua, a literatura e a cultura alemãs. Apesar de não ser propriamente ligada a nenhum 

governo, os autores citam-no com esse teor de oficialidade, pois boa parte do finaciamento do Instituo advém de 

convênios com o Estado alemão. 
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iconoclastas do Cinema Novo Alemão eram Rainer Fassbinder e Holger Meins10. Segundo ela, 

tal caracterização é possível pois ambos iam além dos ideais supracitados, entendendo a relação 

entre filme e sociedade como intensamente política e sobre a qual o diretor deve estar 

plenamente ciente: “[...] ele/ela [o/a diretor/diretora] deve utilizar todo o seu potencial criativo 

e poder social de forma responsável e direcionada ao futuro, ou seja, trabalhar visando a uma 

reforma societária ou até mesmo à revolução.” (SCHARF, 2008, p. 29, tradução nossa)11 

Esse certo teor revolucionário do Cinema Novo Alemão é também exposto por Flinn 

(2004), embora sob outro viés. A autora analisa em seu trabalho a música dentro do Cinema 

Novo Alemão, bem como a importância do melodrama enquanto gênero cinematográfico.12 

Para ela, a música cresce em importância justamente na medida em que no Cinema Novo 

Alemão predominavam os temas melodramáticos, no qual há uma propensão em se mostrar 

diversos tipos de emoção. Assim, quando o diálogo chega a seu limite e não consegue mais 

expressar todo o caráter emotivo que uma cena exige, o diretor deve lançar mão da música. O 

teor revolucionário referido aqui vem a partir do momento que Flinn (2004) nota a importância 

do melodrama, apesar de à primeira vista parecer esse um gênero menor, dentro do contexto 

social e político alemão:  

À luz das várias conexões (históricas, escolares, populares) entre mulheres, 

feminilidade e a esfera doméstica da época, o melodrama pareceu uma forma 

apropriada de expressar questões históricas a partir de histórias e memórias 

centradas no feminino. Críticos veem nisso uma voz e experiência a partir das 

quais a mulher pode falar; também pode ser entendido como um impulso 

autobiográfico que seus correspondentes masculinos deixaram amplamente 

não explorado. (FLINN, 2004, p. 44)13 
 

Diferentemente do melodrama hollywoodiano, em que as mulheres eram retratadas 

apenas através de clichês, no Cinema Novo Alemão às mulheres era permitido ter vida própria; 

                                                           
10 Meins era um estudante de cinema que produziu diversos filmes do Cinema Novo Alemão; além disso, era 

amigo de muitos diretores e atores do movimento. Meins acabaria largando o cinema para se juntar ao grupo 

terrorista Red Army Fraction (também conhecido como Grupo Baader-Meinhof), organização de extrema esquerda 

que visava a uma revolução na Alemanha e denunciava as contradições do sistema capitalista. Por sua atuação nas 

ações do grupo, Meins seria preso em 1972. Na cadeia, ele entrou em greve de fome para protestar contra a 

condição de seu encarceramento e a de seus companheiros. Por complicações decorrentes desse protesto, ele veio 

a falecer em 1974. 
11“[...] s/he has to utilize her/his creative potential and social power in a responsible and future-oriented way, that 

is, to work towards societal reform or even revolution. 
12 Embora seu trabalho tenha a pretensão de ser mais abrangente, a autora acaba se focando em Fassbinder, em 

boa parte devido a sua ligação com o gênero. De fato, muitos trabalhos analisam como Fassbinder lidou com a 

questão melodramática, como Burns (1995). Além disso, muitos dos filmes mais conhecidos do diretor se inserem 

nesse gênero, notadamente O Medo Consome a Alma [Angs Essen Seele auf] (1974). 
13 “But in light of the various links (historical, scholarly, popular) among women, femininity, and the domestic 

sphere at the time, melodrama seemed an appropriate form with which to explore historical issues from female-

centered perspectives and memory. Critics maintain it provided a way for women’s voices and experience to speak; 

it could also be tied to an autobiographical impulse that their male counterparts left largely unexplored.” Tradução 

nossa. 
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em parte isso se deve à própria Guerra, pois, em uma sociedade em que os homes foram ao 

campo de batalha e muitos não voltaram, as mulheres se liberaram, em parte, do patriarcalismo. 

Assim, a ausência de "pais" faz com que as "mães" sejam livres de suas limitações de gênero, 

como muitos filmes do movimento nos mostram14. Porém, Flinn (2004) faz questão de notar 

que ainda assim, no que tange aos seus autores, o Cinema Novo Alemão ainda era uma 

instituição predominantemente masculina, em que os diretores homens tinham muito mais 

facilidade de financiar e distribuir seus filmes que as mulheres. 

Sobre a importância de Rainer Fassbinder para o Cinema Novo Alemão, ela é tamanha 

que Cánepa (2007) chega a considerar sua morte, em 1982, como o fim dessa cinematografia; 

isso porque sua morte se deu em um momento em que ele e seus filmes atingiam o ápice de sua 

popularidade. Contrariamente a Cánepa (2007), Scharf (2008) não vê o fim do Cinema Novo 

Alemão em 1982 com a morte de Fassbinder, mas sim em 1989. Para ela, tal data explicita 

melhor o fim de uma era artística, já que se trata também de um marco histórico para a 

Alemanha, com a queda do muro de Berlim e a reunificação do país. 

 

2.2 Rainer Fassbinder: vida e obra 

Ronald Hayman (1984) e Robert Katz (1992) foram apenas alguns dos autores a 

comentar sobre a conturbada relação entre Fassbinder e seus pais – Liselotte Eder e Hellmuth 

Fassbinder. Hellmuth era um médico com aspirações artísticas, escritor nas horas vagas e que 

tinha seu consultório na própria residência da família – localizada em um bairro boêmio e centro 

de prostituição de Munique. Lá, ele costumava receber prostitutas que iam fazer seus exames 

obrigatórios; assim, desde cedo Rainer Werner Fassbinder passou a conviver com a 

prostituição, um dos motivos pelos quais durante toda sua vida ele encarou a profissão com 

naturalidade. Hayman (1984) e Katz (1992) também são bem incisivos ao marcar o fato de que 

nem Liselotte nem Hellmuth nutriam grande apreço por Rainer, que mais tarde afirmaria que 

sua infância não fora ruim, mas simplesmente "inexistente". 

Katz (1992), cujo trabalho representa um esforço em biografar Fassbinder, traz-nos 

detalhes sobre sua vida pessoal. O autor, que foi roteirista de Kamikaze 89 (idem, Wolff 

Gremm, 1982), filme que tinha Fassbinder como protagonista, e portanto o conhecia 

pessoalmente, faz um esforço para rememorar passagens ou fatos pitorescos do começo da vida 

do diretor, como, por exemplo, o fato de que seu nome foi dado em homenagem ao poeta 

                                                           
14 Um dos melhores exemplos talvez seja O Casamento de Maria Braun (Die Ehe der Maria Braun, 1979), de 

Fassbinder, em que a personagem-título tem de lidar com a incerteza sobre a volta ou não de seu marido do campo 

de Guerra e, posteriormente, consegue viver uma vida independente e satisfatória.  
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austríaco Rainer Maria Rilke (1875-1926)15. Além disso, ele nos conta sobre a conturbada 

infância de Fassbinder, que tinha um pai frio e distante e uma mãe ausente. Katz também traz 

à tona episódios como o que Fassbinder, com quatro anos de idade, quebrou um boneco e desde 

então não lhe foi mais permitido ter qualquer brinquedo. 

Com cinco anos, seus pais se divorciaram. A distância emocional entre Rainer e 

Hellmuth passou então a ser também geográfica: vivendo em cidades diferentes, pai e filho 

mantiveram pouco contato. Rainer nunca conseguiu se fixar em nenhuma escola, sempre sendo 

expulso delas e sem conseguir boas notas, em grande parte devido a sua dificuldade em se 

concentrar. Quando ele tinha por volta de 8 anos, sua mãe contraiu tuberculose e teve de passar 

um ano em um sanatório. Fassbinder, então, ficou sozinho: Liselotte sublocou o flat em que 

viviam, então o jovem nunca passou necessidade, mas ao mesmo tempo não teve quem cuidasse 

dele ou fosse responsável. Assim, Fassbinder começou a passar boa parte do seu tempo ou nas 

ruas, ou no cinema, onde era capaz de ver até quatro filmes por dia. (HAYMAN, 1984) 

A relação conturbada de Fassbinder com sua mãe é bastante notória. Como já dito, 

Liselotte sempre fora uma mãe ausente; a essa condição somaram-se episódios que fizeram com 

que a relação entre mãe e filho tenha sido conhecida por sua animosidade. Quando Rainer ainda 

era criança, sua mãe lhe contou que seguidamente sonhava que os dois se casavam; mais tarde, 

ela teria um namorado muito mais jovem, de 18 anos, que tentaria ser uma figura paterna para 

Rainer, que nunca aceitou o fato; por fim, o último dos fatos mais notáveis da relação dos dois 

foi quando Liselotte se casou com um homem mais velho, Sr. Eder. Eder nutria verdadeira 

abjeção por Fassbinder, proibindo que sua mulher se encontrasse com seu filho. Fassbinder se 

vingaria de sua mãe ao escalá-la em seus filmes sempre em papeis desabonadores ou de 

submissão extrema – em Berlin Alexanderplatz, ela aparece em poucas cenas como a mulher 

do chefe da gangue a que Franz Biberkopf se junta. Uma personagem bastante submissa, e até 

irrelevante, que só é mostrada poucas vezes carregando bandejas para servir seu marido. 

Depois de largar a escola e se envolver como proxeneta de um amigo, Fassbinder tentou, 

sem sucesso, entrar para a escola de cinema; embora não tenha sido admitido, conseguiu 

produzir por conta própria alguns curtas-metragem. Em Munique, através de uma amiga, 

acabou assistindo uma peça de um grupo teatral independente, o Action Theater16. Terminado 

o espetáculo, ele se encontrou com os representantes do grupo, e em pouco tempo passou a 

fazer parte da trupe e a dirigir e escrever peças (KATZ, 1992). Shattuc (1995) coloca o Action 

                                                           
15 Hellmuth Fassbinder era um amante da literatura. Escritor nas horas vagas, foi ele quem escolheu o nome do 

filho, em homenagem ao seu escritor preferido. 
16 Teatro ação, em tradução livre. 
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Theater dentro de um contexto de insatisfação dos grupos teatrais com a centralidade do 

conceito do "autor". Foi daí que surgiram grupos de teatro em toda Alemanha que buscavam a 

ação direta em detrimento do poder centralizado do diretor teatral, chegando inclusive a fazer 

suas peças em bares e nas ruas frequentadas pelas classes trabalhadoras, em uma tentativa de 

criar um teatro popular.  

Em 1968, o Action Theater foi rebatizado sob o nome de Antiteater17, agora sob o 

comando de Fassbinder. Tornou-se, assim, uma organização mais tradicional, visto que agora 

havia uma liderança bem definida na figura do próprio Fassbinder. O ano de 1969 marcaria a 

sua estreia no cinema, o que não fez com que ele acabasse de pronto com sua experiência teatral, 

tendo levado as duas áreas artísticas concomitantemente por um tempo, até que o cinema, por 

seu alcance e pelo sucesso que fizera, tomasse naturalmente a sua predileção. Logo com seus 

dois primeiros filmes18, Fassbinder passou a ter algum reconhecimento na mídia, dando várias 

entrevistas para uma série de jornais e revistas. Nelas, o único membro do grupo a ser tratado 

como um indivíduo era ele próprio, sendo os outros relegados à "coletividade" (SHATTUC, 

1995; HAYMAN, 1984; Katz, 1992). 

Para Shattuc (1995), enquanto que, ao menos no começo de sua carreira, os filmes de 

Fassbinder não tinham apelo popular através da utilização de atores famosos, pois eram todos 

advindos de seu grupo teatral, isso era uma estratégia do diretor para que ele fosse o centro das 

atenções, tornando-se o chamariz do filme. À época em que Fassbinder passou a ser tema da 

mídia, esta passou a retratá-lo como a antítese da figura usual do artista. Sua aparência feia19, o 

fato de ter vindo de família de classe média, seu trabalho duro, são todos fatos que vão de 

encontro à imagem do artista que não precisaria trabalhar, que tem fama por sua beleza ou que 

teve uma vida sofrida. A autora ressalva ainda que todas as primeiras aparições de Fassbinder 

na grande mídia eram no sentido de desbravar esse "homem comum". 

No que diz respeito à questão da personificação acima mencionada, Shattuc (1995) faz 

um paralelo entre Andy Warhol e Fassbinder. A teórica vê semelhanças na medida em que 

ambos estabeleceram uma forma de trabalho parecida com a de uma indústria20; por isso, foram 

acusados de não serem artistas, mas apenas pessoas que souberam lidar com o sistema artístico 

                                                           
17 Anti-teatro, em tradução livre. 
18 O Amor é Mais Frio que a Morte (1969) e Katzelmacher (idem, 1969). 
19 Katz (1992) nota que o próprio Fassbinder não tinha nenhuma ilusão quanto a sua (falta de) beleza e, de fato, 

até mesmo cultivava sua feiura: se deixava gordo e se vestia desleixadamente. Tal estratégia era vista pelo diretor 

como forma de se fazer valer por outras formas que não a aparência física. 
20 Para a autora, tal caracterização pode ser feita na medida em que Fassbinder produzia muitos filmes por ano, 

utilizando os mesmos atores e lidando com temáticas parecidas. Já Warhol tinha um processo de reprodução em 

série de suas obras artísticas. 
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vigente (personalista, que sempre busca uma “estrela” que possa ser foco das atenções) e 

capitalizaram em cima disso. A autora também vê, nesse sentido, uma ligação entre Fassbinder 

e a contra-cultura alemã da década de 1960, na medida em que tal movimento buscava romper 

com quaisquer padrões estéticos, algo que Fassbinder sempre buscou, tanto em seu grupo 

Antiteater como com seus primeiros filmes. 

Shattuc (1995) afirma que a parte relevante da biografia de um autor tendo em vista uma 

análise de sua obra é antes o discurso dele mesmo enquanto artista que sua biografia de vida 

propriamente dita. Porém, ela vai além e diz que as análises da biografia de Fassbinder não 

devem se deter em sua manipulação consciente de sua imagem pública, devendo abarcar 

também os discursos competentes ao capitalismo estatal e à cultura emergente na Alemanha 

Ocidental. Assim, para a autora, foram três as forças que criaram a fama, a lenda, de Fassbinder 

enquanto um diretor ao mesmo tempo popular como de alto valor artístico: a indústria da 

televisão, a imprensa e o próprio Fassbinder. 

A autora então situa Fassbinder em uma tensão entre dois discursos históricos distintos 

– o auteur e a Cultura Pop americana. Daí surgiram dois gêneros institucionais em sua obra: a 

adaptação de melodramas para a televisão da Alemanha Ocidental e o filme de arte confessional 

(ou melodrama confessional). A marca das adaptações melodramáticas seria o uso de 

personagens com características bem definidas, além de um sistema temporal de narrativa 

bastante ortodoxo e linear; por fim, a autora nota que nessa série de trabalhos o diretor usou as 

cores saturadas repetidas vezes, assim como a música como forma de subjetivação dos 

personagens, de externar seu "estado de espírito". Já o filme de arte confessional trabalhava 

com uma visão modernista de realismo objetivo onde os eventos cotidianos crescem em 

importância em relação ao realismo hollywoodiano em que uma série de eventos acontece de 

forma linear e há uma preferência por mostrar acontecimentos especiais ou notórios na vida dos 

personagens. Tal característica fica explícita no fato de vários filmes terem sido filmados em 

lugares onde Fassbinder de fato viveu, ou então em bares, restaurantes e ruas que não eram sets 

controlados, além do fato de ele empregar não-atores para papéis principais e, por fim, de usar 

iluminação natural nas tomadas exteriores. 

Tanto Richard Figge (1979) quanto Katz (1992) ressaltam o fato de Fassbinder nunca 

ter frequentado nenhuma academia de ensino formal do cinema. O primeiro nos conta que ele 

era um ávido frequentador de cinema desde os cinco anos de idade; mais tarde, falharia em 

entrar para a Academia de Cinema de Berlim, mas sua vontade de fazer cinema o fez aprender 

na prática: em 1965, com 20 anos, Fassbinder fez seu primeiro curta-metragem, e estrearia nos 

longas em 1969 com O Amor é mais Frio que a morte. Figge (1979) ainda aponta essa falta de 
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ensino formal como o fator responsável pelos seus primeiros filmes parecerem estranhos ou 

ineptos no que tange à técnica cinematográfica, ao mesmo tempo em que desmente aqueles que 

consideraram tal inaptidão como uma escolha estética consciente.  

Por outro lado, Figge (1979) percebe uma certa mudança de tom na obra do diretor: 

enquanto os primeiros filmes de Fassbinder denotavam um certo cinismo e desespero ante a 

inexorabilidade do destino, a partir de Beware of a Holy Whore (1971)21, filme que marcou o 

fim dos filmes do estilo Antiteater, o diretor passou a apostar em finais mais felizes e menos 

exasperantes. Isso, porém, não significa dizer que o autor se tornou um otimista, apenas que 

agora os problemas emocionais ou psicológicos de seus personagens passaram a ter outras 

definições que não o final "triste". 

Um dos fatores decisivos para a produção frenética de Fassbinder estava no fato de que, 

ao escrever um roteiro, ele não especificava ângulos de câmera ou tomadas. Fazia parte do 

modus operandi do diretor não ter a "arquitetura" de uma cena pronta de antemão. Pelo 

contrário, ele dava uma ideia do que queria para a cena aos seus produtores, e estes então 

tentavam buscar a locação que mais se encaixava na descrição. Fassbinder fazia disso um 

processo criativo, já que acreditava que a improvisação e a falta de planejamento lhe 

providenciavam estímulo para que sua criatividade florescesse. Lidar com espaços apertados 

que forneciam poucas possibilidades estimulava sua criatividade de procurar fazer o melhor 

com o pouco que tinha (FIGGE, 1979). Iluminação e esquema de cores também eram outros 

aspectos de um filme que o diretor não discutia ou planejava de antemão, deixando para que 

fossem resolvidos na hora. Essa predileção por não planejar se estendia também no tocante ao 

trato com atores. Por não gostar de dar instruções detalhadas do que queria em cada cena, 

Fassbinder escolhia atores que acreditava que intuitivamente saberiam o que ele queria. 

As escolhas de Fassbinder nem sempre eram pacíficas dentro do set de filmagem. 

Hayman (1984) e Katz (1992) são bem incisivos ao notar que Fassbinder tinha de fato uma 

personalidade centralizadora e eventualmente sádica. Ele gostava que os outros dependessem 

dele, algo que Katz (1992) aponta como outro motivo para sua produção desenfreada – períodos 

sem filmagem eram períodos em que ninguém dependia dele, que, assim, não tinha como ser o 

centro das atenções. Já Hayman (1984) diz que por vezes o diretor era capaz de xingar um ator 

ou outro membro da equipe de filmagem apenas para vê-los chorar; uma vez que o fizessem, 

Fassbinder voltava a gostar deles, pois estavam chorando por causa dele, ou seja, dessa forma 

ele se tornava o centro da vida de todos. 

                                                           
21  Cuidado com a Puta Sagrada, em tradução livre. 
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Essas relações de dependência chegam a seu nível máximo quando se fala da relação de 

Fassbinder com Irm Hermann. Hermann era atriz e fazia parte da trupe teatral Action Teatre. 

Ambos passaram a ter um relacionamento íntimo, em que Hermann se tornou uma espécie de 

secretária não oficial e amante ocasional. Porém, a relação dos dois foi notadamente uma em 

que Rainer mostrava a todo o momento que tinha poder em relação a ela; enquanto ele 

frequentemente a escalava em seus filmes, o fazia em papéis menores e humilhantes22. Da 

mesma forma, Fassbinder gostava de humilhá-la em público, chegando até a lhe espancar na 

frente dos colegas de teatro. Quando ela ameaçava se matar, ele ria e dizia para ela ir em frente. 

Hermann tinha muitos ciúmes de outras atrizes como Hannah Schygulla, a quem Fassbinder 

dava papéis melhores e parecia nutrir maior apreço; em contrapartida, Fassbinder gostava de 

fazê-la sentir ciúmes e até mesmo encorajava os outros a tomar parte nas humilhações a 

Hermann: “Ela não fazia nenhum segredo quanto a sua dependência sexual dele, enquanto que 

Fassbinder adorava o poder que essa dependência lhe fornecia” (HAYMAN, 1984, p. 23, 

tradução nossa)23.  

Alguns atores escapavam do trato hostil de Fassbinder, como Barbara Sukowa (Mieze 

em Berlin Alexanderplatz) e Hannah Schygulla (a Eva em Berlin Alexanderplatz). Com a 

última, embora Fassbinder a conhecesse desde o começo da sua carreira24, havia uma relação 

estritamente profissional: ambos sabiam intuitivamente que para manter a colaboração que 

tinham, não poderiam se ver fora do âmbito profissional. De fato, pouco se viu Fassbinder 

gritando com ela nos sets de filmagem – um feito e tanto se considerado o histórico do diretor25. 

Hayman (1984) nota também que a relação com Günther Lamprecht, ator que faz o personagem 

principal em Berlin Alexanderplatz, era conturbada. Por mais que a decisão de escalá-lo no 

papel tenha sido dele mesmo, Fassbinder nunca o perdoou por ter "roubado" o personagem que 

durante toda sua vida tinha considerado como uma espécie de extensão sua. Tal raiva se 

manifestava na medida em que Fassbinder deixava o som ligado o dia inteiro apenas para 

                                                           
22 Em Berlin Alexanderplatz, ela faz o papel de uma das amantes de Reinhold (Gottfried John). Em uma das poucas 

cenas em que a personagem tem falas, ela é expulsa de casa por Reinhold, aparentemente sem nenhum motivo. 

Quando ela afirma que o ama, ele responde com agressões físicas e verbais. O fato de Fassbinder ter escolhido 

esse papel para Hermann e ter dado tal tratamento à personagem vai ao encontro do que caracterizamos aqui como 

relação sádica com a atriz. 
23 “She made no secret of her sexual dependance on him, while he revelled in the power it gave him.” 
24 Schygulla, conta-nos Katz (1992), tornou-se atriz a pedido de Fassbinder. A colaboração começou já no primeiro 

filme do diretor, O Amor é mais frio que a Morte (1969), e se estendeu até a alguns dos principais filmes do diretor, 

como O Casamento de Maria Braun, Lili Marlene (Lili Marleen, 1981) e As Lágrimas Amargas de Petra von Kant 

(Die Bitteren Tränen der Petra von Kant, 1972). 
25 Katz (1992) e Hayman (1984) notam, porém, que apesar da relação de admiração mútua entre ambos, quando 

Schygulla solicitou mais dinheiro que o usual nas filmagens de Effi Briest (idem, 1974) Fassbinder se irritou e só 

voltou a chamá-la para um papel em O Casamento de Maria Braun. 
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incomodar Lamprecht no camarim ao lado, e também no tratamento lacônico do diretor, que ao 

fim de cada tomada apenas falava, com desprezo, "obrigado, Günther". Por fim, quando 

Lamprecht esteve doente, e pediu para filmar menos do que o programado para o dia, não foi 

atendido por Fassbinder. 

Apesar de ser homossexual assumido desde os 15 anos (KATZ, 1992), Fassbinder 

também se relacionou com mulheres, sendo inclusive casado duas vezes26. Seus casos amorosos 

acabam ganhando importância na medida em que afetavam as rotinas de filmagem, conforme 

nos traz Katz (1992). Segundo ele, os dias em que Fassbinder era atendido sexualmente pelo 

seu parceiro da época eram os dias em que todos ficavam felizes, pois, quando isso não 

acontecia, era de conhecimento geral que o diretor se tornaria bastante irascível e praticamente 

impossível de lidar. Vale aqui também citar o caso de O Medo Consome a Alma (Angst essen 

Seele auf, 1974), em que Fassbinder escalou seu amante El Hedi bem Salem, um imigrante 

marroquino que não sabia falar alemão corretamente, no papel principal como um último favor 

a ele27. 

Elsaesser (1997) parte de uma perspectiva de descontruir Fassbinder e sua historicidade 

no contexto da Alemanha Ocidental em que ele surgiu como uma estrela. Para ele, mesmo se 

considerarmos apenas a Alemanha Ocidental, não podemos falar que Fassbinder a representava; 

nem mesmo, enquanto homossexual, poderia ele representar o movimento gay. No máximo, 

para o autor, pode-se dizer que o diretor, até certo ponto, representou o movimento de contra-

cultura dos anos 70. Da mesma forma, Elsaesser (1997) também atesta que, na Alemanha pós-

unificação, ao redefinir-se geograficamente o país passou a redefinir também sua identidade 

nacional, dando menos valor às classes artísticas e intelectuais. 

Entre os diretores de sua geração, Fassbinder, com suas raízes regionais, seu 

amor pelo cinema de Hollywood, e sua crença nos filmes de gênero, não se 

encaixava em nenhuma das categorias [de representação da Alemanha]. De 

fato, ele parece ser o candidato menos óbvio para “representar a Alemanha”, 

entendida a representação tanto no sentido de passar uma imagem, um mapa 

ou um inventário da Alemanha do pós-guerra ao tratar de questões sociais, 

quanto no de criar através de seus filmes mundos ficcionais nos quais os 

alemães podiam se reconhecer. (ELSAESSER, 1997, p. 16, tradução nossa)28 

                                                           
26 Irm Hermann chegou a acreditar que Rainer se casaria com ele, mas na última hora ele anunciou que se casaria 

com Ingrid Caven, também membro do grupo teatral. 
27 Ben Salem amava Fassbinder, que se cansou dele, e por isso lhe deu o papel como uma espécie de prêmio de 

consolação. Mais tarde, ignorado por seu amante, o ator improvisado seria preso por ter esfaqueado um homem, 

notadamente com o intuito de chamar a atenção de Fassbinder (Katz, 1992; Hayman, 1984). Na prisão, o imigrante 

marroquino se suicidaria. 
28 “Among the directors of this second generation, Fassbinder, with his strong regional roots, his love of the 

Hollywood cinema, and his belief in genre film did not fit any of the categories. In fact, he seemed the least obvious 

candidate for 'representing Germany', either in the sense that his films gave an image, a descriptive map or an 

inventory of post-war Germany by treating social and political questions; or in the sense that his films created 

fictional worlds in which Germans could or did recognize themselves.” 
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Também dizer que Fassbinder interferiu na Alemanha Ocidental ao invés de tê-la 

representado é uma colocação que, para Elsaesser (1997), não se sustenta. Isso porque o termo 

“interferiu” adquire uma conotação de propagar políticas sem uso prático e tornar os seus filmes 

apenas propagandas de tais políticas. Só se pode dizer que o trabalho de Fassbinder é político 

no sentido de que seus filmes representam mundos midiáticos – eles existem em torno de jornais 

revistas, filmes, música popular etc. “Visto como uma espécie de pária, nenhuma parte da 

Alemanha se reconhecia em Fassbinder [...] Na vida pública alemã, ele claramente não 

representa ninguém: nem o establishment nem o burguês, a esquerda ou a direita, nem as 

minorias étnicas e sexuais.” (ELSAESSER, 1997, p. 42)29. 

O espectador alemão nos anos 1970 era uma categoria com vários problemas, a começar 

pela colonização do cinema de Hollywood. Como grande parte dos filmes independentes da 

Alemanha Ocidental eram financiados pelo governo – ou seja, não dependiam diretamente da 

audiência – os diretores tinham pouca noção do que pensava seu público, com a exceção da 

imprensa, que geralmente lhes era hostil. Aos diretores, então, como não existiam culturas nem 

de gênero cinematográfico nem de estrelas, cabia encontrar outras formas de chegar ao grande 

público (ELSAESSER, 1997). 

Fassbinder era a exceção à regra. Com o passar do tempo, ele formou um grupo de atores 

que formavam o elenco em grande parte de seus filmes, estabelecendo, dessa forma, uma 

espécie de protótipo de sistema de estrelas; além disso, durante sua carreira ele experimentou 

os mais diversos tipos de gênero cinematográfico. Nesse percurso, passando pelos melodramas, 

filmes de gângster, filmes para a televisão, sempre permaneceu a preocupação com a audiência. 

Em um filme hollywoodiano clássico, diz Elsaesser (1997), o espectador é posto no 

centro de todos os acontecimentos de forma que a câmera é subordinada a este, servindo a 

narração, assim, de um guia que nos deve elucidar tudo e que ao mesmo tempo deve parecer 

invisível, como se fosse algo natural. Por outro lado, em Fassbinder temos uma busca da 

imagem pela imagem, a imagem com fim em si mesmo. Uma cena típica de Fassbinder, conta-

nos o autor, fornece um ponto de vista de um espaço através do uso de enquadramentos dentro 

do enquadramento da câmera – filmagens através de escadas, cortinas, corrimãos, fechaduras 

etc. “Enquanto forma modernista de desconstrução, isso chama a atenção para o artifício da 

representação, ou comenta criticamente no mundo claustrofóbico habitado por esses 

                                                           
29 “Seen as akind of paria, no part ofor party in Gennany recognized themselves in Fassbinder,[…] In German 

public life, he also clearly represented no-one: not the establishment nor the bourgeoisie, not the left nor the right, 

not the racial minorities nor the sexual minorities.”  Tradução nossa. 
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personagens.” (ELSAESSER, 1997, p. 58, tradução nossa)30. Também em contraposição ao 

cinema hollywoodiano clássico, em que os personagens não olham para a câmera, não retornam 

o olhar que temos sob eles, Fassbinder nos deixa cientes do fato de que somos uma presença 

invisível, que o enquadramento da câmera não é uma janela para o mundo exterior. Da mesma 

forma o uso de espelhos e outros objetos que levem simetria ao quadro são artifícios usados 

pelo diretor alemão com este intuito de firmar uma relação entre os personagens e a ficção – 

uma relação em que um reflete o outro infinita e indefinidamente (ELSAESSER, 1997). 

Para Elsaesser (1997), apesar da obra de Fassbinder nos apresentar frequentemente 

personagens marginalizados pela sociedade, estes nunca se consideram enquanto tal; não 

ouvimos reclamações ou queixas, eles nunca consideram outros responsáveis por seu destino. 

Fassbinder acreditava que colocar alguém em uma posição de vítima é diminuir a complexidade 

dessa pessoa, pois a estereotipa; ao mesmo tempo, para o diretor representar vítimas e 

opressores de forma maniqueísta é um desserviço à alteridade, já que impede que o espectador 

crie empatia com a vítima representada. Isso porque o sentimento de pena é uma forma de 

manter uma distância perante ela: só sentimos compaixão a partir do momento em que nos 

sentimos confortáveis com nossa posição. O que o diretor almejava, então, era fazer com que o 

espectador se sentisse desconfortável, pois é esse sentimento que retira alguém de sua 

individualidade e faz com que sintamos algo que possa ensejar mudanças na sociedade. 

É importante notar aqui que a voz over não é um artifício recorrente nos filmes de 

Fassbinder. Autores como Hayman (1984) e Katz (1992), que traçam um percurso histórico do 

trabalho do diretor, não citam em nenhum momento tal recurso. Este último comentador divide 

a obra do cineasta dentro de estilos variados, dos quais se destacam o teatral, o barroco e o 

melodramático. A primeira categoria diz respeito aos primeiros filmes, em que a estética do 

teatro se mostrava mais evidente. Subsequente a esta, temos a fase barroca, na qual se 

evidenciam recursos mais exuberantes e chamativos, como em As Lágrimas Amargas de Petra 

von Kant (1972). Por fim, a fase melodramática, que teve seu ápice com O Medo Consome a 

Alma (1973) se caracteriza por ser um cinema de gênero, em que a influência do diretor 

alemão31 Douglas Sirk é bastante acentuada. O teatro é uma mídia que não comporta a voz over, 

portanto, na primeira fase do diretor, o uso desse recurso ficava impossibilitado. Da mesma 

forma, tanto a exuberância do barroco como a objetividade do melodrama também não 

comportavam essa técnica, fazendo desse um recurso pouco utilizado por Fassbinder. 

                                                           
30 “As a modernist form of deconstruction, this draws attention to the artifice of representation, or critically 

comments on the claustrophobic, stifling and cluttered world in which these characters are at home [...]”. 
31 Apesar de ter nascido na Alemanha, Sirk fez sua carreira toda nos Estados Unidos. 
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Foi quando estava no auge do sucesso que Fassbinder morreu. Katz (1992) conta-nos 

que, após ganhar o Urso de Prata no festival de cinema de Berlim com O Desespero de Veronika 

Voss, o cineasta passou a ficar obcecado com a ideia de ganhar um Oscar. Com este objetivo 

em mente, após filmar Querelle (1982), seu último filme, ele já tinha mais quatro anos de 

filmagens programados, incluindo um filme que teria a atriz Jane Fonda como estrela. Porém, 

em meio a esses planejamentos, no dia 10 de Junho de 1982 Fassbinder foi encontrado morto 

em seu apartamento com apenas 37 anos e 41 filmes dirigidos. Após investigações, a causa da 

morte foi determinada como sendo uma overdose de cocaína e barbitúricos. 

 

2.3 Berlin Alexanderplatz 

Berlin Alexanderplatz foi coproduzido pela produtora Bavarian Atelier, televisão 

italiana (RAI) e WDR32, principal financiador. Com um custo de 13 milhões de marcos (entre 

6 e 7 milhões de dólares), foi na época o projeto mais caro da televisão alemã – embora o custo 

por minuto fosse menor que a média. Filmado em 35mm, as filmagens duraram de julho de 

1979 a abril de 1980 – relativamente pouco tempo para um filme de 15 horas; tal economia de 

tempo e dinheiro se deve ao fato de Fassbinder ter escrito um roteiro altamente detalhado, 

contrariando seus hábitos normais de trabalho, e de que quase todos os atores já tinham 

trabalhado com ele. Assim, grande parte das cenas foi filmada em apenas uma tomada. 

Inicialmente programado para passar no horário das 20h15min, o mais nobre da televisão 

alemã, Berlin Alexanderplatz foi realocado no das 21h30min devido a seu conteúdo sexual 

explícito e suas cenas de violência. Foi comprado por vários países antes mesmo de ter 

terminado de passar na Alemanha. 

A transmissão de Berlin Alexanderplatz ocorreu de outubro de 1980 a janeiro de 1981, 

e é um considerada um fracasso da televisão alemã. Se por um lado a respostas dos críticos foi 

amplamente positiva, a do público alternou-se entre descontentamento com a adaptação e fúria 

dos setores mais conservadores pelo caráter anárquico do filme. Parte da controvérsia, diz-nos 

Shattuc (1995), foi orquestrada, já que meses antes do lançamento na televisão, tabloides 

conservadores se insurgiram contra Fassbinder e o que chamaram de conteúdo "blasfemo" do 

filme. Daí se seguiu também uma resposta da Igreja Católica, que fez pressão para que a 

exibição fosse cancelada.  

Houve também controvérsias na relação de Fassbinder com a WDR; o diretor reclamou 

contra a mudança de horário de Berlin Alexanderplatz, ao que a emissora respondeu que o fizera 

                                                           
32 Westdeutscher Rundfunk, filial do consórcio das televisões públicas alemãs da cidade de Colônia. 
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para se adequar às leis que protegiam crianças de serem expostas a sexo e violência. Fassbinder, 

porém, notou que as séries de mistério, muito populares na Alemanha até hoje, eram igualmente 

violentas e explícitas quanto ao seu conteúdo sexual, mas eram transmitidas em horário nobre. 

Shattuc (1995), no entanto, vê na questão da mudança de horário antes uma mudança de 

estratégia que forma de censura: “WDR, a emissora produtora, tentou legitimar a série33 e fazê-

la amplamente aceitável dando status de arte, mudando seu horário de exibição e, portanto, sua 

acessibilidade.” (SHATTUC, 1995, p. 178, grifos meus, tradução nossa)34. Ao mesmo tempo, 

a crítica especializada não poupou elogios a Fassbinder, justificando a controvérsia em torno 

do filme como sendo inerente à arte. 

Muito da fúria nutrida contra o filme pelos setores mais conservadores teria sido o fato 

da publicação de que Fassbinder retrataria no epílogo a Sagrada Família nua, e os três Reis 

Magos como ladrões – algo que não condizia com a realidade. Houve, então, uma enxurrada de 

cartas endereçadas à WDR protestando contra a exibição do filme, muitas das quais tinham seu 

texto pré-impresso, cabendo à pessoa apenas assinar e enviar, um protesto organizado por 

setores da Igreja Católica. A essas manifestações a WDR respondeu reafirmando sua confiança 

em Fassbinder e atestando que o diretor fora fiel à obra de Döblin, obra bastante importante 

para a literatura alemã35 (SHATTUC, 1995). 

Houve uma grande publicidade anterior ao lançamento, com a publicação de artigos e 

cobertura sobre as filmagens. Por isso, quando do lançamento, o filme alcançou um índice de 

25% da audiência – um número muito expressivo para a faixa de horário. Porém, no segundo 

episódio a taxa de audiência caiu, tendência que se confirmou no terceiro episódio. A partir do 

quinto, a audiência voltou a aumentar, e se estabilizou, mas sem nunca voltar ao nível da 

primeira exibição (SHATTUC, 1995). A isso se deve não só à polêmica em torno do conteúdo, 

mas também ao fato de que, passada a curiosidade inicial, muitos trabalhadores não podiam 

ficar até tarde assistindo a obra. Shattuc (1995) também traz outros dados sobre a recepção de 

Berlin Alexanderplatz: o estado da Renânia do Norte-Vestfália36, o mais liberal da Alemanha, 

teve a maior audiência; a Bavária, estado mais conservador, teve a menor. Diferentemente do 

                                                           
33 A autora é uma das que classificam Berlin Alexanderplatz como uma série. Apesar de não ser esse o preceito 

que utilizamos neste trabalho, nas citações deixamos a nomenclatura que seus respectivos autores usaram. 
34 “WDR, the producing station, attempted to legitimize the series and make it broadly acceptable based on its 

status as art while contradictorily changing its time slot and, therefore, its accessibility.” 
35 Além de importante para a literatura alemã por seu caráter modernista, Berlin Alexanderplatz já fora adaptado 

para o cinema em 1931 por Piel Jutzi. Conforme Hayman (1984), Fassbinder não desgostou da primeira versão do 

filme, apenas considerou que livro e filme não tinha nenhuma conexão um com o outro. 
36 Curiosamenete, Oberhausen, cidade na qual foi lançado o manifesto inaugural do Cinema Novo Alemão, se 

localiza nessa região. 
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que se esperaria, a maior fatia do público tinha mais de 55 anos, contrariando a noção de que 

os filmes de arte de Fassbinder teriam mais alcance com os jovens que com os adultos.  

Conforme afirma Shattuc (1995), o financiamento de Berlin Alexanderplatz pela WDR 

não ocorreu de maneira fácil. Em 1972, houve atritos entre Fassbinder e a emissora quando esta 

decidiu que não produziria mais os capítulos finais de Eight Hours Are Not a Day (Acht Stunde 

sind keinen Tag, 1972)37, minissérie escrita e dirigida por Fassbinder que deveria ter oito 

capítulos mas devido a esse corte só teve cinco produzidos. Além disso, em 1976 a WDR 

também se recusou a fornecer o dinheiro para a adaptação de Soll und Haben, livro de Gustav 

Freytag, dando como motivo para tanto o teor antissemita do livro. Por fim, em 1978 a emissora 

prometeu financiar A Terceira Geração (Die dritte Generation, 1979), filme sobre o grupo 

Baader-Meinhof, mas depois voltou atrás e negou a verba ao diretor. 

A autora então se pergunta por que a televisão estatal arriscaria tamanha soma de 

dinheiro nas mãos de um indivíduo bastante controverso (ao menos para a época): gay, usuário 

de drogas38, simpatizante de grupos terroristas da extrema esquerda. Para ela, a resposta a essa 

pergunta reside em três fatores: as necessidades da televisão de mostrar seus princípios 

pluralistas e anti-fascistas; a possibilidade da emissora, enquanto monopólio estatal, controlar 

a repercussão do filme; por fim, o fato de que, não obstante sua persona controversa, os filmes 

de Fassbinder não costumavam sê-lo. 

Hayman (1984), Katz (1992) e Shattuc (1995) são apenas alguns dos autores a notar a 

importância que o livro Berlin Alexanderplatz teve na vida de Fassbinder39. Ao lê-lo pela 

primeira vez com 14 anos, ele se identificou prontamente com a história, e com a 

homossexualidade latente entre Franz e Reinhold. Segundo Hayman (1984), porém: “não era 

apenas a homossexualidade latente que chamou a atenção do jovem Fassbinder, mas também a 

possibilidade de revelar histórias que se recusam a se desenrolar na maneira usual.” 

(HAYMAN, 1984, p. 123). Já Katz (1992) afirma que com 16 anos o ainda adolescente 

Fassbinder releu o livro e o sentimento de identificação perdurou; Fassbinder acreditava que o 

livro era uma repetição de sua vida, que tudo o que viveu era, na realidade, uma repetição do 

livro – fantasia que levou por boa parte da sua vida. Hayman (1984) ainda nos conta que foi 

                                                           
37 Figge (1979) afirma que o motivo alegado pela emissora para terminar a série fora a “falta de valor de 

entretenimento”, enquanto que Elsaesser (1997) cita a temática marxista da obra, que retrata a vida de empregados 

em uma empresa, como o fato que desgradou os executivos da emissora. 
38 De fato, Katz (1992), em sua biografia de Fassbinder, traz frequentemente o abuso de drogas por parte dele, 

usuário contumaz tanto de tranquilizantes/soníferos como de cocaína, maconha e cigarros. 
39 Shattuc (1995) traz como muito significativo um artigo que Fassbinder escreveu às vésperas do lançamento do 

filme na televisão, em que ele cita a importância do livro para sua carreira e para sua aceitação enquanto 

homossexual. 
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depois de ter feito 23 filmes, e tê-los assistido em um período de 3 ou 4 dias, que Fassbinder se 

deu conta de que tinha inserido mais citações ao livro em seus filmes do que lembrava ter feito40. 

Ele então releu o livro e se deu conta o quanto ele tinha determinado sua vida e a forma com 

que trabalhava pelo livro de Döblin. O que achou impressionante foi a capacidade do autor de 

usar materiais banais e pouco usuais. 

Para Hayman (1984), Döblin encampou a técnica da colagem, ligada às artes visuais. 

Assim, imiscuiu junto ao seu texto pedaços de frases que poderiam estar na cabeça da infinidade 

de pessoas que circulam por Berlim – slogans publicitários, fragmentos de canções populares, 

notícias, fofocas, resultadas da bolsa de valores, citações da bíblia etc. Isso tudo com o intuito 

de dar ao livro a sensação de se estar na metrópole, no meio da miríade de acontecimentos e 

ações. Temos de discordar de Hayman (1984), contudo, quando este diz que Fassbinder 

estruturou Berlin Alexanderplatz da maneira mais usual possível, deixando de lado a técnica da 

colagem que Döblin usou. A própria voz over, foco deste trabalho, parece ser justamente uma 

forma de reviver a colagem feita por Döblin, e a ela se somam o uso de imagens de arquivo, a 

música diegética etc. Da mesma forma, só pela sua duração de 15 horas, já não poderíamos 

dizer que o filme é estruturado de maneira usual; mas Berlin Alexanderplatz vai além, e traça 

uma narrativa baseada na circularidade em que todos eventos tendem a se repetir mais tarde. 

Parece que o autor se focou demais na sinopse e menos na forma com que esta é contada pelo 

filme. Elsaesser (1997) também coaduna com essa impressão. O que levou Franz a matar Ida? 

Porque Franz aceitou Reinhold de volta em sua vida? O que Franz fazia à hora da morte de 

Mieze? Para Elsaesser (1997), fosse Berlin Alexanderplatz uma narrativa convencional, ela se 

focaria em responder a essas questões. Porém, na realidade elas ficam sem resposta durante 

todo o filme – não obstante sua importância para a história. 

Uma das cenas mais emblemáticas do filme é talvez a cena em que Franz mata Ida, a 

mulher de quem Franz era proxeneta, cena que é repetida por diversas vezes ao longo da película 

(são 6 repetições ao longo do filme). A cena é fundamental para a história – já que foi por matar 

Ida que Franz foi parar na cadeia, de onde saiu em busca de reabilitação –, mas nunca a 

assistimos no presente fílmico, dado que o filme começa com a saída de Franz da prisão; o 

presente aqui é substituído pelo domínio do virtual, e dessa forma o evento se mantém 

multifacetado e aberto a transformações através de suas repetições. Cada uma dessas repetições 

                                                           
40 Katz (1992) traz como exemplo disso o fato de que Fassbinder colocou o nome de Franz em 12 dos personagens 

que criou. Além disso, no filme O Direito do Mais Forte à liberdade (Faustrecht der Freiheit, 1975) ele atuou 

como protagonista, a quem deu o nome de Franz Biberkopf, exatamente o mesmo do personagem de Berlin 

Alexanderplatz. 
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é acompanhada pela narração em voz over de Fassbinder, sempre com um texto diferente sob 

um prisma diferente: narrativas bíblicas, textos sobre leis da física, notícias do dia etc. Del Rio 

(2012) nos aponta que um dos usos para a narração de Berlin Alexanderplatz é justamente servir 

de fundo às muitas repetições do assassinato de Ida. 

A voz over, assim, cumpre a função de transversalidade no que diz respeito à 

história de Franz Biberkopf, no sentido de que ela concentra domínios 

radicalmente heterogêneos com o objetivo de preservar a complexidade e 

flexibilidade do evento. Essas não são repetições de um sujeito inconsciente e 

compulsivamente atraído a revisitar um evento traumático de uma forma 

estática e improdutiva. Ao invés, as múltiplas repetições são feitas por um 

cérebro cinemático que é autocontido e auto afetado de forma a ser um ícone 

de um conjunto material e vivo. (DEL RIO, 2012, p. 274, tradução nossa)41 

 Com isso, percebemos que no caso da cena repetida do assassinato, a narração adquire 

um papel de reforçar o caráter determinante, multifacetado e, de certa forma, até mítico que o 

evento adquire na vida de Franz. Del Rio (2012), então, vai além, e insere a própria narração 

do filme como fator determinante para os múltiplos níveis de sentido que este pode formar. Isto 

devido a sua capacidade de imiscuir dentro de sua narrativa palavra escrita com imagens 

cinematográficas. 

Esta capacidade aumentada do filme é um efeito da mudança não só do texto 

escrito para um visual e multissensorial, mas também é um efeito da mudança 

de uma narração escrita para uma realizada pela voz de Fassbinder. Imagens 

e palavras entram em uma relação de afeição mútua e realce que vai além de 

simples analogia ou mimese. A interioridade afetiva é ativada em vários níveis 

simultaneamente e junto com suas várias intersecções e concatenações. A 

própria palavra falada consiste de duas facetas inter-relacionadas: um traço 

material de pura physis do som, e um conteúdo semiótico/semântico. (DEL 

RIO, 2012, p. 276-277, tradução nossa)42 

Além de Del Rio, Coates (2012) também teorizou sobre a narração em Berlin 

Alexanderplatz. O autor investiga se há nas adaptações de Fassbinder da literatura para o cinema 

um caráter que tende a fazer concessões à máxima de que um filme deve ser fiel à obra literária 

original, mesmo se levarmos em consideração as diferenças óbvias entre as duas mídias. O autor 

nota certos aspectos em Berlin Alexanderplatz que nos levam a crer que tais concessões 

                                                           
41 “The voiceover thus performs the function of transversality with regard to Franz Biberkopf ’s story, in the sense 

that it summons radically heterogeneous domains with the aim of preserving the event’s complexity and flexibility. 

These are not the repetitions of a personal unconscious compulsively drawn to revisit a traumatic event in a static, 

unproductive fashion. Instead, the multiple repetitions are performed by a cinematic brain that is auto‐possessed 

and auto‐affected as a proto‐subjectivity of material and living assemblages.” 
42 "This enhanced capacity of film is an effect of the shift not only from a written text to a visual and multi‐sensorial 

one, but it is also an effect of the shift from written narration to one recurrently delivered by Fassbinder’s voice. 

Images and words enter in a relation of mutual affection and enhancement beyond simple analogy or mimesis. 

Affective interiority is triggered on multiple levels simultaneously and along their various concatenations and 

intersections. The spoken word itself consists of two interrelated facets: a material trace or pure physis of sound, 

and a semiotic/semantic content." 
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existem, como é o caso da própria voz over que recita trechos do livro original; contudo, ele 

indaga até que ponto esses aspectos não são ilusórios quanto à fidelidade à obra original. A 

questão, então, se torna como e por que aspectos que denotam fidelidade a um primeiro olhar 

na verdade expressam divergências entre histórias. Embora prossiga sua análise em chave 

diferente, Coates (2012) chega a uma conclusão semelhante a de Del Rio (2012): a de que a 

narração, advinda do texto original do romance no qual se baseia a obra cinematográfica, cria 

sentidos diferentes ao estabelecer uma espécie de metalinguagem, a qual atinge significação 

distinta da do livro, e por esse motivo não se pode falar que a obra cinematográfica é fiel à 

literária, ao menos não no sentido usual que a fidelidade em adaptações para o cinema possui. 

De fato, Elsaesser (1997) e Shattuc (1995) atestam que, enquanto no livro o foco narrativo é na 

cidade, e Biberkopf a lente através da qual temos acesso a ela, no filme de Fassbinder o foco é 

todo em Franz Biberkopf – uma mudança bem significativa em relação à obra literária. 

De acordo com Shattuc (1995), Fassbinder utiliza no filme três métodos para trazer sua 

marca de autor: a voz over, os flashbacks da morte de Ida e, por fim, o epílogo. Para ela, isso 

demonstra como o diretor tenta imbricar vozes diferentes durante o filme, a sua própria, a de 

Franz e a de Döblin. “O resultado é uma teia que mesmeriza o ritmo melodramático clássico, 

Döblin e Fassbinder competem com suas intervenções modernistas e revelações pessoais. A 

série43 chama atenção não só para o construto natural do trabalho, mas também para a questão 

do autor.” (SHATTUC, 1995, p. 138, tradução nossa)44 A teórica ainda vê repetições nos 

enredos de cada episódio do filme, de uma maneira bem clássica: apresentação do problema, 

manifestações desse problema e por último sua resolução. Da mesma forma, há um padrão na 

apresentação dos personagens secundários, na medida em que cada episódio se foca na relação 

de Franz com um deles, que é sempre diferente do dos outros capítulos; isso serve ao intuito de 

transmitir a multiplicidade de personalidades que existem na metrópole na qual filme e livro se 

passam. Enquanto que tal estrutura de alternar vozes narrativas possa parecer demasiado 

elíptica, para Elsaesser (1997), ela serve ao princípio caro a Fassbinder de, dentro da miríade 

de personagens, acontecimentos e situações, deixar que a história se resolva através do texto, 

em detrimento de tais personagens. 

A riqueza de material coletado por Döblin é selecionado e subordinado a 

Fassbinder em diferentes princípios organizacionais, de forma que o enredo 

complexo e cheio de meandros deve ser visto como uma oposição entre 

natureza simples e objetiva com a qual Franz carrega suas boas intenções – 

                                                           
43 Como já citado aqui, a autora considera Berlin Alexanderplatz uma série, não um filme. 
44 “The result is a mesmerizing ebb and flow of classical melodrama, Doblin's and Fassbinder's competing 

modernist interjections, and personal confession. The series calls attention not only to the constructed nature of 

the work, but also specifically to the issue of Autor.” 
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ser um ser humano decente – e os julgamentos e dificuldades que a vida põe 

em seu caminho. (ELSAESSER, 1997, p. 219-220, tradução nossa)45 
 

Franz é posto em um mundo dividido em opções binárias e maniqueístas: fora/dentro da 

prisão, heterossexual/homossexual, comunista/nazista, empregado/desempregado, com 

negócio legal/ilegal. Esse binarismo que o filme nos apresenta é a entidade contra a qual Franz 

Biberkopf luta ao longo de sua história, na qual há um princípio de perda imbuído: Franz 

primeiro perde seu trabalho, depois seu braço e por fim sua amada. A punição começa, título 

do primeiro episódio, assinala que não só a lei foi ineficaz no que tange a "ensinar" o agora ex-

detento a distinguir entre o que é certo e o que é errado, mas também que para a justiça talvez 

o crime tenha sido pago, mas para Biberkopf não: ele está prestes a se deparar e a redescobrir 

as consequências do seu crime. A repetição da morte de Ida, então, para Elsaeeser (1997), está 

inserida nesse contexto. É como se Fassbinder nos mostrasse que o castigo de Franz Biberkopf 

é esse, resolver e deixar o passado para trás e aceitar suas ações, e não sua estadia no presídio 

de Tegel. O autor também vê uma circularidade na obra, na medida em que diversos temas se 

repetem: no começo Franz é traído por Lüders, tio de sua então namorada; traição muito 

parecida com a que Reinhold fará por duas vezes mais adiante na história. Por duas vezes Franz 

é traído por um amigo, e por duas vezes ele é obrigado a recomeçar do zero. Tal circularidade 

da narrativa, e a consequente sensação de que há uma entidade maior que guia a história de 

Franz, é atestada também por Shattuc (1995) através dos buracos temporais no enredo, já que 

não conseguimos distinguir quanto tempo se passou entre cada episódio: 

Os “buracos” temporais de Berlin Alexanderplatz aumentam a sensação de 

que uma força maior e arbitrária está no controle [...] Fassbinder combina 

supressões seletivas de informação com uma torrente sobre a subjetividade do 

protagonista sem precedentes, assim adicionando um peso de auto-

consciência ao filme. Uma mão perceptível guia a narrativa. O que exatamente 

ela é – destino, História ou o autor – é algo que só vai ficar claro ao longo das 

15 horas de filme, e notadamente no epílogo. (SHATTUC, 1995, p. 149, 

tradução nossa)46 
 

                                                           
45 “The wealth of material amassed by Dablin is selected and subordinated in Fassbinder to a different organzing 

principle; so that the film's convoluted and seemingly meandering storyline must be seen against the single-

mindedness with which Franz carries his baffled good intentions - to be a decent human being - into the trials and 

defeats life puts in his way.” 
46The temporal gaps in Berlin Alexanderplatz increase the sense that a larger, arbitrary force is now in control. 

Conventionally, in similar classical melodramas, the narration often skips over time. We wonder what has 

happened in the interval, but the narration forces us to accept it and move on to a new plot. Fassbinder combines 

selective suppression of information with an unprecedented subjective depth of information about the protagonist's 

character, thereby adding a heightened self-consciousness to his series. A noticeable hand guides the narrative. 

What exactly "it" is — fate, history, or the author—we learn only over the course of the fourteen-hour series and 

specifically in the epilogue.” 
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A decisão de Franz de ter uma vida honesta acaba se refletindo na forma com que os 

fatos são contados em Berlin Alexanderplatz. Como notou Elsaesser (1997), é como se a 

liberdade garantida a Franz com sua soltura de Tegel fosse antes uma liberdade vigiada. Isto se 

dá a partir do momento em que notamos que as mais diversas instâncias parecem estar 

controlando suas ações: a fotografia de Ida que o faz visitar sua irmã Minna, Meck que o segue 

até a casa de Minna, Frau Bast que vê Franz e Mieze conversarem pelo buraco da fechadura 

etc. 

Shattuc (1995) também analisa o filme a partir de seu status “realista”. Ela atesta que 

Berlin Alexanderplatz não pode ser considerado como inteiramente realista, apesar de por vezes 

ter uma espécie de visão naturalista – a história de trabalhadores em um determinado período 

histórico cujas ações não são inteiramente controladas por eles. Ainda que orbite em torno da 

repressão social e interpessoal, o foco aqui é a República de Weimar e nas reações emocionais 

desproporcionais de Franz. Além disso, Shattuc (1995) também vê na forma com que o filme 

foi realizado algo que vai contra o realismo: uma série de atores profissionais em um set 

controlado – método bastante parecido com o dos filmes de Hollywood. Para a autora, 

claramente Berlin Alexanderplatz se foca mais na caracterização dos personagens que no enredo 

propriamente dito – visão clássica do cinema americano. Os episódios parecem não ter razão 

de ser que não seja nos mostrar uma face específica da personalidade de Franz. Da mesma 

forma, Franz parece não interagir com o mundo, apenas reagir a ele. Franz passeia por Berlim, 

"flanando" de um evento catalítico para outro (ele parece não ter controle de nada): seja uma 

força "má" como Lüders e Reinhold, uma força política ou a ação do destino, é a ação de outros, 

não de Franz, que move Berlin Alexanderplatz. 

O epílogo acaba crescendo em importância, pois permitiu a Fassbinder fazer sua própria 

interpretação do livro e do que move a história: a homossexualidade reprimida de Reinhold e 

Franz. Enquanto que durante o filme a presença da ambiguidade sexual homoerótica de 

Reinhold é subentendida, no epílogo ela fica explícita quando este é mostrado nu com outro 

homem em sua cela. Shattuc (1995) também vê o fechamento do filme como o espaço onde 

Fassbinder passa a comandar a história, pois é no epílogo que o tom narrativo muda. Se para a 

comentadora o filme tem um padrão linear parecido com o do cinema clássico americano, esse 

panorama se inverte no epílogo. Já a partir do título, Meu sonho de um sonho de Franz 

Biberkopf, fica claro que presenciamos aqui uma espécie de sonho alucinógeno de Franz, que 

teve um colapso mental depois da morte de Mieze; também explícito pelo título é o fato de que 

presenciamos uma interpretação de Fassbinder. Às cenas “objetivas” de Franz no sanatório se 

seguem cenas oníricas do que seriam as alucinações de Franz. Vemos, por exemplo, Reinhold 
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ser retratado como um homossexual com um amante em sua cela, humanos sendo abatidos em 

um matadouro e repetições de Franz perdendo seu braço. Nessa jornada onírica, Franz é guiado 

por dois anjos, Sarug e Terah; ambos estão no livro, mas Fassbinder colocou a narração de 

Döblin – que em outros momentos do livro era seu próprio comentário – como diálogos entre 

as duas entidades. A trilha sonora do epílogo, que traz tanto Janis Joplin e Velvet Underground 

como compositores eruditos como Brahms e Schubert, se insere nesse contexto de criar um 

caráter onírico e etéreo de sonho ao epílogo. 

Flinn (2004) disserta também sobre a importância da trilha sonora em Berlin 

Alexanderplatz. Segundo a teórica, a importância da música no filme é no sentido de construir 

os personagens, já que Fassbinder usou motivos musicais para cada um dos personagens. A 

autora nota que tal técnica pode parecer datada e usual, até mesmo "boba", mas que, dada a 

extensão do filme, se torna uma escolha razoável. A música, composta por Per Raaben também 

levou em conta o suporte em que foi primeiro transmitido Berlin Alexanderplatz: a televisão. 

Isso acaba se tornando relevante pois Raben teve de pensar em formas de fazer com que a 

audiência se lembrasse o máximo possível dos personagens em uma narrativa que demorou 

meses para ser concluída; clareza era essencial, e os motivos musicais ajudaram a alcançá-la. 

Porém, isso não quer dizer que a música, ou que a técnica de dar um motivo musical a cada 

personagem, seja em Berlin Alexanderplatz simples ou usual. Isso porque, por exemplo, na cena 

em que Reinhold mata Mieze na floresta, ouvimos o motivo musical de Franz, inferindo-nos, 

assim, que ele teve participação na morte de sua mulher – o que de fato teve ao ser 

condescendente com as atitudes de Reinhold. 
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3. NARRATIVA E VOZ NO CINEMA: INTERSECÇÕES E TEORIAS 

 

 Neste trabalho, pretende-se mostrar como a voz over em Berlin Alexanderplatz se 

constitui como um instrumento narrativo do filme. Ou seja, como Fassbinder pensou essa voz 

como um dos elementos que cumprem o papel de narrar a história. A escolha pela expressão 

“instrumento narrativo” tem o intuito justamente de mostrar que conquanto a voz over constitua 

a narração do filme, não é a narração como um todo. Por esse motivo, a busca, neste capítulo, 

é por traçar um panorama dos conceitos de narração e narrativa, justamente para que possamos 

pensar narração para além de “uma voz que descreve uma situação ou elemento”; assim, ao 

definirmos o que é narração, será possível compreender como se dá a imbricação entre voz e 

narrativa. Isto feito, passaremos a tratar sobre o tema da voz no cinema, mais especificamente 

a voz over. Conhecer as teorias sobre a voz nos possibilitará compreender as especificidades da 

voz em Berlin Alexanderplatz, além de mostrar como ela se assemelha, ou não, com os preceitos 

de outros autores. 

 

3.1 Narração, narrativa e história: algumas perspectivas  

Embora dificilmente as palavras “narrativa” ou “narração” causem estranheza ao serem 

pronunciadas, é necessário notar que elas podem adquirir diversos significados de acordo com 

as mais variadas vertentes, e o problema fica ainda maior quando falamos em narrativa 

cinematográfica. Da mesma forma, enquanto “narrativa” pode parecer um conceito “dado”, 

frequentemente o confundimos com “narração” e “história”. Assim, cabe aqui nos dedicarmos 

a falar sobre estes termos e sua inserção no presente trabalho.   

Jacques Aumont e Michel Marie (2006) nos trazem definições bem simples e diretas 

para a oposição entre história, narrativa e narração. Para eles, narrativa seria um enunciado que 

faz imbricações entre acontecimentos ou séries de acontecimentos, ao mesmo tempo em que 

história é um enunciado no qual há a supressão das marcas de enunciação. Assim, a história 

seria um discurso paradoxal que não é feito por ninguém e que parece contar os acontecimentos 

através deles mesmos. Porém, vale ressaltar que a dissimulação do dispositivo enunciativo não 

denota uma ausência de enunciação, mas sim uma manifestação particular desta com o intuito 

de induzir o espectador a aderir à ficção. Por fim, a narração é o ato, fictício ou real, de contar 

uma história; através desse ato é que se produz a narrativa. 

 Seguindo em chave semelhante, François Jost e André Gaudreault (2010) atestam que 

todas as matérias de expressão presentes em um filme agem ora em uníssono, ora em 
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dissonância, mas jamais deixam de estarem integradas ao todo da narrativa. Os autores seguem 

preceitos segundo os quais a narrativa é um discurso fechado com duas temporalidades – a dos 

acontecimentos que são contados e o da narração47 em si – que desrealiza, já que a narrativa 

tem a consciência de que não é a realidade, uma série de acontecimentos.  

Toda narrativa estabelece duas temporalidades: a dos acontecimentos 

relatados e a que depende do próprio ato de contar. No universo construído 

pela ficção, a diegese, um fato pode ser definido pelo lugar que ocupa na 

suposta cronologia da história, pela sua duração e pelo número de vezes que 

intervém. Para mostrar esse acontecimento, o narrador, no entanto, não é 

obrigado a respeitar essa temporalidade diegética: pode escolher começar por 

uma ocorrência ou por outra, pode relatá-la extensivamente, ou, pelo 

contrário, sucintamente, pode lembrá-la uma ou várias vezes. Sua narrativa 

possui uma temporalidade específica, distinta da narrativa da história. 

(GAUDREAULT & JOST, 2010, p. 134) 
 

Os autores seguem sua análise ao comparar a narração com a mostração, outro modo de 

transmissão de uma narrativa. Na mostração, os atores são levados a, em um espaço 

determinado, reviver ao vivo aquilo que supostamente as personagens que representam teriam 

passado. Na medida em que na mostração não se faz presente nenhum tipo de intermediário 

entre os acontecimentos e o público, é diferente da narração, pois está é transmitida por uma 

instância sempre presente e que nos dá informações acerca dos personagens e acontecimentos. 

A narrativa cinematográfica, então, se inscreve em um quadro espacial. Sua unidade 

básica (a imagem) por si só é um significante eminentemente espacial; assim, o cinema 

apresenta, concomitantemente, ações que formam a narrativa e o contexto no qual essas 

ocorrem. Isto, aponta-nos Gaudreault e Jost (2010), incorre na primazia do espaço perante o 

tempo; o tempo narrativo só existe e só se desenvolve a partir do momento em que há sucessão 

de imagens, cujas unidades já são em si mesmas, como já dito anteriormente, espaço. Tal ideal 

que põe o espaço antes de qualquer outro preceito faz com que a narrativa fílmica possa 

inscrever espaços e tempos de uma forma que outras narrativas, como a escrita, não conseguem 

fazer. Por seu caráter monódico, a escrita força o espaço a ser meramente apoio, por não poder, 

ao mesmo tempo, descrever tanto a ação quanto o contexto na qual ela se desenrola. 

O cinema é um fenômeno que implica de maneira constante uma 

multiplicação de informações topográficas, mesmo quando se trata de planos 

aproximados. Quaisquer que sejam os objetos que ele nos apresenta, eles 

podem ser decompostos em partes menores, que se espalham necessariamente 

em um espaço dado e mantêm, umas com as outras, uma forma qualquer de 

relação espacial. Mesmo o primeiro plano é um bom exemplo da capacidade 

do cinema de liberar uma quantidade indefinida de informações (dentre 

aquelas informações do tipo espacial). (GAUDREAULT & JOST, 2010, p. 

107) 

                                                           
47 Entendida aqui na mesma perspectiva de Aumont e Marie (2006). 
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Para os autores, não há narrativa sem que exista uma instância que narre. O filme deve 

remeter a duas instâncias que relatam (som do narrador e imagem). Mas, enquanto uma 

instância narra ostensivamente a história (o som do narrador), a outra não se mostra 

pessoalmente, sendo, antes, um personagem invisível, embora não imperceptível, que nos 

mostra o caminho que a narrativa segue. Gaudreault e Jost (2010) identificam o fato de esse 

personagem ser sempre perceptível como sendo o que atesta que há, sempre, uma instância 

exterior ao filme que o narra – é o que se convencionou chamar por alguns teóricos de grande 

imagista ou meganarrador. Tais nomenclaturas tem o intuito de fazer passar a noção de que tal 

instância organiza as diversas subnarrativas, dentre as quais se inclui a do narrador explícito, 

em uma única narrativa maior, que engloba todas as outras. No primeiro caso, há uma entidade 

superior que é responsável por todos os aspectos da narrativa. No segundo, temos um narrador 

que comanda todas as subnarrativas dentro do filme. Em sendo ele quem une os aspectos do 

filme e nos faz contar a história, seja através da montagem, seja pelo enredo propriamente dito, 

podemos dizer que é o narrador a instância que narra o filme. Fica claro aqui que Gaudreault e 

Jost entendem a instância narrativa como tendo traços antropomórficos. O narrador então é o 

responsável, segundo sua visão, por organizar as diversas matérias de expressão e enunciação 

de um filme. Essas camadas podem se entrechocar, sobrepor ou completar, e são tais 

possibilidades que formam a chamada polifonia do cinema. 

Gaudreault e Jost (2010) teorizam acerca de uma hipótese segundo a qual se pode 

categorizar, já que o processo fílmico se trata de imbricações entre diversas operações de 

significações (encenação, enquadramento, encadeamento), um sistema de narrativa. Esta 

hipótese, como os autores a chamam, diz respeito às diversas operações necessárias à realização 

de um filme no que tange à instância responsável por tal realização, e se fundamenta em duas 

camadas sobrepostas de narratividade. A primeira vem do enquadramento e da encenação, a 

articulação entre fotogramas, e é a base do procedimento cinematográfico. A segunda, superior 

à primeira, é justamente a narração; tal estatuto de segunda camada se dá pelo fato de a narração 

ter maiores possibilidades de modulação temporal. A narração, assim, emana da atividade de 

encadeamento, que é a montagem; tal atividade, vale ressaltar, acontece em um segundo 

momento, depois da descoberta do procedimento do cinematógrafo. Por fim, cabe dizer que tal 

camada repousa na articulação não entre fotogramas como a primeira, mas sim entre planos: 

Essas duas camadas de narratividade pressuporiam a existência de ao menos 

duas instâncias diferentes, o mostrador e o narrador, que seriam 

respectivamente responsáveis por cada uma delas. Assim, para se chegar a 

produzir uma narrativa fílmica pluripontual, seria necessário primeiramente 

fazer apelo a um mostrador, que seria essa instância responsável, no momento 

da filmagem, pelo "encaixe" dessa multitude de "micronarrativas" que são os 
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planos. Interviria, em seguida, o narrador fílmico, que, apoderando-se dessas 

micronarrativas, inscreveria nelas, pelo intermédio da montagem, seu próprio 

percurso de leitura, consecutivo ao olhar que ele teria inicialmente posto sobre 

essa substância narrativa primeira – os planos. Em um nível superior, a "voz" 

dessas duas instâncias seria de fato modulada e regrada por esta instância 

fundamental que seria, então, o "meganarrador fílmico", responsável pela 

"meganarrativa" – o filme. (GAUDREAULT & JOST, 2010, p. 75) 

 

 Enquanto tanto Jost e Gaudreault (2010) quanto Aumont e Marie (2006) parecem 

concordar em sua concepção de narração, a teoria proposta por David Bordwell (1985) vai além 

que a endossada pela dupla de autores. Bordwell (1985) enxerga a narração como um processo 

que imiscui dentro de si outros três elementos: fábula, syuzhet e estilo. 

 A fábula engloba a ação como uma rede de acontecimentos de caráter cronológico e 

fundada em um sistema de causa e efeito, que ocorre com uma duração pré-determinada e num 

espaço definido. Assim, a fábula é um padrão que espectadores constroem a partir de 

inferências; resultado de seguir as pistas da narrativa, aplicar esquemas e testar hipóteses. 

Apesar de imaginária, não é um conceito abstrato ou um construto arbitrário. O espectador 

constrói a fábula a partir de protótipos, esquemas que dizem respeito ao padrão e procedimentos 

de um filme. 

 Já o syuzhet48 é um dos componentes de um filme, que se opõe à fábula, frequentemente 

traduzido como enredo. É a forma como a fábula se apresenta, apesar de não ser o texto 

propriamente dito. Construto abstrato que engloba o padrão da história em seus pontos 

principais, pode também ser definido como a arquitetura da apresentação do filme. Por outro 

lado, estilo49 é outro componente – é a sistematização e o uso de aparatos cinematográficos por 

uma película. Em um filme narrativo, ambos processos coexistem, e podem fazê-lo porque cada 

um diz respeito a diferentes ordens do processo fenomenológico. Em suma, enquanto o syuzhet 

aborda o filme enquanto um processo "dramatúrgico", estilo o faz sob o prisma da técnica. 

 Ao construir a fábula, o espectador define alguns fenômenos (phenomena) como 

eventos, ao mesmo tempo em que constrói relações – primordialmente de causalidade – entre 

tais fenômenos. O syuzhet pode ser um facilitador desse processo ao nos encorajar a fazer 

inferências causais ou lineares; por outro lado, pode, também, dificultar esse mesmo processo. 

Da mesma forma, o syuzhet pode nos sugerir que a fábula acontece em um determinado período 

                                                           
48 A palavra syuzhet vem da língua russa e pode ser traduzida por sujeito. Aqui, contudo, optou-se por deixá-la 

sem tradução, da mesma forma que Bordwell (1985) a utiliza em seu texto. Já a opção por usar a palavra em itálico 

– diferentemente de Bordwell (1985) – se dá pelo fato de ser uma palavra estrangeira. 
49 Como a obra de Bordwell (1985) não é traduzida no Brasil, alguns conceitos precisam ser transcritos para a 

língua portuguesa; estilo aqui é uma tradução do inglês para style. Neste trabalho a escolha foi por usar estilo, em 

itálico, para distinguir o conceito de Bordwell (1985) dos outros usos correntes que a palavra tem na língua 

portuguesa.  
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de tempo (duração), que seus eventos podem ocorrer determinadas vezes (frequência) e qual a 

sequência desses eventos que constituem a fábula (ordem). Todos esses aspectos tanto podem 

ajudar como atrapalhar a construção do espectador do tempo da fábula. Por fim, um último 

princípio que une o syuzhet à fábula é o do espaço. Os eventos de uma fábula devem ser 

representados em um determinado espaço, ainda que vago ou abstrato. O syuzhet pode ajudar a 

construir o espaço da fábula ao nos informar das cercanias, bem como os caminhos e posições 

dos atores da estória.  

Mas todo syuzhet usa retardamento para adiar a completude da construção da 

fábula. No mínimo, o final da história, ou a forma como chegamos a tal final, 

será retido. Assim o syuzhet tem como intuito não nos fazer construir a fábula 

de uma forma lógica e clara, mas de nos guiar de forma específica em tal 

construção. Ele faz isso ao nos implicar expectativas particulares em 

determinados momentos, incitar nossa curiosidade ou fazer suspense, e 

também ao nos surpreender [...] O syuzhet, então, é a dramaturgia do filme de 

ficção, a série de pistas que nos fazem inferir e reunir informações da história 

(BORDWELL, 1985, p. 52, tradução nossa)50  
 

De modo geral, o syuzhet molda nossa percepção da fabula ao controlar a quantidade da 

fábula a que temos acesso, o grau de pertinência que podemos atribuir a uma informação que 

nos é dada e as correspondências entre syuzhet e dados da fábula. Um filme pode nos dar muitas 

ou poucas pistas sobre sua fábula: “Em determinados momentos, filmes ‘comuns’ podem 

empregar táticas de arrefecimento [das informações que nos são dadas] ou elevação; e filmes 

extraordinários podem empregá-las ao mesmo tempo, consistentemente e através de toda 

película.” (BORDWELL, 1985, p. 54, tradução nossa)51 

Qualquer syuzhet seleciona quais eventos da fábula irá contar e os combina de modo 

particular. Selecionar cria "buracos", combinar cria composição (Bordwell, 1985). "Buracos" 

são as "deixas"52 mais claras para que o espectador aja, visto que eles evocam todo o processo 

de formação de esquemas e teste de hipóteses. Tais "buracos" podem ser tanto temporários 

como permanentes, ou seja, podem ser eventualmente "tapados" (para seguir a analogia) ou 

não. É possível, dessa forma, caracterizar os processos do syuzhet como agentes que abrem, 

prolongam ou fecham "buracos" nos eventos da fábula. “Buracos” que podem ser classificados 

de diferentes formas. Podem ser difusos (quando não há uma questão central em torno do 

                                                           
50 “But every syuzhet uses retardation to postpone complete construction of the fabula. At the very least, the end 

of the story, or the means whereby we arrive there, will be withheld. Thus the syuzhet aims not to let us construct 

the fabula in some logically pristine state but rather to guide us to construct the fabula in a specific way, by arousing 

in us particular expectations at this or that point, eliciting our curiosity or suspense, and pulling surprises along the 

way [...] The syuzhet, then is the dramaturgy of the fiction film, the organized set of cues prompting us to infer and 

assemble story information.” 
51 "At local points, 'ordinary' filmes can indulge in either overload or rarefaction tactics; and extraordinary films 

can indulge in either, or both, consistently and throughout." 
52 O original do texto de Bordwell, “cues”, pode ser traduzido tanto como deixas como “dicas”. 
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buraco) ou focados (quando há uma questão objetiva para ele); marcantes (quando se chama 

atenção para o buraco, e assim sabemos que há algo que deveríamos saber) ou suprimidos 

(quando não sabemos que há algo retirado da história). 

Já o estilo é usado normalmente para fazer tarefas do syuzhet: padrões na apresentação 

deste último vão ser combinados com padrões estilísticos. Contudo, o estilo não pode ser 

entendido apenas como veículo do syuzhet. A forma como o estilo se expõe na apresentação de 

determinado aspecto do syuzhet faz diferença; quando, por exemplo, a arquitetura do filme 

determina que deve haver a inferência de que dois eventos ocorrem simultaneamente, pode-se 

optar por fazê-lo pelas mais diferentes formas (tela separada, pulos de um evento para outro 

etc), as quais terão, cada uma, efeitos diferentes na percepção cognitiva do espectador. 

 É, pois, usando essa tríade de parâmetros que Bordwell (1985) chega a seu conceito de 

narração:  

No filme de ficção, narração é o processo através do qual o syuzhet do filme e 

o estilo interagem entre si com o intuito de dar pistas e canalizar a atenção do 

espectador para a construção da fábula. Assim não é só quando o syuzhet 

organiza informações da fábula que o filme narra. Narração também inclui 

processos estilísticos (BORDWELL, 1985, p. 53, grifo do autor, tradução 

nossa)53 
 

 Bordwell (1985) ressalta que essa definição tem o intuito de abranger as formas como a 

"textura" do filme afeta a atividade do espectador. Além disso, ao conter estilo em sua definição, 

torna-se possível, ao estudar a narração, analisar de que forma o syuzhet demanda processos de 

estilo.  

 Enquanto Jost e Gaudreault (2010) propõe uma teoria – endossada também por Aumont 

e Marie (2006) – que infere um narrador, uma instância que narre, seja ela um meganarrador, 

um narrador implícito ou um grande imagista, autores como Marcel Martin (2007) abordam a 

narrativa apenas no que tange à técnica cinematográfica. Este último faz uma rígida 

categorização entre os elementos pertencentes a um filme: são objetivos, quando tem como 

intuito não caracterizar psicologicamente um personagem, mas apenas fazer avançar a 

narrativa, ou são subjetivos – quando visam apenas a fazer tal caracterização dos personagens 

que habitam a história. É também numa sistematização dura que Martin (2007) incorre quando 

disserta acerca dos usos dos diálogos: teatrais (feitos para serem ditos e não interpretados), 

literários (quando o texto se caracteriza pela sua beleza formal e se submete de forma mais 

acentuada perante a imagem) e realistas (quando as falas são cotidianas e feitas para parecerem 

                                                           
53 “In the fiction film, narration is the process whereby the film's syuzhet and style interact in the course of cueing 

and channeling the spectator's construction of the fabula. Thus, it is not only when the syuzhet arranges fabula 

information that the film narrates. Narration also includes stylistic processes.” 
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casuais). Embora ele dê inúmeros exemplos dos mais diversos diretores para cada uma das 

categorias, seu discurso não parece permitir nada que as transcenda ou que englobe mais de 

uma ao mesmo tempo. Há de se ressalvar também que quando Martin (2007) fala em narrativa 

não o faz dentro do pensamento já exposto acima e que compreende a narrativa como um 

enunciado ou como um discurso: tal autor parece entender a narrativa como o que aqui, a partir 

dos autores supracitados, convencionou-se em chamar de história. 

Já tendo elucubrado sobre como cada autor pensa a narração, podemos dizer que 

Bordwell (1985) difere dos demais na medida em que ele não pensa a narração como sendo 

proveniente de uma instância clara e específica. Ele faz questão de deixar de lado o conceito de 

narrador por acreditar que este antropomorfiza o pensamento sobre a narrativa no cinema; 

embora por vezes a narração seja efetuada por um autor bem definido, ele credita isso a um 

processo de estilo não à construção de uma entidade superior ao próprio processo 

cinematográfico. Segundo Bordwell (1985), não se pode incorrer no erro de antropomorfizar a 

narração, pois o cinema engloba questões com as quais não se pode fazer nenhuma analogia 

com o aparato humano. Para o teórico americano, quando há de fato a formação de um narrador, 

de uma instância enunciadora, isso ocorre porque a própria narração assim o exigiu, não há 

formação anterior do narrador; ademais, tais ocorrências seriam antes geradas a partir de 

processos organizacionais determinados, de fatores históricos e da ação do espectador, não um 

processo que surge a partir dele mesmo. 

Assim, neste trabalho se utilizará para análise o conceito de narração de Bordwell 

(1985). Por entender a narração enquanto processo, e não como um esquema rígido, tal noção 

parece mais adequada à análise de Berlin Alexanderplatz. Isso porque, ao utilizar a tríade de 

parâmetros (syzuhet, estilo e fábula) para chegar a sua concepção de narração, Bordwell (1984) 

nos permitirá não só entender a voz over enquanto processo isolado, mas também qual o seu 

papel dentro do filme como um todo. Além disso, tal contraposição dos três elementos nos 

fornecerá base para estudarmos as imbricações da voz over com outros aspectos e técnicas do 

filme aqui estudado, algo que as asserções dos outros teóricos citados neste capítulo não nos 

permitiriam. Ou seja, as intersecções entre syuzhet e estilo e a forma como estes se juntam para 

formar a fábula nos permitem ter em mente todas as múltiplas facetas de Berlin Alexanderplatz. 

Nas palavras do autor: “Enquanto um processo dinâmico, narração nos traz os materiais e 

procedimentos de cada meio tendo em vista seus fins. Pensar na narração desta forma nos 
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possibilita escopo para investigação enquanto ainda nos permite dissertar sobre as 

especificidades do meio cinematográfico"54 (BORDWELL, 1985, p. 49, tradução nossa) 

Se por ventura possa parecer contraditório utilizar uma teoria que propositadamente 

relega a segundo plano o papel do narrador e que pretende desantropoformizar o conceito de 

narração tendo em vista a análise de um filme onde há uma voz over proferida por uma instância 

humana bem definida, ainda que se saiba de onde provém a voz over, ela é mais uma questão 

de estilo do filme que meramente uma instância acima e anterior a este. A voz over, como 

veremos, não serve meramente de apresentadora ou entidade responsável pela enunciação 

narrativa do filme; ao invés, ela é parte de tal enunciação e até serve para este fim, mas não é a 

narração propriamente dita. 

 

3.2 A voz no cinema 

 O som no cinema já foi fruto de muitos estudos, normalmente abordando o tema de uma 

forma geral (Dudley Andrew, 2002; Luiz Adelmo Manzano, 2003) ou então focando na trilha 

sonora musical (Roy Prendergast, 2002; Felipe Hickmann, 2008; Márcia Carvalho, 2007). Já 

trabalhos que tratem especificamente do uso da voz no cinema são mais raros – apesar de sua 

importância para a sétima arte. Tendo já dissertado sobre a narração, cabe agora nos determos 

na questão da voz no cinema. 

 Um dos primeiros a tratar do assunto foi Michel Chion (1999). O autor é contrário a 

teorizações que relegam a voz a um segundo plano e a analisam apenas dentro do todo da trilha 

sonora. Para o teórico francês, não é possível pensar a trilha sonora de um filme como um bloco 

coeso e unitário, pois cada elemento – voz, música, fundo sonoro – é percebido e analisado 

enquanto objeto autônomo. Que percepção será essa é algo que dependerá das imbricações entre 

esses objetos sonoros e os objetos visuais. É o que o autor chama de triagem perceptorial, 

através da qual os objetos sonoros podem ser relegados à periferia do campo visual ou 

engolfados pela imagem. 

Essas diferentes triagens dos sons emitidos por uma fonte real de um emissor, 

triagens simplesmente fundadas no critério da relação de cada som com cada 

imagem em determinados momentos, por si só já nos fazem concluir que não 

há trilha-sonora, colocando de maneira provocativa. É a imagem que governa 

a triagem, não a natureza própria dos elementos gravados. A prova é que os 

assim chamados sons sincronizados são frequentemente esquecidos, sendo 

“engolfados” pela ficção. Os significados e efeitos gerados por tais sons são 

                                                           
54“As a dynamic process, narration deploys the materials and procedures of each medium for its ends. Thinking of 

narration in this way yields considerable scope for investigation while still allowing us to build in the specific 

possibilities of the film medium.” 
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normalmente atribuídos apenas à imagem, ou à narrativa como um todo. 

(CHION, 1999, p. 3, tradução nossa)55 
 

 A voz, então, é fulcral para entendermos a narrativa de um filme: “a presença de uma 

voz humana estrutura o espaço sônico que a contem” (CHION, 1999, p. 5, grifos do autor, 

tradução nossa)56. O fato de organizar o espaço sônico faz com que a voz, que normalmente se 

apresenta através dos diálogos, tenha a primazia perante demais objetos sonoros: ao ouvirmos 

algo tentamos extrair o máximo de significado possível, e por isso nosso ouvido tende a focar 

mais na voz que em outros sons. Segundo Chion (1999), esse é um reflexo natural tão arraigado 

que no cinema clássico tudo é mobilizado para que a voz, e o seu respectivo texto, seja entregue 

sem maiores dificuldades ao espectador: a presença e o volume da voz devem estar acima dos 

outros sons, de modo que estes últimos sejam diminuídos artificialmente a um mínimo. A 

supremacia da voz sobre outros efeitos sonoros é tal que vai além de uma mera inteligibilidade 

dos diálogos, é mais um privilégio da voz. A este fenômeno o autor convencionou chamar de 

vococentrismo. 

Se se fala em voz e cinema, é importante comentar sobre a transição do cinema mudo 

para o falado, a partir do final da década de 192057. Autores como Chion (1999), Sarah Kozloff 

(1988) e Justin Horton (2013) foram alguns dos que teorizaram sobre a importância dessa 

transição para a história do cinema. Os três parecem convergir na mesma direção ao dizer que 

no começo o advento do som foi visto com maus olhos por muitos críticos. O medo era que a 

nova técnica transformasse o fazer cinematográfico em uma imitação pobre do teatro, ou, em 

outras palavras, que o texto tomasse toda atenção para si, em detrimento das imagens. Além 

disso, temia-se que o som fizesse com que a montagem, então considerada, principalmente 

pelos teóricos russos, a arte cinematográfica por excelência, desaparecesse.  

 Kozloff (1988) vê essas críticas como advindas da noção do cinema enquanto mídia 

com um papel político bem determinado. O cinema deveria ser a arte do povo, das massas, a 

arte através da qual a revolução soviética se espalharia para o mundo. Do outro lado, o teatro é 

                                                           
55 “These distinctly different triages of sounds emitted from the single real source of the loudspeaker, triages based 

on the simple criterion of each sound's relation to each image at each moment, already testify sufficiently that there 

is no soundtrack, to put it provocatively. It is the image that governs this triage, not the nature of the recorded 

elements themselves. The proof is that so-called synchronous sounds are most often forgotten as such, being 

"swallowed up" by the fiction. The meanings and effects generated by synch sounds are usually chalked up to the 

image alone or the film overall.”. 
56 “If a human voice is part of it, the ear is inevitably carried toward it, picking it out, and structuring the perception 

of the whole around it. The ear attempts to 

analyze the sound in order to extract meaning from it-as one peels and squeezes a fruit-and always rries to localize 

and if possible identify the voice.”  
57 O primeiro filme a usar sons, embora ainda não em toda sua extensão, foi O Cantor de Jazz (The Jazz Singer, 

Alan Crosland, 1927) 
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a arte aristocrática por excelência, a arte da fineza e da burguesia. Além disso, havia também a 

exultação dos filmes mudos justamente por serem mudos: acessíveis a todos os países do 

mundo, teriam o papel de unir um planeta dividido pelo nacionalismo através de uma linguagem 

universal. Nesse sentido, o discurso oral seria uma barreira ao igualitarismo e levaria ao 

isolamento.  

Enquanto isso, Chion (1999), embora também refute em parte as críticas ao som no 

cinema, o faz com menor intensidade que Kozloff (1988), já que parece entender a perspectiva 

da audiência da época, para quem o advento do som representava de certa forma uma 

diminuição em sua imaginação. Isto porque, da mesma forma com que um ouvinte de rádio dá 

um rosto aos seus locutores prediletos sem as conhecer, o público do "cinema mudo" tende a 

dar uma voz para os atores do filme: "vozes no cinema mudo são vozes sonhadas" (CHION, 

1999, p. 8, tradução nossa)58; um ator do cinema mudo tem tantas vozes quanto tiver 

admiradores, já que cada um a imagina a sua própria maneira, enquanto que no cinema falado 

os atores têm uma só, a sua própria. 

 Chion (1999) também contesta a própria denominação do cinema pré-sonoro como 

“cinema mudo”, e alega que este deveria ser chamado de “cinema surdo”. Isto se deveria ao 

fato de que os personagens dos filmes "mudos" eram, de fato, bastante falantes; seus gestos, o 

movimento de sua boca, são todos índices de que havia ali discursos inteiros; o uso eventual de 

intertítulos só fazia o espectador ficar ciente de um pedaço mínimo deles. Então, não é como se 

os personagens fossem mudos, mas antes o filme era surdo em relação a eles. É por esse motivo 

que o autor advoga pelo uso do termo “cinema surdo”59, já que os filmes davam ao espectador 

a perspectiva de uma pessoa surda. 

 Seguindo o percurso histórico, Chion (1999) acredita que nos primeiros anos o cinema 

falado sobre-utilizou a nova ferramenta. Passou-se a reificar o som e os diálogos falados, em 

uma espécie de hiper-realismo, o qual era visto com bastante reverência tanto pelos realizadores 

como pela audiência: o emergente cinema falado não tolerava a falta da fala, ainda que agora o 

silêncio tivesse deixado de ser uma imposição técnica para tornar-se uma possível escolha 

estética e estilística. Nesse sentido, Chion (1999) afirma que em seu começo o cinema falado 

teve que esperar até que a voz deixasse de ser uma novidade e, então, passasse o efeito do hiper-

realismo. Para atingir toda sua potencialidade seria necessário que ao uso do som se juntasse 

sua ausência, e não uma exacerbação de tal uso. Além desse problema no uso dos novos 

                                                           
58 “[…] voices in silent film are dreamed voices.” 
59 Porém, como todos os outros autores utilizados para este trabalho não utilizam a denominação de Chion (1999), 

aqui seguiremos usando a denominação usual de “cinema mudo”. 
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elementos, diretores, produtores e atores tiveram de lidar com novas questões trazidas pela 

introdução do som: 

Na medida em que o filme começou a falar, o problema não era o texto; o 

cinema mudo já incorporara o texto através do instrumento malvisto dos 

intertítulos. Era a voz, enquanto presença material, enquanto discurso ou 

enquanto "mudez" – a voz enquanto dublê, sombra da imagem, enquanto 

poder – a voz enquanto ameaça de perda e sedução para o cinema. (CHION, 

1999, p. 12, tradução nossa)60 
 

 Muito além de especificar uma voz a atores para os quais antes só podíamos imaginar 

como seriam suas falas ou trazer maiores possibilidades em termos de diálogos e discursos, a 

maior e mais potente novidade do advento do cinema sonoro, para Chion (1999), foi a 

possibilidade de se usar o som acusmático61. Acusmático, define o autor, é um som que é 

escutado sem que sua fonte seja identificada. Apesar do cinema falado primeiramente ter 

investido no som sincronizado (também chamado de voz on ou visualizada), não tardou até que 

se investisse em sons acusmáticos – tanto música como também a voz. O que muda entre o som 

acusmático e o som visualizado é não o som propriamente dito, mas sim a relação entre o que 

ouvimos e o que falamos. 

Quando a presença acusmática é uma voz, e especialmente quando essa voz 

ainda não foi visualizada - ou seja, quando não conseguimos conectá-la a um 

rosto – nós temos um ser especial, uma sombra falante e que atua, à qual 

podemos dar o nome de acousmêtre. Uma pessoa com quem você fala no 

telefone, e nunca viu, é um acousmêtre. Caso já a tenha visto, porém, ou se 

em um filme você ainda ouve um personagem depois que este saiu do campo 

visual, ainda temos um acousmêtre? Com certeza, mas de outro tipo, que 

denominamos acousmêtre já visualizado. (CHION, 1999, p. 21, tradução 

nossa)62 
 

O rádio, então, seria uma mídia acusmétrica por excelência. Um ouvinte de rádio nunca 

verá a fonte da emissão da voz que ouve: diferentemente do cinema, aqui não se pode jogar 

com as opções “mostrar”, “não mostrar” ou “mostrar parcialmente”. Da mesma forma, há 

diferenças entre acusmetria no teatro com a que presenciamos no cinema. No primeiro, a voz 

que ouvimos e não vemos está claramente localizada em algum lugar que não o palco, mas no 

                                                           
60 “As film began to talk, the problem was not text; silent cinema had already integrated text through the bastard 

device of intertitles. It was the voice, as material presence, as utterance, or as muteness - the voice as being, double, 

shadow of the image, as a power - the voice as a threat of loss and seduction for the cinema.” 
61 O trabalho de Chion (1999) não tem tradução para o português. Escolheu-se aqui deixar acousmêtre em sua 

forma original, por se tratar de um conceito próprio do autor. Enquanto isso, as suas derivações tiveram tradução 

nossa por serem apenas adjetivações do conceito original. Assim, “acousmatic” virou aqui “acusmático”, 

“acusmatization” tornou-se “acusmatização” e “acousmetric” foi utilizada aqui como “acusmétrica”. 
62 “When the acousmatic presence is a voice, and especially when this voice has not yet been visualized - that is, 

when we cannot yet connect it to a face - we get a special being, a kind of talking and acting shadow to which we 

attach the name acousmêtre. A person you talk to on the phone, whom you've never seen, is an acousmêtre. If you 

have ever seen her, however, or if in a film, you continue to hear her after she leaves the visual field, is this still 

an acousmêtre? Definitely, but of another kind, which we'll call the already visualized acousmêtre.” 
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cinema não há palco, apenas uma moldura com diversos pontos de vista; dessa forma, o som 

fora da tela que ouvimos, na realidade, vem do mesmo lugar, na maior parte das vezes, em que 

se passa a ação visualizada. 

Para o espectador, então, o acousmêtre fílmico fica fora da tela, fora da 

imagem e ao mesmo tempo dentro da imagem: o emissor, que na verdade é a 

fonte da voz, está localizado atrás da imagem. É como se a voz estivesse 

vagando pela superfície fílmica, ao mesmo tempo dentro e fora, procurando 

um lugar para se fixar. Especialmente quando um filme ainda não mostrou a 

qual corpo essa voz normalmente pertence. Nem dentro nem fora: essa é a sina 

do acousmêtre no cinema. (CHION, 1999, p. 23, grifos do autor, tradução 

nossa)63 
 

No caso do acousmêtre não ter ainda sido visualizado, essa voz fica imbuída de poderes 

quase mágicos, na medida em que se envolve com a imagem. "Envolver-se", aqui, significa 

dizer que tal voz não é apenas um comentário, mas que ela interage com a imagem e estabelece 

uma relação de possibilidade de inclusão: "uma relação de poder e posse capaz de funcionar em 

ambas as direções: a imagem pode conter a voz, ou a voz pode conter a imagem” (CHION, 

1999, p. 23). Quando finalmente visualizamos o corpo que emite a voz, ou seja, quando ocorre 

a de-acusmatização, a voz perde seus poderes e volta ser humana. 

 Chion (1999) atesta que, então, o acousmêtre é dotado de poderes sobre-humanos. 

Primeiramente, dadas suas características já citadas, ele está em todo lugar: sua voz vem de um 

corpo imaterial e não localizado. Ubíquo, não há nada que possa pará-lo ou detê-lo. Além disso, 

suas palavras são como as de Deus, já que ele está fora do campo de visão e na melhor posição 

para ver tudo o que se passa. Por fim, o acousmêtre tem a característica de ser onisciente e 

onipotente. Porém, como já dito, tais poderes sobre humanos advém de ele ser, por definição, 

uma entidade não visualizada. A partir do momento em que enxergamos a fonte da voz, ela 

perde tais poderes. Se não se torna inócuo, o acousmêtre que ganhou um corpo ao menos passa 

a ser humano e vulnerável. Chion (1999) ainda aponta que o processo de de-acusmatização não 

necessariamente acontece todo de uma vez, podendo ser lento e gradual. Visualizar a boca que 

profere a voz é sempre o fim ao qual toda de-acusmatização deve chegar; enquanto não a 

visualizamos, mas somente o resto do corpo dela, acontece o que o autor chama de de-

acusmatização parcial ou semi-de-acusmatização. De forma semelhante, Mary Ann Doane 

(1980) vê no som cujo corpo não foi identificado características “fantasmagóricas”, já que tal 

                                                           
63 “For the spectator, then, the filmic acousmêtre is ‘off screen’, outside the image, and at the same time in the 

image: the loudspeaker that's actually its source is located behind the image in the movie theater. It's as if the voice 

were wandering along the surface, at once inside and outside, seeking a place 

to settle. Especially when a mm hasn't yet shown what body this voice normally inhabits. Neither inside nor 

outside: such is the acousmetre's fate in the cinema.” 
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aparição quebra com a coesão orgânica do corpo e confirma o discurso enquanto unidade 

independente e válida por si só. 

 Partindo de um pressuposto diametralmente distinto do de Chion (1999) e Doane (1980), 

Horton (2013) preconizou sobre o uso no cinema de uma voz que, apesar de sincronizada com 

o seu corpo emissor, não se ouve; a esse fenômeno ele dá o nome de “voz out”64. O autor faz 

inúmeras categorizações sobre os mais diversos usos de tal técnica, mas aqui é suficiente notar 

que ele se apropria da visão de Bordwell: vê o uso de sons inaudíveis como forma de criar 

"buracos" na percepção da narrativa pela audiência, que a levarão a criar hipóteses no sentido 

de "tapá-los". 

 Neste trabalho lidamos com uma voz que se assemelha bastante com a que é estudada 

por Chion (1999) e Doane (1980). Isso se deve ao fato de a voz over em Berlin Alexanderplatz 

não ter o corpo a quem é pertencente visualizado. Além disso, como nos deteremos a mostrar 

com mais afinco na análise, no filme a voz adquire poderes especiais, até sobrenaturais, 

advindos justamente do fato de ela pairar sobre o filme, de não ter a instância que a enuncia 

determinada em nenhum momento. O percurso teórico aqui realizado sobre a voz nos permitirá 

avaliar como a voz específica de Berlin Alexanderplatz se articula com a narrativa, e quais as 

especificidades dos seus poderes supracitados.  

 

3.2.1 Voz over no cinema 

 Se já foi falado aqui que o tema da voz no cinema foi pouco abordado por estudos 

teóricos, o mesmo se pode falar, mais especificamente, sobre a voz over. Um dos pioneiros 

trabalhos sobre o assunto, e até hoje um dos principais, é o de Kozloff (1988)65. Tecendo sua 

análise sobre o cinema americano, em seu importante trabalho a autora abordou a narração em 

voz over. Nas palavras dela, “narração em voz over” é um conceito no qual todas as palavras 

têm uma função determinada. Narração66 diz respeito ao conteúdo do texto: alguém reconta 

uma série de eventos de uma narrativa para uma determinada audiência; voz diz respeito à 

forma com que o texto se apresenta para nós; por fim, over se insere no contexto da relação 

entre o que ouvimos e o que vemos na tela: não vemos, na narração em voz over, quem está 

falando. 

                                                           
64 Significando, literalmente, “voz fora”. Optou-se por deixar o termo sem tradução. 
65 A importância do trabalho de Kozloff (1988) pode ser confirmada quando percebemos que trabalhos posteriores 

como os de Carl Laamanen (2012), Laura Beadling (2012), Stephen Teo (2012) e Alexander Fisher (2012) 

utilizam-no como base para suas elucubrações. 
66 É importante notar aqui que para Kozloff (1988) o termo adquire significado bem distinto do que tem para 

Bordwell, já elucidado aqui anteriormente. 
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 Primeiramente, cabe aqui diferenciarmos voz over de voz off. Na última o emissor está 

dentro da diegese (se trata normalmente de um personagem) e apenas temporariamente fora da 

visão da câmera: se a virássemos, poderíamos vê-lo. Enquanto isso, na voz over temos o 

comentário de uma entidade que se coloca em um espaço e em um tempo diferentes dos do 

filme – fora da diegese. Kozloff (1988) ainda distingue narração em voz over de outros tipos 

de voz over. Um comercial que use tal voz não o faz para narrar, mas para persuadir; um filme 

escolar deve instruir antes de narrar, e assim sucessivamente. Da mesma forma, monólogos 

interiores de determinados personagens, diálogos em voz over, ou leitura de textos (como por 

exemplo, uma carta que vemos na tela), não podem ser considerados como narração, já que não 

cumprem o papel de nos narrar a história que assistimos. Concluindo, a autora define "narração 

em voz over" como: “declarações orais que dizem respeito a qualquer porção de uma narrativa, 

proferidas por uma entidade que não é e vista e que é se situa em um espaço e em um tempo 

que ficam foram daqueles simultaneamente apresentados pelas imagens na tela” (KOZLOFF, 

1988, p. 5) Sobre isso, Doane (1980) ainda faz o adendo de que: 

Os meios pelos quais o som é demandado no cinema colocam o espectador 

em um problema textual particular – eles estabelecem certas condições para 

entender qual obtém a “relação intersubjetiva” entre filme e espectador. O 

comentário em voz over e, diferentemente, o monólogo interior, o flashback 

em voz over falam mais ou menos diretamente ao espectador, entendendo 

ele/ela como um espaço vazio a ser “preenchido” com o conhecimento sobre 

acontecimentos, personagens, psicologia etc. (DOANE, 1980, p. 43, grifo da 

autora, tradução nossa)67 
 

 Se a voz over foi pouco abordada enquanto tema de estudo, Kozloff (1988) parece saber 

exatamente o porquê. Segundo ela, foram vários os preconceitos que a técnica adquiriu contra 

si com o passar do tempo. Ao já mencionado temor de que com o discurso oral o cinema se 

aproximaria do teatro, Kozloff (1988) ainda soma os preconceitos de que a voz over 

manipularia opiniões e visões, além do fato de que, enquanto técnica eminentemente literária, 

não poderia ser usada no âmbito da sétima arte. À ideia de que a voz de um narrador manipularia 

opiniões e visões, impondo-as ao invés de inferi-las, Kozloff (1988) contrapõe a noção de que 

não se pode pensar a imagem enquanto entidade natural – nem, portanto, neutra. A imagem 

cinematográfica já é por si só fruto de uma visão específica do diretor – ela é enquadrada, 

filmada, encenada, passa pelo processo de montagem etc. – e é tão parcial e tendenciosa quanto 

                                                           
67 “The means by which sound is deployed in the cinema inplicate the spectator in a particular textual problematic 

– they establish certain conditions for understanding which obtain in the “intersubjective relation” between film 

and spectator. The voice-over commentary and, differently, the interior monologue and voice-over flashback speak 

more or less directly to the spectator, constituting him/her as an empty space to be “filled” with knowledge abou 

character, events, psychology etc.” 
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o discurso oral; entender que pode haver comunhão entre o espectador e uma realidade 

apresentada através de um mecanismo neutro e natural é, assim, uma ilusão: “Preconceito 

contra a voz over por ‘contar’ aparece seguidamente em comentários sobre a narração 

‘restringir’ ou interromper a trilha imagética. É fácil de distinguir um pronunciamento oral, mas 

muito mais difícil é mostrar como a montagem, os ângulos da câmera ou a seleção de conteúdo 

manipulam o espectador”. (KOZLOFF, 1988, p. 16, tradução nossa)68 

 Para a autora, também não se pode considerar a voz over como indigna de atenção por 

ser uma técnica literária e não cinematográfica. Ela atesta que o cinema, por ser uma arte ainda 

jovem, tomou diversos artifícios das mais diversas fontes: fotografia, dança, música etc. A voz 

over não é diferente, é uma técnica que é advinda da literatura mas que foi incorporada ao 

cinema, e, portanto, não pode ser considerada uma técnica “menor” apenas por sua origem não 

ser cinematográfica. 

 Ao traçar como surgiu a técnica da voz over no cinema, Kozloff (1988) enxerga dois 

fenômenos do cinema mudo como seus ancestrais: os comentadores (pessoas que eram 

contratadas pelas salas de cinema para ficar na frente da tela e literalmente comentar o que se 

passava na história), bem como os intertítulos. Além deles, também o rádio, embora não de 

maneira tão direta, foi outro fator que incentivou o surgimento da voz over. Foi este último que 

deu aos diretores de cinema os mais diversos exemplos de estruturas de narrativa com voz. O 

fato das narrativas radiofônicas normalmente utilizarem a terceira pessoa também fez com que 

o rádio formasse a base necessária para a voz over se desenvolver (KOZLOFF, 1988).  

 Por ser o meio mais fácil de transmitir informações objetivas a um objeto de não-ficção, 

primeiramente o recurso foi utilizado em curtas-metragem e documentários. O primeiro uso 

registrado da técnica foi no filme The Power and the Glory, de William K. Howard, no ano de 

1933. Porém, foi só no começo da década de 40 que a voz over passou a ser usada em maior 

escala por Hollywood. Kozloff (1988) vê duas explicações para que tanto tempo tenha se 

passado entre o primeiro uso e a propagação desta técnica. Primeiramente, é preciso notar que 

ao adotar o som, Hollywood se aproximou69 bastante ao teatro e grande parte dos filmes 

produzidos nesse período eram adaptações de peças, mídia estranha à voz over. Por outro lado, 

a autora atesta que havia uma demanda muito forte do público – encantado pela novidade do 

                                                           
68 “Prejudice against voice-over for "telling" crops up over and over in remarks about narration "restricting" or 

"interrupting" the image track. It is easy to point to some didactic oral pronouncement, less easy to show how the 

editing, camera angles, or content selection have manipulated the viewer.” 
69 Isso tanto em termos temáticos como em termos produtivos. Kozloff (1988) nos aponta que com o advento do 

som, muitos produtores passaram a contratar pequenos escritores de teatro do interior dos Estados Unidos para 

que fossem roteiristas de seus filmes. 
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som no cinema – do som sincronizado com a imagem; mostrar apenas o som sem seu emissor, 

portanto, seria considerada uma traição às expectativas da audiência. Foi só em 1939 que a 

narração em voz over passou a se popularizar no cinema. Um dos motivos para tanto é o fato 

de, em tempos de guerra mundial, as propagandas ufanistas – que por definição devem ser 

diretas e informar diversas coisas ao mesmo tempo – passaram a usar o artifício. Outros motivos 

foram que essa época coincidiu com a era de ouro do rádio americano e também o surgimento 

de documentários populares que utilizavam a técnica. Com o público ficando acostumado, a 

voz over passou a ser aceita também no cinema. 

 Em Berlin Alexanderplatz de fato não vemos na tela a voz que profere o discurso que 

ouvimos, e de fato ela se insere em um espaço e em um tempo diferentes do da história que 

vemos – temos aí de maneira bem clara a "voz over". Já a parte de "narração", seguindo a teoria 

de Kozloff (1988), é menos óbvia e complicada de enquadrar. Mas, tendo em vista Berlin 

Alexanderplatz, podemos falar que essa voz adquire o sentido de "comunicar a narrativa à 

audiência"? Podemos falar em "narração em voz over" a partir de uma voz tão multifacetada e 

que serve aos mais diversos propósitos como a do filme em questão? A resposta parece ser que 

sim. Por mais que a voz de Fassbinder por vezes seja composta de trechos que não dizem 

respeito ao que vemos na tela, não podemos dizer que ao fazê-lo não estamos tendo uma 

narrativa comunicada, mas antes que a narrativa do filme é justamente essa miríade de textos, 

essa simbiose entre obra cinematográfica e literária. Ou seja, mesmo em suas aparições mais 

"divergentes", a voz over no filme em questão nos comunica e nos transmite a narrativa do 

filme, e por esse motivo podemos falar de "narração em voz over" em Berlin Alexanderplatz. 

 

 3.2.1.1. Usos e efeitos da voz over 

 Ao mesmo tempo em que já foi falado aqui que a voz over é considerada por muitos 

como uma técnica cinematográfica pobre, ela se tornou marca da cinematografia de diretores 

consagrados, como Terence Malick. A partir do momento em que é utilizado como exemplo 

tanto por Kozloff (1988) quanto por Chion (1999) e Laamanen (2012), pode-se falar na voz 

over enquanto marca do diretor americano.  

 Para Laamanen (2012), a voz over na obra de Malick, por exemplo, passou por 

mudanças de acordo com o momento de sua carreira. De um primeiro momento em que o 

artifício tinha como objetivo complicar o entendimento do enredo, nos fornecendo informações 

de um personagem específico (que como tal tem suas próprias e tendenciosas visões sobre os 

acontecimentos), passou a ter, em suas obras mais recentes, múltiplas vozes que, ao invés de 

enredar o fio da narrativa visam a nos elucidar sobre o estado de espírito dos personagens e nos 
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dar intimidade com seus pensamentos. Laamanen (2012) assevera ainda que Terrence Malick, 

em seus filmes mais recentes, nos mostra eventos que não poderíamos ver com nossas 

condições e habilidades humanas – o nascimento da terra, o fim do tempo etc. –, e nos permite 

ouvir pensamentos do passado no presente fílmico. Dessa forma, na visão do autor, o diretor 

visa a imiscuir presente, passado e futuro. 

 Por outro lado, Beadling (2012) nos traz usos de cunho social para a voz over. Tendo 

como objeto o filme Skins70 (Chris Eyre, 2002), cuja temática é a vida da população indígena 

dos Estados Unidos, a autora afirma que as vozes over têm como objetivo dar um aspecto de 

documentário ao filme, e destacar as condições sociais dessa minoria étnica. Assim, o diretor 

se desfaz da perspectiva dominante do homem branco para superar mitos da história dos Estados 

Unidos ao usar uma miríade de vozes over.  

 Tipicamente, a voz desprovida de corpo e “natural” das narrações de filmes é um 

homem. Exemplo da colocação masculina enquanto sujeito, tal fato atesta a invisibilidade e 

falta de poder discursivo dado às mulheres de forma geral. Mais além, não só as mulheres têm 

essa voz negada, mas também minorias étnicas. É justamente esse padrão que o diretor de Skins 

visa a romper, já que, como já foi dito, múltiplas vozes over, incluindo a de mulheres, são 

utilizadas no filme, e com o intuito de fazer uma denúncia social das condições dos americanos 

nativos. Se Bill Clinton, presidente americano à época da realização do filme, também aparece 

na trilha sonora, seu status enquanto autoridade é rompido na medida em que sua voz e sua 

imagem não são sincronizadas, negando-lhe o poder total da narração. Além disso, às palavras 

do discurso oficial de Clinton, que exaltam o tratamento dado pelo governo às reservas 

indígenas, se juntam imagens que mostram a verdadeira realidade dos moradores da reserva na 

qual Skins se passa. É, portanto, dado um tom de ironia e de crítica social ao discurso branco 

hegemônico a partir da justaposição da narração com as imagens fílmicas. Ironia que é 

justamente um dos usos que Kozloff (1988) diz ser mais facilmente ligado à voz over, que, 

segundo ela, pode potencializar o apelo irônico de um filme. Apesar de filmes sem tal narração 

poderem conter ironia (dramática, textual, trágica), a voz over aumenta as possibilidades de uso 

desta. 

 Em Skins o próprio diretor, Chris Eyre, se coloca como uma das vozes. Com um teor 

quase documental, ele aparece com o intuito de dar ao espectador dados sobre a situação social 

da comunidade indígena na qual o filme se passa. Assim, o diretor se põe na posição 

privilegiada de uma voz sem corpo e extra-diegética, que representa uma forma ideal de 

                                                           
70 O filme não trazido para o Brasil, mas seu título pode ser traduzido como “Peles”. 
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autoridade e conhecimento. Porém, Eyre não busca substituir uma autoridade (a do homem 

branco) pela sua (enquanto americano nativo): ao invés, na sequência de sua voz over, ele 

coloca uma outra voz, a de uma repórter que nos fornece estatísticas sobre taxas de mortalidade 

na reserva indígena. Em suma: 

Ao fazer o ato de contar a história visível e incluir múltiplos narradores em 

voz over, nos encoraja a questionar quem, para quem, e de que ponto de vista 

está falando [...] Eyre exalta a voz – fato demonstrado pelo seu uso de 

múltiplos narradores fora da tela – por ela ter a habilidade de chamar atenção 

ao ato de narrar e de contar história. Isso o possibilita a questionar toda a 

história do cinema e também a história americana. (BEADLING, 2012, p. 25,t 

radução nossa)71 
 

 Outro autor a trazer o tema da voz over é Fisher (2012). Analisando o cinema africano, 

Fisher (2012) disserta sobre a imbricação da voz over com culturas que dão importância elevada 

à performance oral. Em tais culturas, o papel do contador de histórias, enunciador fora da 

diegese que tem todo o controle sobre o que é passado aos espectadores, é fundamental; assim, 

no cinema africano, segundo Fisher (2012), percebe-se uma tendência a usar técnicas 

cinematográficas a fim de marcar o fato de que quem conta a história não é ninguém situado 

dentro da diegese do filme. Para fins de análise, o autor traz o exemplo de Borom Sarret (1969), 

filme do senegalês Ousmane Sembène, no qual há o uso de uma miríade de vozes. À voz over 

do protagonista, de visões enviesadas e parciais sobre o mundo, se juntam as vozes dos diálogos, 

os sons diegéticos e a trilha musical. Essas múltiplas sonoridades acabam por dar um ritmo 

poético ao filme; não bastasse isso, Fisher (2012) nos traz ainda que todas as vozes dos diálogos 

diegéticos foram gravadas depois das filmagens, acarretando no fato de que há a dificuldade de 

distinguir entre o que é diálogo e o que é a voz over do narrador protagonista. Esses fatores 

acentuam a presença de um processo discursivo cinematográfico, ou seja, de um narrador 

cinematográfico. A escolha por apontar que o narrador, por suas especificidades já citadas, não 

é de fato o narrador do filme, então, seria uma estratégia de Sembène, que concebeu o filme 

enquanto instrumento pedagógico para os vilarejos africanos, de transpor a cultura da oralidade 

para o meio cinematográfico. 

 Por fim, em um trabalho mais recente, Kozloff (2012), seguindo com o intuito de 

investigar a voz over em gêneros cinematográficos específicos, nos afirma que, no que tange às 

comédias românticas, essa técnica passou de praticamente ignorada para, a partir do final dos 

anos 90, tornar-se bastante frequente. A autora vê vantagens em se usar a voz over, como o fato 

                                                           
71 “By making the act of storytelling visible and including multiple voice-over narrators, Eyre encourages viewers 

to question who, for whom, and from what vantage point is speaking [...] Eyre revels in the voice —as shown 

through his use of multiple off-screen narrators — for its ability to call attention to the act of narrating and 

storytelling. This enables him to call into question the whole of film history and American history.” 



55 

 

de ela adquirir a finalidade de criar com o espectador laços de intimidade com o protagonista, 

de fazer com que se sinta os mesmos sentimentos por que ele passa ao longo da projeção. 

 Embora nenhum dos usos da voz over que foram descritos aqui se assemelhem muito 

ao que vemos em Berlin Alexanderplatz, descrevê-los nos permitirá entender como Fassbinder 

utiliza essa técnica, e como esse uso difere dos supracitados. Não podemos dizer que no filme 

que é tema deste trabalho a voz over nos faz criar intimidade com o personagem, demarca a 

oralidade nem tem um papel social. Se há alguma voz das que aqui foram retratadas que tenha 

semelhanças com a de Berlin Alexanderplatz, é com a de Terrence Malick, já que ambas 

mostram seu poder ao nos mostrar eventos a que não teríamos acesso apenas com nossas 

capacidades de espectadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

4. ANÁLISE: A VOZ OVER EM BERLIN ALEXANDERPLATZ 

 

 Tendo já nos debruçado sobre questões teóricas sobre o Cinema Novo Alemão, a obra 

de Fassbinder e Berlin Alexanderplatz em um primeiro momento, e narração, voz e voz over 

em um segundo, faz-se necessário que adentremos mais no enredo do filme para então partirmos 

para a análise das estratégias de uso da voz over em Berlin Alexanderpltaz. Evidentemente que 

em se tratando de um filme de 15 horas de duração, não será possível elucidar todos os 

acontecimentos da narrativa. Da mesma forma, para fins de análise elencamos os usos da voz 

over em quatro categorias, que consideramos as mais importantes e recorrentes dentro do filme.  

 Berlin Alexanderplatz começa com Franz Biberkopf (Günther Lamprecht) saindo da 

prisão de Tegel após ter passado quatro anos lá por ter matado sua mulher, de quem era 

proxeneta. Em um primeiro momento, ele fica desnorteado pela liberdade repentina, tem um 

ataque nervoso, mas eventualmente encontra o caminho para seu antigo apartamento, alugado 

de Frau Bast72 (Brigitte Mira), personagem que tem um caráter maternal e sempre cuida de 

Franz. O aluguel tinha sido pago por Eva (Hanna Schygulla), prostituta que fora mulher de 

Franz e nunca deixou de ser apaixonada por ele. Não tarda muito e o protagonista encontra seu 

melhor amigo Meck (Franz Buchrieser), e começa um relacionamento com Lina (Elisabeth 

Trissenaar). Além disso, ele cedo reaviva o hábito de passar boa parte do seu tempo bebendo e 

conversando no bar do Max (Karlheinz Braun). Franz está arrependido de matar Ida e faz um 

juramento de permanecer honesto dali em diante, já que fora sua vida desregrada de cafetão que 

o levou a matá-la. 

O problema é que ele não consegue se fixar em nenhum emprego. Ele faz bicos 

vendendo prendedores de gravata, jornais nazistas, se envolve em uma briga com seu antigo 

amigo comunista Dreske (Axel Bauer), mas não consegue trabalho fixo. Assim, Lina o 

apresenta a Lüders (Hark Bohm), seu tio que é vendedor de cadarços, serviço ao qual Franz se 

junta. Lüders, porém, trai Franz ao extorquir dinheiro de uma viúva com a qual o protagonista 

se envolvera em serviço. A traição é a primeira ruptura na história de Franz, que passa a viver 

por um tempo isolado em um cortiço. 

Quando Franz volta para sua rotina, ele conhece Pums (Ivan Desny), que primeiramente 

se apresenta como mercador de frutas, no bar do Max. Depois ficamos sabendo que na verdade 

seu negócio é uma gangue que rouba fábricas a fim de vender a mercadoria. Pums oferece 

serviço a Franz, que nega insistentemente. Um dos membros da trupe de Pums é Reinhold 

                                                           
72 Conforme Sontag (2005), Frau Bast foi a única personagem inventada por Fassbinder no filme. 
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(Gottfried John), vilão do filme e responsável pelo fim trágico do protagonista. Ambos logo 

começam uma amizade. Franz ajuda Reinhold a se livrar das mulheres que ele não quer mais. 

É assim que Franz mora primeiramente com Fränze (Helen Vita) e depois com Cilly 

(Annemarie Düringer). Contudo, quando chega a vez de Franz tomar a terceira ele se irrita e dá 

um basta no acordo.  

As negativas de Franz de se juntar a Pums cessam quando um dos membros da gangue 

tem um problema com a polícia e não pode comparecer em uma ação; quando Franz vai até o 

quartel general da organização, o líder não deixa escolha e ele tem de se juntar a eles. Durante 

a operação, o personagem principal se dá conta de que se trata de um crime, um roubo, e de que 

está descumprindo sua promessa de permanecer íntegro Ele tenta fugir, mas é impedido por 

Reinhold. Na fuga do local do crime, um carro está atrás do veículo onde o grupo se encontra; 

Reinhold acha que os estão perseguindo. Por isso e por estar irritado com Franz, atira-o do carro 

em movimento. Franz perde o braço no incidente. 

Depois de um tempo recuperando-se dos ferimentos e de ficar remoendo o caminho que 

o levou a perder o braço, Franz finalmente sai da casa de Eva, onde se recuperara, e se encontra 

com diversos habitantes de Berlim. Eventualmente, Eva o apresenta a Mieze (Barbara Sukowa). 

Os dois se apaixonam, e seu relacionamento parece perfeito; ao longo da história há alguns 

percalços na relação de ambos, mas de forma geral fica claro que o casal é bastante feliz. 

Concomitantemente a conhecer Mieze, Franz perdoa Reinhold, e se aproxima dele novamente. 

Ele tenta voltar para a gangue, onde, após muita deliberação dos outros membros, é aceito.  

Reinhold, porém, se incomoda com a felicidade de Mieze e Franz, não suporta ver o 

amor dos dois. Então, ele arma um plano para levá-la a um bosque perto de Berlim, algo que 

consegue com a ajuda de Meck. Ele pretende separar o casal, de um jeito ou de outro. Lá, ele 

mata a amada de Franz, que durante um bom tempo acredita que Mieze apenas o largou. Quando 

de fato descobre que foi morta, ele fica feliz, pois isso era mais fácil de suportar que ela tê-lo 

abandonado por outro. Reinhold acaba na prisão. Franz tem um colapso nervoso e tem de ser 

internado no hospital. As alucinações que tem nesse período são o tema do epílogo do filme. 

Quando se recupera, começa a ter um trabalho comum e uma vida comum. De acordo com a 

última frase do filme: “nada mais de interessante aconteceu com a sua vida”. 

 A narração em voz over permeia todo o filme, exceção feita ao epílogo. Isto ocorre 

porque o epílogo é a única parte criada por Rainer Fassbinder, para além do conteúdo do livro. 

Como as narrações em voz over são feitas a partir de trechos do livro, ela não é utilizada nessa 

parte. A fim de fazer uma análise do uso da voz over em Berlin Alexanderplatz, em um primeiro 

momento foram identificadas todas as vezes em que tal voz apareceu no filme. A partir daí, 
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criaram-se quatro categorias de análise. A opção foi por uma análise diagramática em que as 

categorias partilham entre si certas características. Embora existissem mais categorias a serem 

analisadas, aqui a escolha foi pelas quatro que aparecem de forma mais reiterada no filme e que 

trazem consigo parâmetros mais importantes para a discussão teórica. Foram excluídas da 

análise, por exemplo, as vezes em que a voz over aparece de forma mais usual, onde um 

personagem descreve de forma objetiva uma situação ou objeto; por ser esse um uso mais 

comum, seriam poucas as análises que poderiam ser feitas sobre ele. Da mesma forma, as 

aparições em que a voz nos traz os pensamentos de determinados personagens não serão 

analisadas, já que elas seriam menos afeitas a análises mais profundas. Em se tratando de um 

filme de 15 horas, não teríamos espaço para descrever todas as aparições dentro de cada 

categoria; por isso, elegeu-se um exemplo representativo73 a partir do qual a análise foi 

elaborada. 

 

4.1 Presença etérea da voz over 

A primeira categoria de análise que trataremos aqui é a voz over enquanto presença 

etérea na narrativa. A partir de Chion (1999), identificamos uma voz poderosa que se mostra 

de forma ubíqua e a qual não podemos dar um corpo. Tal voz é poderosa, pois trata de 

acontecimentos vindouros aos quais ainda não tivemos acesso. Como, por exemplo, no episódio 

em que Reinhold acaba por jogar Franz durante a fuga do crime que a gangue cometeu. 

Franz, após se divertir no bar com Meck e Reinhold, conversa com Pums, que lhe 

apresenta novamente sua proposta de trabalho. Mesmo com todos os argumentos, ele repete a 

resposta que já dera ao chefe da gangue: não está interessado. Pums então se afasta e sai do bar, 

juntamente com Meck. A câmera, que antes observava tudo de um plano geral, se aproxima de 

Franz, que segue sentado à mesa, com um zoom, de forma que agora nossa visão é a de alguém 

sentado vis-à-vis com o protagonista. Apesar da veemência com que respondeu ao seu possível 

empregador, Franz está visivelmente contemplando suas possibilidades – seu olhar está perdido 

e seu semblante é de pensamento. Após um breve diálogo com Reinhold, sentado ao fundo do 

bar, ele responde que vai pensar na proposta de Pums. Quando esse diálogo termina, Franz 

começa a cantarolar uma música e entra a voz over: 

Maldito seja o homem, diz Jeremias, que confia nos homens, que faz da carne 

seu suporte e cujo coração se afasta de Deus. Parece o homem abandonado 

nas estepes, e não se apercebe quando algo de bom lhe acontece. Bendito, 

bendito, bendito seja o homem que confia em Deus e cuja esperança é o 

Senhor. Ele se assemelha a uma árvore plantada à beira d’água, estendendo 

                                                           
73 À exceção da categoria “A voz over nas repetições da morte de Ida”, na qual o assunto foi abordado de forma 

mais geral e todas suas ocorrências foram contempladas. 
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suas raízes no riacho. Não se apercebe quando chega o calor, e suas folhas 

permanecem verdes, na época da seca, pode ficar despreocupada, nunca 

cessará de dar frutos. O coração desconfia de tudo e está corrompido; quem 

poderá conhecê-lo? (DÖBLIN, 2009, p. 224)74 

 

 O som de Franz nunca some totalmente, embora fique mais baixo que o da narração. Há 

então um corte e vemos Franz e Cilly tendo relações sexuais em seu quarto. Após uma breve 

troca de palavras entre ambos, entra novamente a narração: 

Águas na densa floresta negra, terríveis águas negras, repousais tão mudas. 

Terrivelmente calmas estais, Vossa superfície não se move quando a 

tempestade agita floresta e os abetos começa a curvar-se e as teias de aranha 

entre os galhos se rompem e o estilhaçar tem início. Permaneceis então 

embaixo no vale, ó águas negras, os galhos caem. O vento arrepia a floresta, 

a tempestade não chega até vós. Não tendes dragões em vosso solo, a era dos 

mamutes passou, nada há que nos assuste. (DÖBLIN, 2009, p. 225) 

 

 Enquanto acontece a narração, Franz se levanta, seu semblante muda da alegria das 

brincadeiras com Cilly e passa a ser de preocupação, suas feições franzem e ele olha fixamente 

para alguma coisa que não sabemos o que é. A câmera o acompanha de frente, do mesmo ângulo 

que começamos a ver a cena de sexo entre o casal. Então a câmera fica estática e Franz vai 

lentamente preenchendo o quadro, movimento que termina quando vemos sua face em close. 

Ficamos observando sua face até que Cilly pergunta o que houve, ao que Franz parece acordar 

de um transe, e, similarmente, a voz para de falar.  

 Mais adiante nesse mesmo episódio, vemos Franz e Reinhold no carro fugindo após o 

roubo da loja. Franz ri, aparentemente sem motivo algum. Reinhold está nervoso; suor escorre 

por seu rosto, há um carro perseguindo-os e ele teme ser pego pela polícia. Ele se irrita com 

Franz por este estar sorrindo. Este não responde à irritação, e pergunta o que há de errado em 

sorrir. Os dois estão sentados um de frente para o outro, e a câmera vai se alternando em closes 

em cada um. O protagonista afirma que nunca delataria Reinhold e a gangue de Pums, ao que 

a câmera se foca em Reinhold e a voz over entra: 

Águas na floresta negra, estais tão calmas. Terrivelmente calmas estais. Vossa 

superfície não se move quando a tempestade agita a floresta e os abetos 

começam a curvar-se e as teias de aranha entre os galhos se rompem e o 

estilhaçar tem início. A tempestade não vos atinge aí embaixo [...] Maldito 

seja o home, diz Jeremias, que confia nos homens. Parece o homem 

abandonado nas estepes. Habita na secura em solo salobro onde ninguém 

mora. O coração desconfia e está corrompido; quem poderá conhecê-lo? 

(DÖBLIN, 2009, p. 241) 

 

                                                           
74 Como já notado aqui, há diferenças entre a voz over que vemos na legenda do filme e o que lemos no livro em 

português. Aqui, porém, como tal diferença é apenas entre os tradutores e não existe na língua original, a opção 

foi por citar o texto da voz over a partir do livro. 
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 A primeira metade da narração, a da floresta, se dá com o close no rosto de Reinhold, 

suando, visivelmente agitado e meio escondido na sombra. A outra parte, a de Jeremias, é lida 

com o close em Franz Biberkopf – sereno, rindo e com um ar de despreocupação. A narração 

então para e a cena muda para uma visão a partir do carro de Franz e Reinhold para o que está 

vindo atrás, o carro que supostamente está seguindo eles. O capítulo em que se passam os 

acontecimentos acima descritos é o sexto, intitulado O Amor tem seu Preço, e é apenas um dos 

momentos em que aparece a voz que nos faz pressentir que algo de muito errado, e até maligno, 

está por vir. Logo depois da cena da fuga, Reinhold joga Franz do carro, fazendo com que ele 

perca seu braço, um acontecimento em torno do qual o restante da história girará.  

 Assim como preconizou Chion (1999), aqui a voz de Rainer Fassbinder adquire uma 

presença fantasmagórica e etérea. Não percebemos quando assistimos pela primeira vez, mas 

quando o diretor coloca o texto dizendo dos perigos de se confiar em outros em uma cena em 

que vemos Franz cada vez mais confiando em Reinhold ele está antecipando o que está por vir, 

colocando-se acima ao mesmo tempo dos personagens e dos espectadores. A voz over aqui é 

toda poderosa; ela tem o poder de ir adiante no tempo e nos fazer, através de metáforas, supor 

o que ela já sabe. Sua presença etérea leva-nos a questionar as escolhas de Franz antes mesmo 

que elas sejam feitas. Podemos aproximá-la, então, do acousmêtre de Chion (1999), que vê 

nesse tipo de voz cujo corpo não se apresenta uma emanação tão forte que atinge o status 

próximo a uma deidade. Embora aqui seja verdade que Fassbinder faz uma breve aparição no 

epílogo, não só esta aparição é extremamente breve e depois que os acontecimentos com 

Reinhold, Franz e Mieze já aconteceram, mas quando ele aparece na tela não fala sequer uma 

palavra. É preciso, portanto, saber de antemão não só que a voz pertence àquele corpo como 

que quem vemos na tela é de fato o diretor. Assim, não se pode dizer que o “encantamento” do 

acousmêtre é quebrado de forma alguma. 

 Quando Reinhold joga Franz do carro, temos a confirmação do que já nos antecipara a 

voz. Ao citar um versículo da bíblia do Profeta Jeremias, do Velho Testamento, a voz 

claramente nos indica que Franz se arrependerá da simpatia que nutre por Reinhold. Apesar de 

todos os indícios em contrário, como o fato de ele descartar suas mulheres como se fossem 

objetos, Franz segue confiando e nutrindo apreço por seu antagonista. Quando a voz nos diz 

que “maldito seja o homem que confia nos homens”, ela justamente alude aos problemas 

vindouros da confiança de Franz. Por outro lado, a narração sombria sobre as águas escuras é 

uma alusão a Reinhold. Apesar de em um primeiro momento ele parecer inofensivo (“águas 

terrivelmente calmas”), mais tarde ele se mostrará perigoso; quando alguém ameaça seu poder, 

quando Franz rompe com o pacto através do qual ele pegava para si as mulheres do seu então 
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amigo, Reinhold dá um jeito de se livrar do problema (“Vossa superfície não se move quando 

a tempestade agita a floresta”).  

 Porém, não é só a nós que a voz over afeta. Quando estava em seu apartamento, a 

aparição da voz marcou, para Franz, o fim da alegria do sexo com Cilly e o começo de uma 

preocupação, bem notável através do seu semblante. Que preocupação é essa não sabemos. 

Coates (2012), Del Río (2012) e Elsaesser (1997) todos notam que Franz nutre por Reinhold 

mais que uma amizade, mas um amor platônico permeado pela homossexualidade latente de 

ambos. Teria Franz percebido que Reinhold não lhe traria nenhum bem? É justamente tal 

sentimento pelo outro homem que impediu que tal percepção o fizesse se afastar de Reinhold? 

São perguntas às quais não temos respostas, mas, apesar da voz não ser ouvida pelos 

personagens dentro da diegese, Franz parece senti-la, algo corroborado pelas suas mudanças de 

atitude e semblante assim que a voz começa a falar. Ademais, a voz também determina a forma 

com que o personagem se movimenta pelo espaço cênico. 

 Se Franz sente a voz over é porque, de fato, ela diz respeito a ele, embora ele não possa 

ouvi-la. A voz narra a sua vida, suas atitudes, seus anseios e preocupações. Ou seja, não é 

exagero dizer que a voz narra ele. Por isso, quando ouvimos uma metáfora vinda de uma voz 

antecipatória, uma voz com características de vidência, Franz sente e seu humor muda. 

Fassbinder utilizou a técnica justamente com o intuito de evidenciar tal premonição. A partir 

da assunção de que a voz over é retirada do livro, segue-se a constatação que essa voz etérea e 

vidente também se encontra na obra de Alfred Döblin. Porém, tal efeito é potencializado no 

filme, pois no livro todo discurso é verbal (escrito), tanto a sua parte diegética quanto a narração. 

Já no filme, a materialidade do discurso do narrador é outra: à imagem, eminentemente suporte 

cinematográfico, se junta o texto literário. A partir dessa sobreposição de materialidades, o 

efeito premonitório e o poder antecipatório da voz são aumentados, bem como sua presença 

etérea. 

 São muitos os caminhos que Franz Biberkopf tenta trilhar em sua busca por redenção e 

uma vida honesta. Todos, porém, inevitavelmente acabam em frustrações para o protagonista 

de Berlin Alexanderplatz, que, assim, é a história de uma tentativa frustrada de redenção em 

meio à Berlim da década de 1920. Franz possui uma jornada de tentativa e erro. Quando tenta 

se juntar a Lüders, acaba tendo que passar um tempo em uma espécie de purgatório em que se 

torna alcoolista; quando tenta vender jornais nazistas, se mete em brigas; quando entra para 

uma gangue, acaba perdendo o braço; e o erro maior: quando confia em Reinhold, sua mulher, 

Mieze, é assassinada por ele. Nesse sentido, podemos trazer à tona o conceito de narração de 

Bordwell (1985), para quem esta é a forma com que estilo e syuzhet se juntam para formar a 
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fábula. O autor atesta que estilo é a técnica cinematográfica propriamente dita, e o syuzhet, o 

enredo; ambos se juntam para canalizar a atenção do espectador e construir a fábula.  

Com isso em mente, percebemos, então, na presença etérea da voz over o próprio 

processo narrativo de Bordwell (1985) em ação. Se não temos como saber o que está por vir, 

que Reinhold vai mutilar Franz, que ele vai matar Mieze e destruir a vida de Franz, tal caminho 

nos é indicado pela voz over a partir do momento em que ela superpõe a imagem de Franz com 

a voz dizendo que não se deve confiar em ninguém ou quando ela compara Reinhold à água 

negra da floresta. Ou seja, aqui vemos claramente a tríade de conceitos do autor em ação. A voz 

over de Fassbinder (estilo) se combina com o fato posterior de que Reinhold vai mutilar Franz 

e matar Mieze (syuzhet) com o intuito de dar pistas e canalizar a atenção do espectador no 

sentido de formar Berlin Alexanderplatz enquanto história de uma tentativa frustrada de 

redenção em meio à metrópole alemã (fábula). Dessa forma, ao interferir diretamente na 

produção da fábula, a voz over se transforma em instrumento narrativo do filme, pois serve ao 

fim de narrar a história. 

 Embora em uma primeira audição a junção de uma passagem bíblica com outra sobre 

águas de uma floresta possa parecer algo que nada tem a ver com a narrativa, ou uma 

extravagância do diretor que tem seu fim em si mesmo, fica claro aqui que a voz over serve de 

estratégia para nos contar a história de Berlin Alexanderplatz ao aludir a acontecimentos 

futuros. Em outras palavras, a presença etérea da voz over serve como enunciadora da narrativa, 

ou instrumento narrativo. Ao sobrepor texto literário e fílmico, Fassbinder nos traz uma voz 

antecipatória que serve ao fim de nos contar a história e elucidar a narrativa. Vai, pois, além da 

estratégia usada pelo livro, já que aqui duas materialidades diferentes (texto e imagem) se 

imiscuem, algo que não ocorria na obra de Döblin. A voz nos antecede, indiretamente e através 

de metáforas, todos os problemas que estão por vir na vida de Franz. Começamos a ter a noção 

de Berlin Alexanderplatz como uma redenção fracassada e história de frustrações repetidas, 

antes mesmo de termos acesso a todos os acontecimentos dessa história. 

 

4.2 As variações da voz nas repetições da morte de Ida 

 Já foi dito aqui e por autores como Del Río (2012) que entre as cenas mais importantes 

do filme está a morte de Ida. Mesmo que não tenhamos acesso a ela no presente do filme, mas 

sim em uma série de repetições, o acontecimento é fulcral para a história. Se o enredo de Berlin 

Alexanderplatz trata de acompanhar a busca de Franz Biberkopf por uma vida honesta depois 

de sair da cadeia, ele só foi preso por ter matado Ida. A estória Berlin Alexanderplatz acontece 

posteriormente ao assassinato, mas é dependente desse acontecimento. Ela explica não só todos 
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os próximos acontecimentos na vida de Franz Biberkopf como também a escolha desse evento 

como sendo privilegiado dentro do filme através de suas repetições. São no total seis vezes que 

assistimos à cena ao longo do filme, mais concentradas na parte final; já no primeiro episódio 

temos a primeira aparição, mas a cena só volta na sétima parte para então retornar no oitavo, 

no nono (duas vezes) e por fim no décimo terceiro episódio. Em todas essas aparições, a morte 

de Ida é acompanhada pela voz over de Fassbinder, todas com um texto diferente. Também 

podemos afirmar que o discurso visual que presenciamos é diferente a cada vez que nos é 

repetido. Não pelo acontecimento em si, mas pela forma com que ele é elencado. 

No primeiro episódio, Franz comemora após estuprar Minna (Karin Baal), irmã de Ida. 

Ele não conseguira fazer sexo com uma prostituta antes na história, e por isso encarou o estupro 

da irmã da mulher que matou como uma espécie de libertação de Tegel e o começo de uma 

nova era. Corta, e vemos uma cena em que Ida começa a falar, ouvimos sua voz (única vez) 

enquanto ela xinga Franz por ele ser “tão convencido”. Ela tenta sair de casa, mas Franz a puxa 

para dentro, e é aí que entra a voz over de Fassbinder dando detalhes e explicações sobre o caso 

– que órgãos foram afetados, artefatos que Franz usou para agredi-la etc. A cena muda então 

seu ponto de vista: no começo víamos ambos em plano americano, mas a partir do momento 

em que Ida volta para dentro do apartamento a câmera se afasta, até que dá zoom em sua cara. 

Ela grita algo incompreensível, embora sua voz seja perceptível: em todas as vezes em que o 

assassinato aparece, a voz de fundo é diminuída mas continua audível. Corta para close em 

Franz falando irritadamente; corta para Ida rindo. Franz vai até a copa do apartamento, para 

onde ela vai atrás logo depois; porém, observamos de longe, já que a câmera permaneceu onde 

Ida estava. Ainda assim, percebemos que ele arranja na mesa uma colher de pau, com a qual 

depois desferirá golpes na cara de sua mulher.  

Franz desfere os primeiros golpes em sua mulher, e a cena corta para um close dela 

sendo agarrada por ele. Ela grita, agora o som de sua voz é bem alto e compete com o da voz 

over. O narrador passa então a elucidar os motivos da briga, a qual começamos a ver já na 

metade: Franz suspeitava que Ida estava prestes a trocá-lo por um outro sujeito. No meio dessa 

frase, a câmera volta a filmar a partir da posição anterior, em que observamos as altercações a 

um nível inferior, de baixo para cima, e a uma distância grande. Um dos golpes do protagonista, 

então, leva Ida a cair perto da câmera. Ela engatinha alguns metros pelo chão, se vira para Franz; 

corta para um close no rosto ensanguentado de Ida, que balbucia alguma palavra. A câmera 

volta para sua última posição ao mesmo tempo em que Franz se lança sobre sua vítima. 

Enquanto tudo isso acontece, a voz over segue falando sobre o ato: como a caixa torácica de 

Ida não estava preparada para golpes tão fortes, como as lesões eram regidas pelas leis da física 
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de inércia e elasticidade etc. O agressor segue batendo na vítima por cima dela, quando entra 

no quarto a senhoria, Frau Bast. Quando ela adentra o recinto, passamos a ver 

momentaneamente a cena do assassinato por detrás dela, como se tivéssemos a visão de alguém 

que espiasse por entre suas pernas. A cena corta novamente, agora para um ângulo do outro 

lado do apartamento, acima de onde Franz subjuga sua amante; se antes víamos tudo de baixo 

para cima, o eixo se inverteu e agora nossa visão é de cima para baixo. Ele lentamente começa 

a se dar conta do que está fazendo, e lentamente para a agressão. Agora a nossa visão 

rapidamente se intercala entre closes em um Franz ofegante, Frau Bast chocada e sem ação e a 

cabeça inerte de Ida, que cai sem vida para o lado depois que Franz a solta. A câmera volta à 

posição acima da cena, enquanto ele se levanta e sai correndo, e Frau Bast se aproxima do corpo 

de Ida. Ela se abaixa e temos um corte para um close em que vemos o sangue em todo corpo de 

Ida, seus olhos vidrados e sem vida, sua boca entreaberta.  

Nas outras vezes em que a morte de Ida se repete, há pequenas diferenças entre essa 

primeira aparição. Nunca mais ouvimos a voz de Ida sem a voz over de Fassbinder ao fundo 

interferindo em nossa audição. Da mesma forma, por vezes assistimos à cena desde um 

momento anterior do que nessa primeira aparição, quando Franz está fazendo a barba; 

compartilhamos a visão com ele através do espelho, vendo-o com a lâmina de barbear e ao 

mesmo tempo Ida se arrumando às suas costas. A cena fica vários segundos em Franz aparando 

a barba, até que corta para as costas de Ida, que fala alguma coisa e começa a caminhar. Franz 

para de se barbear e vai atrás dela, de encontro à câmera; ele subitamente para no meio do 

caminho e a nossa visão vai se aproximando de seu rosto até termos um close dele. Corta para 

uma visão a partir das costas de Franz, onde vemos Ida ao longe se vestindo. Ela então sai de 

casa, e a câmera nos faz ver de um ângulo por detrás dela. A partir daqui, a cena passar a ser 

exatamente igual à primeira aparição do assassinato. Se por vezes há uma espécie de prólogo 

para essa cena, vemos eventualmente uma extensão dela, em que Franz sai correndo do 

apartamento, e Frau Bast se aproxima do corpo da vítima, passa a mão em seu rosto, levanta 

aterrorizada, e caminha lentamente de costas até a saída, ao que a cena corta.  

A cena da morte de Ida tem início quando Franz está se barbeando e fim quando ele sai 

de casa e Frau Bast fica sozinha encarando o corpo da vítima, porém nas seis repetições do 

episódio nunca a vemos em sua totalidade: a cena começa do primeiro ponto e vai até a metade, 

ou parte já de metade e vai até o ponto final, ou até mesmo se atém a mostrar apenas o que está 

entre os pontos de partida e chegada. Além das diferenças entre as formas com que a cena é 

mostrada, há ainda um fator importante a ser destacado: ela sempre é inserida em algum 

momento negativo da vida de Franz, à exceção da já descrita primeira vez. São todos momentos 
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em que há uma quebra na vida de Franz, em que ele enfrenta algum percalço ou que percebe 

que de suas escolhas se seguiram sofrimento e penúria: Franz discute com seu melhor amigo; 

fica sabendo que Mieze tem outro (ruptura da relação amorosa perfeita entre os dois); briga 

com Eva por causa de Mieze; é lembrado por Max que não está seguindo seu juramento de 

permanecer honesto; descobre que Mieze morreu. A concentração das repetições da morte de 

Ida no final do filme, então, se justifica por ser nessa parte que há o desenlace da narrativa, com 

momentos problemáticos e/ou negativos para Franz. 

Se em todas as vezes em que vemos Franz matando sua mulher há uma narração em voz 

over diferente, o sentido em que esses textos se inserem é similar – à exceção da primeira vez 

em que há uma descrição do ocorrido. Fassbinder optou por fazer uma espécie de colagem de 

trechos do livro nas cenas em que repete a morte de Ida. O termo colagem se justifica a partir 

do momento em que percebemos que os trechos usados para leitura se encontram em momentos 

distintos do livro em relação ao ponto da história em que se insere a repetição da morte da ex-

mulher de Franz. Além disso, por vezes Fassbinder lê em sequência trechos que se encontravam 

em partes diferentes do livro. Por fim, no oitavo episódio, quando o protagonista fica sabendo 

que Mieze tem outro homem, o texto que ouvimos era, originalmente, um acontecimento em 

que Franz, mesmo sem um braço, salva um cavalo que havia caído em uma cratera; a esse texto 

se soma um diálogo que já aparecera na diegese do filme entre Franz e seu amigo vigarista, 

Willi (Fritz Schediwy); aqui, tal diálogo aparece maior do que quando inserido dentro da 

história original. Ou seja, Fassbinder não só lê textos do livro, mas também os rearranja a seu 

bel prazer, criando assim um novo discurso em cima do discurso já realizado por Döblin.  

Similarmente ao que já comentamos na seção 4.1, aqui também há uma potencialização 

da palavra escrita pelo filme. Enquanto que a colagem já fora utilizada por Döblin, no livro ela 

é feita com as mesmas mídias: imiscui-se um discurso escrito em outro discurso escrito. Já a 

colagem de Fassbinder junta um discurso fílmico (a cena da morte de Ida) com um literário (o 

trecho já escrito por Döblin). O fato de ao mesmo tempo que ouvimos a narração de Fassbinder 

ouvimos também os sons de fundo da cena, o que chamamos aqui de “competição” entre as 

vozes, é outro sintoma disso. Há uma junção do fato de Franz ter matado Ida, advindo da obra 

original, com este acontecimento estar se repetindo e fazê-lo com junções de textos diferentes 

do livro – ambos artifícios pensados e ordenados por Fassbinder. 

Shattuc (1995) percebe na repetição da morte de Ida e no uso da voz over de Fassbinder 

uma forma do diretor se fazer perceber também enquanto autor da obra, de marcar seu discurso 

dentro do filme, embora não se restrinja a isso. A asserção da autora entra em um contexto em 

que percebemos que, afora o epílogo, a morte de Ida é a única cena que não existe no livro. 
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Embora a descrição do fato exista, Döblin não entra em detalhes gráficos como a cena nos 

mostra – o livro apenas reitera dados “científicos” do ocorrido, sem descrever feições, atitudes 

ou a movimentação da cena. Fassbinder, então, cria um discurso a partir de outro, o livro, 

usando seus trechos, mas aqui a palavra escrita do livro é potencializada a partir de sua 

comunhão com a imagem, e adquire múltiplas significações.  

Elsaesser (1997) e Coates (2012) ambos veem também nas reproduções da morte de Ida 

uma forma de Fassbinder dar a entender que o crime cometido por Franz continua a ter 

repercussões para além de sua estadia em Tegel. Assim, o diretor infere que o evento da morte 

de Ida é multifacetado e tem inúmeras consequências para Franz: ele tentará a todo custo superar 

seu passado para enfim ter uma vida honesta. Porém, a reiteração do fato nefasto em momentos 

estratégicos em que Franz, por um motivo ou outro, passa por alguma dificuldade, tem o intuito 

de nos fazer entender que o protagonista nunca o superará, sua vida será uma repetição de 

catástrofes e dificuldades impostas por uma entidade maior – o destino. Cumpre-se assim uma 

circularidade da narrativa, em que Franz é sempre assombrado pelo mesmo fato, sempre incorre 

nos mesmos erros e sempre com consequências desastrosas: a estadia na cadeia, a perda de um 

braço, alcoolismo, o assassinato de sua mulher, a morte da sua amada. Com isso, notamos mais 

uma faceta da caracterização da voz over enquanto instrumento narrativo; ao marcar a repetição 

de um fato, esse artificio é usado para narrar e transmitir um fato da narrativa, a presença 

fantasmagórica do acontecimento na vida de Franz. 

Shattuc (1999) nota também que Berlin Alexanderplatz é uma história movida pelo 

destino, já que é ele que parece ser a força motriz por trás das ações de Franz em detrimento 

dele próprio. Aqui podemos analisar que quando Fassbinder monta o texto da voz over da morte 

de Ida a partir do que Döblin pensou como forma de dar a ideia da metrópole em movimento 

(excertos de notícias da época, canções populares, enfim, pensamentos que poderiam ser os de 

um habitante da Berlim do final da década de 1920) ele justamente exacerba esse ponto da 

importância do destino e como Franz parece ser fadado ao fracasso. Isso porque quando 

ouvimos sobre uma notícia da queda de um prédio, ou sobre a depressão de uma berlinense etc., 

temos de forma reiterada que a vida não para: nenhuma entidade maior está preocupada com o 

sofrimento de Franz, se ele alcançar a vida que almeja o fará por suas próprias habilidades, pois 

ele não terá a ajuda de ninguém. O berlinense que vê o zepelim Graf, a moça que considera o 

suicídio, o casal real sueco: todos continuarão vivendo suas vidas quer Franz vença seus 

objetivos, quer não. A metrópole, expressa aqui através de suas múltiplas vozes e discursos, é 

grande demais para se preocupar com alguém tão ínfimo, se comparado ao todo, como Franz. 



67 

 

Enquanto Hayman (1984) nos afirma que Döblin tentou em seu romance traçar um 

panorama de Berlim75 fazendo uma colagem de textos que poderiam estar nas mentes dos seus 

habitantes, podemos afirmar que nas vezes em que vemos Ida ser assassinada há uma meta-

colagem, pois Fassbinder, a partir das características supracitadas, faz uma colagem a partir da 

colagem de Döblin e cria, assim, seu próprio discurso. Mas não só Fassbinder descontrói a 

colagem de Döblin para fazer a sua própria, mas também vemos a caracterização da cidade 

através da colagem de suas diversas vozes, bem como a importância da metrópole para a obra. 

A circularidade da repetição da morte de Ida, um evento que não para de repercutir na vida de 

Franz nos mais diversos momentos, é também a circularidade de Berlim.  

Beadley (2012) teceu sua análise sobre o filme Skins, em que o diretor Chris Eyre utiliza 

a multiplicidade de vozes presentes em seu filme como uma forma de crítica social e 

desconstrução histórica. Em Berlin Alexanderplatz, porém, a utilização dessas vozes não tem o 

intuito de nos chamar a atenção para algo que não seja a própria miríade de vozes a que temos 

acesso, vozes que transitam por Berlim. É importante notar, a partir de Flynn (2004), Shattuc 

(1995), Davidson (1999) e Elsaesser (1997) que o Cinema Novo Alemão só surgiu por causa 

da Segunda Guerra Mundial. A necessidade de uma geração jovem em romper com a estética 

de seus pais foi o que proporcionou o surgimento dessa nova cinematografia. Da mesma forma, 

as especificidades do pós-guerra alemão (um país dividido em dois, a imposição de uma visão 

dos aliados sobre as telecomunicações, o financiamento da televisão pública e a necessidade 

desta ser plural em sua essência) foram os fatores que permitiram que Berlin Alexanderplatz 

fosse produzido. Quando da feitura do filme, Berlim simbolizava todo esse contexto histórico, 

já que estava dividida pelo Muro que separava capitalistas de comunistas. Ou seja, temos um 

filme que retrata o pré-guerra76, que não existiria não fosse a própria Guerra, e que é feito em 

um momento de questionamento sobre as repercussões e os efeitos do nazismo. Com isso, temos 

que Fassbinder, ao repetir falas notadamente berlinenses, e fazê-lo a partir de um momento 

histórico que lhe possibilitava ver tanto a República de Weimar (período entre guerras no qual 

o filme se passa) quanto a Segunda Guerra em perspectiva, aponta-nos para a centralidade da 

cidade, que se renova, que é como que um organismo vivo, e que é maior que a soma de suas 

partes – representadas por Franz Biberkopf e demais personagens. 

                                                           
75 Algo que já notamos pelo título. A Alexanderplatz em Berlim é uma praça localizada no centro da cidade, que 

foi construída em torno dela. Fazendo uma livre transcriação para nosso cotidiano, o título brasileiro poderia ser 

São Paulo, Praça da Sé ou Porto Alegre, Praça da Alfândega.  
76 Além de mostrar o pré-guerra, há várias alusões ao período da Guerra, como o jornal nazista que Franz vende, 

a tensão entre comunistas e capitalistas e o retrato das condições sociais que levaram a Alemanha a levar o nazismo 

ao poder. 
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4.3 A voz over intrusiva 

Na seção 4.1 deste trabalho comentamos, a partir principalmente de Chion (1999), sobre 

a presença de uma voz onipotente e poderosa, que nos traz metáforas sobre eventos a que não 

teríamos acesso naquele momento da história se não fossemos guiados por tal entidade superior. 

A partir dessas metáforas, podemos fazer inferências sobre o que está por vir. Seguindo em 

chave semelhante, e também a partir de Chion (1999), podemos notar a presença de outra voz, 

igualmente dotada de superpoderes; porém, aqui esses superpoderes adquirem outro sentido. Se 

antes falamos em uma presença vocal que nos adianta o que está por vir fazendo ilações, aqui 

nos deteremos em analisar outra, uma voz intrusiva que rememora eventos anteriores da 

narrativa, ao mesmo tempo em que interfere nela ao extremo ao tecer comentários sobre as 

ações dos personagens. Ao mesmo tempo, a voz que trataremos aqui também é capaz de 

comandar todos os outros aspectos do filme. Partindo de Bordwell (1984), que convencionou 

chamar de estilo aspectos inerentes à técnica cinematográfica, percebemos que essa voz é a 

manifestação do estilo que sobrepuja as demais: planos, encenação, atores etc. 

Talvez o exemplo mais potente desse uso da voz esteja no décimo primeiro episódio, 

quando Franz tenta voltar à gangue de Pums – apesar de ele ter perdido seu braço justamente 

em ação criminosa com esta mesma gangue e de Mieze conseguir sustentá-lo. Isso porque nele 

muitas das questões que aqui serão abordadas são ilustradas ao mesmo tempo, e bem 

marcadamente. A gangue está no seu quartel general, deliberando sobre a aceitação (ou não) de 

Franz Biberkopf de volta ao bando. A possibilidade de o protagonista querer voltar apenas para 

punir os demais membros é aventada, e então a câmera corta então para um close no rosto de 

Reinhold. Aí então entra a voz over: “Talvez, quem sabe como as coisas se passam na cabeça 

de uma pessoa, talvez Franz queira buscar com Reinhold seu braço de volta” (DÖBLIN, 2009, 

p. 344). Enquanto Fassbinder lê essa frase, a câmera segue estática no rosto de Reinhold.  

Continuamos vendo o close em Reinhold, mas agora ele se virou e começa a falar que 

Franz talvez lhe queira provocar medo. À sugestão que Reinhold responde: “verdade. Talvez 

eu devesse levá-lo para o Exército da Salvação, para ele se sentar no banco dos pecadores. Ele 

sentaria lá e rezaria, e eu ficaria olhando.” Quando ele termina de falar, a cena imediatamente 

corta, e vemos Franz parado em um galpão escuro, onde a gangue está fazendo um novo assalto. 

Enxergamo-lo ao longe, seu rosto é a única parte de seu corpo que não está imersa na escuridão.  

E por que não deve ir para o banco dos pecadores, o Franz Biberkopf? Não 

seria o banco um lugar para ele? Quem diz isso? O que se pode dizer contra o 

Exército da Salvação, como se atreve Reinhold, justamente esse Reinhold, a 

essa ousadia contra o Exército da Salvação, quando o próprio sujeito uma vez, 
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uma vez, nada disso, muitas vezes, pelo menos cinco, correu para a Dresdener 

Strasse77 em estado deplorável e eles o ajudaram. (DÖBLIN, 2009, p. 357) 
 

 Até a última frase, temos um plano-sequência de Franz caminhando pelo galpão, algo 

que acompanhamos de longe. Aqui, Fassbinder interpreta o texto de maneira bastante 

acentuada. Quando ele diz “justamente esse Reinhold”, ele o faz veementemente, e aparenta 

estar verdadeiramente irritado. Depois, quando repete o “uma vez”, profere uma interjeição 

típica das falas orais em que quem conta a história se confundiu e quer se retratar. Na última 

frase, a câmera corta para Reinhold, onde o vemos também ao longe. Reinhold começa a 

caminhar e tem início um plano-sequência dessa caminhada. A narração em voz over segue: 

Pois então, já estava pondo os bofes para fora e eles deram um jeito nele, claro 

que não para ele se tornar um vagabundo desses. Aleluia, aleluia, Franz teve 

essa experiência, o canto, o chamado. A faca chegou à sua garganta, Franz, 

aleluia. Ele ofereceu seu pescoço, quer procurar sua vida, seu sangue. Meu 

sangue, minhas entranhas, assim, finalmente vai sair tudo para fora, foi uma 

longa viagem até que aconteceu, Deus, foi difícil [...] (DÖBLIN, 2009, p. 357-

358). 
 

 Enquanto tal texto é lido, Reinhold vai até um lado do recinto e volta. As reticências da 

citação acima marcam também o momento em que a cena corta, e agora vemos Franz Biberkopf 

em plano americano. A voz de Fassbinder continua de onde o último trecho havia parado assim 

que Franz entra na tela: 

[...] lá está, aqui tenho você, por que não quis sentar-me no banco dos 

penitentes78, se tivesse chegado mais cedo, ah, aqui estou, cheguei. Por que 

não deve Franz sentar-se no banco dos penitentes, quando chegará o instante 

bem-aventurado em que se atirará ao chão diante de sua morte terrível e abrirá 

a boca e poderá cantar com muitos outros atrás de si (DÖBLIN, 2009, p. 358). 
 

 Ao já mencionado plano americano em que Franz aparece de lado, segue-se novamente 

o mesmo em que ele aparece mais ao longe, e caminha de um lado para outro, notadamente em 

uma posição de vigília enquanto seus comparsas realizam o assalto propriamente dito. 

Novamente aqui o texto é interpretado acentuadamente pelo diretor, que abaixa o volume 

melancolicamente quando diz “se tivesse chegado mais cedo”, e o eleva novamente ao dizer 

“ah, aqui estou”. Há uma mistura do tom das interjeições típicas da fala oral e descontraída com 

um discurso emotivo e enraivecido. Percebe-se claramente que o narrador não compactua com 

o fato de Franz, supostamente, fazer pouco caso do banco dos pecadores. 

                                                           
77 Em alemão, Strasse significa rua, mas a tradutora do livro optou por deixar sem tradução quando designa uma 

rua específica. 
78 A tradução do livro e a das legendas do DVD diferem aqui. Enquanto que a primeira fala em banco dos 

penitentes, a última optou por banco dos pecadores. Ambos designam, porém, a mesma instância: o banco em que 

se sentam os frequentadores do Exército de Salvação que desejem compartilhar seus pecados com o resto da 

audiência com a finalidade de mostrar arrependimento. 
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 Aqui percebemos uma voz over intrusiva, que adentra a diegese, há uma relação direta 

entre o que ouvimos e o que vemos. Algo que fica bastante claro quando Franz aparece na tela 

e a narração diz “Aí está ele”. Para Kozloff (1989), “deve-se reconhecer que a narração em voz 

over sempre fala para alguém, seja a audiência no cinema, ou para a própria voz, e que seu ato 

de contar em voz alta uma história atenta para o fato de ela ser uma instância comunicativa 

deliberada e consciente” (KOZLOFF, 1988, p. 51, tradução nossa)79. A partir de tal asserção, é 

possível analisar que a voz intrusiva ao mesmo tempo fala para os personagens e para nós. Para 

os personagens, pois ela relembra seus pensamentos e/ou ações e também as critica, ou seja, 

sua fala é direcionada a eles, que são os seres a serem a criticados. Ao mesmo tempo, o discurso 

também nos é dirigido, visto que, como percebeu Shattuc (1995), o uso da voz over tem o intuito 

de marcar a presença de Fassbinder no filme, de nos lembrar que ele é também enunciador da 

história. Algo que nesse uso da voz é ainda mais pronunciado quando percebemos que o diretor 

não se limita a ler o texto, mas também o interpreta – e o faz de maneira bem acentuada, 

suspirando, proferindo interjeições e enervando-se. Portanto, ao mesmo tempo em que o 

cineasta articula uma crítica aos personagens (logo, dialoga com eles), o faz para nós, os 

espectadores, que somos quem interpretará essa crítica manifestada por discursos textuais, 

interjeições, pausas e tom de voz. 

 Quando Reinhold fala sobre o “banco dos pecadores”, temos uma referência ao capítulo 

5, Um Ceifador com a violência de Nosso Senhor, em que Franz ajuda Reinhold a se livrar de 

suas mulheres tomando-as para si; no final, já descontente com o acordo, Franz leva seu 

antagonista para o Exército da Salvação com o intuito de fazê-lo sentar-se no banco dos 

pecadores e com isso livrá-lo do seu vício em mulheres. Sendo assim, temos na passagem que 

serviu de ilustração para essa categoria de análise uma rememoração de um acontecimento 

muito anterior ao presente fílmico. Temos, então, a voz sem corpo que paira sobre nós que 

Chion (1999) preconizou: poderosa, com status de deidade, acima dos personagens e de nós, e 

cujas aparições são fantasmagóricas: o acousmêtre. Ao lembrar-se de eventos passados, a voz 

nos lembra também de sua ubiquidade, do fato de que esteve sempre do nosso lado, 

acompanhando a mesma história e fazendo inferências sobre ela. A voz, e a instância 

responsável por ela, marca, então, ao mesmo tempo sua presença como também seus poderes, 

diz-nos ela que vê tudo, que sabe de tudo e que nos mostra o que bem entender: é quase um 

Deus que brinca com nossas percepções e sentimentos. É diferente, pois, da voz que elucidamos 

                                                           
79 “One must recognize that the voice-over narrator is always speaking to someone, whether that someone is the 

theater audience, a dramatized narratee, or just himself, and that his act of telling a story out loud couches the 

filmic story as a deliberate, conscious communication.” 
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na seção 4.1, já que aqui seu poder é marcado não pela antecipação – através de metáforas – do 

que está por vir, mas pela rememoração do que já passou. Porém ambas se assemelham na 

medida em que a voz over intrusiva também se caracteriza como instrumento narrativo – aqui 

ao relembrar fatos do passado, na outra seção ao mostrar que é ubíqua. 

 Não obstante muitas de suas observações serem altamente pertinentes aqui, a análise de 

Chion (1999) não alcança todos os parâmetros necessários para entendermos a voz over em 

Berlin Alexanderplatz. Seu conceito do acousmêtre, talvez a teorização mais importante e 

original de sua obra, só alcança pungência a partir do momento em que a ansiedade por sua 

visualização – momento em que se daria um corpo a uma voz que se não ficaria “solta” – 

interfere na fruição do filme. A potência que o autor dá ao acousmêtre decorre em boa parte do 

fato de que a voz que vaga pelo filme eventualmente encontrará seu corpo; ou seja, a voz do 

acousmêtre adquire poder se operada por um personagem dentro da diegese do filme. Porém, a 

voz over em Berlin Alexanderplatz, não é fruto de um personagem diegético, mas de uma 

espécie de entidade de presença etérea na narrativa. Se há alguma ansiedade envolvida com a 

voz over é por suas aparições propriamente ditas, não por sua corporalização – ou de-

acusmatização, seguindo o termo de Chion (1999). Esperamos a voz de Fassbinder porque ela 

permeia a narrativa como um todo, é um veículo de novas críticas e comentários, de novas 

“dicas” sobre acontecimentos que virão a acontecer, não porque queremos visualizar seu corpo 

ou saber sua identidade. Se os poderes da voz over no filme em questão coadunam com o que 

Chion (1999) escreveu, o motivo para tanto é bastante distinto.  

Convém notarmos que a voz intrusiva, apesar de se colocar acima dos personagens, já 

que tem poder de rememorar questões do passado e questioná-las ao máximo, ela parece ao 

mesmo tempo dar muita importância a eles. A hipótese de colocar Franz no banco dos pecadores 

foi aventada em voz alta por Reinhold, que, também falando, fez pouco caso do Exército da 

Salvação. Por outro lado, Franz nunca falou nada sobre o assunto, que foi criado e criticado em 

tom jocoso por Reinhold e somente por ele. Mesmo assim, a narração em voz over 

insistentemente questiona Franz do porquê de ele se recusar a ir para o banco dos pecadores, 

como se isso fosse um fato consumado, e não uma ilação aleatória de seu antagonista. 

 Quando presenciamos o roubo, a voz over serve também de marcação para a cena. 

Assim como em uma peça de teatro em que atores esperam determinada deixa para começar a 

se mover no palco, a voz aqui serve de deixa que ordena o movimento da cena. Quando o plano-

sequência acompanha Franz, esse fica imóvel até a hora em que a voz over começa a falar; 

durante a pausa de Fassbinder o personagem permanece estático. Da mesma forma, há uma 

busca por sincronizar a voz com determinados aspectos da cena. Quando ouvimos “lá está, aqui 
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tenho você” imediatamente aparece Franz na tela, evidenciando que há uma imbricação, 

comandada pelo som, entre som e imagem. Logo, podemos considerar a voz como o elemento 

que domina e subjuga os outros elementos cinematográficos, que Bordwell (1984) chama de 

estilo. Com isso, podemos dizer que a voz é o elemento de estilo que fica acima dos demais, 

pois os sobrepuja ao comandá-los: a voz é que determina o movimento da câmera, a ação do 

ator, e, como consequência, a iluminação, o cenário, a montagem etc.  

Chion (1999) conclui que o som tem primazia perante a imagem, e autores como Jost e 

Gaudreault (2010) teorizaram sobre o grande imagista, entidade enunciadora que rege a 

narrativa cinematográfica. A partir de ambos, é possível atestar que a voz over intrusiva age 

como uma espécie de titereiro, o operador das marionetes que tem total controle sobre elas. Tal 

denominação é possível a partir do momento em que notamos a hierarquização dos 

componentes do filme, na qual a voz comanda todo o resto da forma que lhe convém. A entidade 

enunciadora (titereiro), através da voz (cordas que ligam manipulador aos bonecos), manipula 

a cena cinematográfica (bonecos); quando a voz assim o permite, os atores se movem, a câmera 

se movimenta e a cena prossegue. Cabe notar aqui que a analogia entre a voz intrusiva e o 

titereiro também se faz útil no sentido que manipulador das marionetes e entidade criadora da 

história não são necessariamente iguais, embora normalmente o sejam; não se está afirmando 

aqui com essa denominação que a voz é a criadora de toda a narrativa, de toda a história Berlin 

Alexanderplatz, apenas que ela manipula e nos apresenta tal história. Ou seja, torna-se um 

instrumento narrativo do filme. Se Fassbinder, que é o enunciador da voz, também é o diretor, 

o responsável pela narrativa, tal responsabilidade não se manifesta apenas por meio da voz, 

mas também através dela.  

 

4.4 Voz over que não condiz com a imagem 

 Nem Kozloff (1988), nem Chion (1999), teorizaram sobre a voz over que não só parta 

de uma entidade fora da diegese, mas também cujo discurso não condiza com a imagem que 

vemos na tela. As categorias de análise de uma, e o acousmêtre para o outro, não chegam ao 

ponto de englobar também uma voz over que cujo texto não profere elementos inerentes à 

história. Porém, enquanto assistimos a Berlin Alexanderplatz percebemos diversas vezes em 

que o texto que Fassbinder nos lê nada diz respeito ao que vemos passar na tela. Enquanto Franz 

prossegue em sua história, o que ouvimos é totalmente diferente de uma metáfora, uma 

rememoração de outro ponto da narrativa ou uma descrição da cena pelas palavras do narrador. 

Podemos citar aqui como exemplo o ponto do segundo episódio, Como viver se não 

queremos morrer?, em que Franz reencontra na estação de trem seu antigo amigo, Dreske. O 



73 

 

clima entre os dois não é de camaradagem ou amizade, mas de tensão, já que Dreske é 

comunista e Franz, a essa altura do filme, trabalhava vendendo um jornal nazista, utilizando 

inclusive uma suástica no braço. Dreske está com mais dois amigos, que zombam de Franz 

pelas manchetes que veem no jornal que ele vende; assistimos a tudo a uma longa distância e 

em um recinto mal iluminado, que é a estação de trem em que Franz trabalha.  

O protagonista se enerva com as risadas e diz que eles não podem opinar em nada por 

serem todos muito jovens. A câmera corta, e vemos agora Franz de costas, ao fundo estão um 

dos amigos de Dreske e o vendedor de salsichas judeu que falara com Franz antes; ele se vira e 

a câmera vai se afastando; ele bate na suástica e diz que ela não é nada demais, que não há nada 

que ela represente pelo qual não se possa tomar responsabilidade. Quando a câmera se afasta 

de modo que Franz tem quase todo seu corpo enquadrado ele começa a andar, ao que nosso 

olhar começa a fazer também um movimento lateral e passamos a ver as costas de Dreske. 

Franz se aproxima dele, fica junto a seu rosto. Durante tudo isso, Franz segue irritado dando 

motivos segundo os quais, para ele, a suástica e o nazismo não representam nada de horrível. 

Depois de parar alguns segundos frente a Dreske, Franz circula em torno de seu antigo amigo, 

sempre gesticulando muito e com o dedo em riste, ao que nosso olhar segue em sentido 

contrário. Corta para um close em Dreske; colada junto à câmera e desfocada enxergamos a 

suástica de Franz. Dreske, com olhar triste e cansado, aparentemente bastante decepcionado, 

afirma que Franz está sendo manipulado. 

Há então mais um corte, em que vemos o grupo à média distância em uma espécie de 

círculo. Richard, um dos amigos de Dreske, reitera que Franz não precisa “disso”, da suástica 

e do nazismo. O personagem principal contesta novamente a fala do interlocutor por causa de 

sua idade. Há outro corte para um close em Dreske, que reafirma que Franz teve sua cabeça 

feita por alguém. Corte. Assistimos novamente à cena de longe, o grupo em uma roda. A 

iluminação é parca, conseguimos ver apenas as silhuetas dos personagens. Franz caminha de 

um lado para o outro, citando a inflação como o motivo pelo qual o partido nacional-socialista 

tem razão em seu discurso. Ele critica duramente o comunismo e diz que tal organização do 

Estado sempre estará fadada ao fracasso. Quando ele faz isso, a cena para, e entra a voz over: 

Uma abelha, uma vespa, um besouro voa lá em cima, no teto, ao lado do cano 

de fogão, uma perfeita maravilha da natureza no inverno. Seus companheiros 

de origem, de hábito e de gênero estão mortos, já se foram, ou ainda não 

nasceram; é a idade do gelo que mantém o besouro solitário, e este não sabe 

porque isso ocorreu e justamente com ele. O raio de sol [...] é antiquíssimo, e 

na verdade tudo parece transitório e sem sentido quando o observamos. Ele 

chega até aqui vindo de x milhas, passou disparado pela estrela y, o sol brilha 

há milhões de anos, muito antes de Nabucodonosor, antes de Adão e Eva, 
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antes do ictiossauro [...]80 em duas massas, pousa sobre as mesas e o assoalho, 

avança imperceptivelmente. Ele pousa sobre elas, e elas sabem disso. É ágil, 

leve, super leve, leve como a luz, é lá de cima, do céu, que venho. (DÖBLIN, 

2009, p. 93-94) 
 

 O grupo se mantém estático durante a leitura. Mais que os atores ficarem parados, aqui 

o tempo congela e não há nenhum movimento sequer, nem ao menos um piscar de olhos ou de 

objetos outros que não os atores. Durante a leitura do texto acima, a câmera faz um giro em 360 

graus em torno do grupo que discutia, giro que tem a exata duração do texto. Tanto é que, por 

se tratar de um texto grande, percebemos Fassbinder lendo-o bastante rapidamente. Quando o 

giro e a leitura terminam, há um corte para Franz entre Dreske e seu amigo, metade do seu 

corpo está enquadrado; ele se dirige a Dreske, a quem vemos de costas e desfocado. Franz 

afirma que eles, os trabalhadores, não conseguiram se unir81, a exemplo da experiência que ele 

tivera. Corta para Dreske, que rebate a acusação dizendo que os trabalhadores foram dedurados, 

mas que na Rússia, com Lênin, os trabalhadores eram unidos de verdade. Há um corte para 

Franz em plano americano, novamente as costas de Dreske e Richard aparecem. A voz over 

surge novamente: “Tem de jorrar sangue, tem de jorrar, tem de jorrar, aos borbotões.” 

(DÖBLIN, 2009, p. 94). A essa pequena aparição da voz over se segue um enquadramento de 

Franz, que contemporiza e diz que não sabe o que vai acontecer, só sabe que o comunismo não 

deu em nada. Enquanto ele emite sua opinião final sobre o assunto, a câmera vai se afastando e 

se locomovendo lateralmente em um plano-sequência, até que vemos Dreske e Richard indo 

embora e Franz voltando a anunciar seu jornal. 

 Se Kozloff (1988) atesta que um dos preconceitos contra a voz over é o fato de ela ser 

usada de maneira conflituosa e redundante em relação à imagem, aqui temos o exato oposto 

disso, uma voz que não só não se limita a descrever o que já estamos vendo como também não 

parece se ligar nem com a imagem com a qual é sincronizada nem com a narrativa como um 

todo. Diferentemente da seção 4.1 deste capítulo em que discorremos sobre a voz que usa 

metáforas a fim de prever o futuro, no exemplo aqui explorado não se pode fazer qualquer 

conexão entre as falas de Fassbinder e qualquer evento vindouro na história. Portanto, temos 

aqui não só uma voz over não diegética, mas totalmente alheia à história do filme.  

A utilização de diversos trechos diferentes também nos dá a entender que Fassbinder 

não quis deixar de lado nenhuma parte do livro, uma obra tão importante para ele que fez com 

que afirmasse diversas vezes que tinha moldado sua vida e sua carreira artística (SHATTUC, 

                                                           
80 As reticências aqui marcam trechos que foram suprimidos por Fassbinder. 
81 Não fica claro no filme, mas Shattuc (1995) e Elsaesser (1997) apontam para o fato que no livro Franz havia 

sido um trabalhador da área de transportes, de onde conhecia Dreske. 
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1999; KATZ, 1992; HAYMAN 1984). Portanto, a voz over que não condiz com a imagem 

demonstra uma veneração que Fassbinder nutre pela obra literária, algo aumentado ainda pelo 

fato da voz ser a do próprio Fassbinder. A voz over é, pois, mais que um instrumento de 

fidelidade ao livro em sentido estrito, mas antes uma espécie de homenagem a ele. Além disso, 

a partir da voz over que não condiz com a imagem o cineasta também assinala a 

intraduzibilidade do livro, cujo discurso seria tão potente que não poderia, para Fassbinder, ser 

transposto para imagens sem que se perdesse tal potência. Assim, ele busca através da união de 

palavra escrita e imagem cinematográfica, imiscuir ambos discursos e com isso potencializá-

los.  

Porém, é necessário notar aqui que tais inserções seguem em chave diferente do que 

chamamos de “meta colagem” na seção 4.2. Embora em ambas as aparições da voz over ela 

não diga respeito à imagem que vemos na tela, na “meta colagem” Fassbinder buscava os 

trechos a serem lidos em partes diferentes do livro em relação ao trecho da história em que o 

filme se encontrava. Além disso, lá ele era capaz até mesmo de juntar vários trechos e de 

transformar diálogos diegéticos em voz over. Por outro lado, aqui o cineasta se limitou a 

selecionar os trechos que já estavam naquela parte do enredo: a supracitada fala sobre o sol no 

livro também se encontra no meio da briga entre Franz e Dreske. Até há uma edição em tais 

falas, mas apenas para suprimir determinadas partes; não há a criação de um novo discurso 

através da junção de outros dois discursos como havia na outra aparição da voz over. Além 

disso, a própria sobreposição de Döblin e Fassbinder enquanto autores também pode ser 

considerada como outro indicativo da veneração de Fassbinder, já que, de acordo com Shattuc 

(1995) as aparições da voz over são justamente as vezes no filme em que Fassbinder marca sua 

presença autoral. Ao fazê-lo na mesma ordem prevista pelo escritor, ele nos lembra ao mesmo 

tempo de sua presença e de como ambos estão ao mesmo nível narrativo. 

Quando começamos a ouvir a voz de Fassbinder durante a discussão de Franz e Dreske 

identificamos um poder de ela similar ao que já elucidamos na seção 4.3. Lá, afirmamos que a 

voz atuava como um titereiro junto aos atores e demais técnicas cinematográficas, já que 

organizava o espaço fílmico e permitia ou impedia a ação dos personagens na cena. Aqui, o 

poder da voz é ainda maior. Quando entra a voz de Fassbinder, o tempo congela; todas as ações 

cessam, e a câmera faz um giro em torno da cena que observávamos. Ou seja, não só a voz 

comanda o estilo cinematográfico, mas o próprio mundo criado pelo universo ficcional de 

Berlin Alexanderplatz – já que seus poderes são tamanhos que incluem até mesmo parar o 

tempo. Seu status de entidade, teorizado por Chion (1999), adquire aqui sua máxima 

demonstração. Quando nos mostra que a voz tem poderes ilimitados, Fassbinder também nos 
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mostra que se há uma deidade por trás da narrativa, se alguém comanda a história de Franz é 

ele, já que é ele o enunciador responsável pela voz. 

A voz over que não condiz com a imagem também ainda outras características 

semelhantes à voz over intrusiva da subdivisão 4.3. O efeito de parar o tempo serve também de 

deixa para que a câmera comece a fazer seu panorama em torno do grupo: novamente temos a 

voz comandando as demais técnicas cinematográficas. Similarmente também tanto ao que 

discutimos em 4.3 quanto em 4.1, mais uma vez vemos Fassbinder criar seu discurso através 

do texto literário. É verdade que o texto lido já existia, mas em um suporte diferente e em 

contexto diferente: a fala sobre a distância do sol é potencializada quando é sobreposta ao efeito 

de pausa no tempo e o consequente movimento da câmera. 

 Em seu trabalho, Laamanen (2012) usa como exemplo o filme de Terrence Malick A 

Árvore da Vida (The tree of Life, 2011), no qual o autor afirma que a voz over compartilha 

conosco eventos a que não teríamos acesso não fosse ela para nos guiar – no caso, o surgimento 

da Terra e segredos dos personagens. A voz over que não condiz com a imagem em Berlin 

Alexanderplatz também compartilha com os espectadores seus poderes sobrenaturais. Isso 

porque quando, no exemplo aqui escolhido, seu comando faz com que se passe a fazer um giro 

em torno da cena que assistíamos, uma visão a que não teríamos acessos apenas com nossas 

qualidades humanas; tal movimento seria impossível não fosse o tempo estar parado (algo que 

só a voz tem poder de fazer), pois é um movimento totalmente antinatural: um panorama de 

360º que dura poucos segundos. Em ambos os casos, a voz não tem apenas seu papel primordial 

de nos fazer ouvir, mas ela também é um veículo que nos permite ver ao compartilhar conosco 

seu status de deidade que comanda a tudo e a todos.  

 As seções 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 não têm qualquer intenção de fazer uma categorização rígida 

e homogênea das aparições da voz over em Berlin Alexanderplatz. Em um filme que usa essa 

técnica de maneira tão multifacetada como este, tal tentativa inevitavelmente seria malograda. 

Ao invés, tentamos aqui mostrar como ela pode se manifestar, em quais momentos e com quais 

intuitos. A disposição em quatro seções, de forma diagramática, tem também o objetivo de 

transparecer que grande parte das audições da voz over se encaixaria em mais de uma das 

categorias aqui elucidadas ou ainda que uma categoria acaba por interferir nas demais. A 

colocação da voz over que não condiz com a imagem como fechamento do capítulo serve 

justamente a este fim, já que ela retoma características das demais vozes, sem deixar de ter suas 

especificidades que ao mesmo tempo fazem com que ela seja uma categoria independente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho buscou, sobretudo, identificar como o cineasta Rainer Werner Fassbinder 

utilizou a voz over em um de seus filmes mais importantes, Berlin Alexanderplatz, e como essa 

voz se constitui enquanto instrumento narrativo do filme. À observação da voz over enquanto 

elemento potente e multifacetado no filme, muito diferente do seu uso comum no cinema, 

deveria se seguir, portanto, uma busca teórica que corroborasse com a denominação dessa voz 

como instrumento narrativo. Ou seja, ela enquanto forma de narrar a história, mesmo que nem 

sempre demonstre claramente os elementos do enredo propriamente dito ou não diga respeito à 

imagem que vemos na tela. 

 Com isso em mente, no segundo capítulo foram realizadas várias contextualizações 

envolvendo o objeto deste trabalho. Primeiramente, tratou-se do Cinema Novo Alemão, 

movimento cinematográfico dentro do qual a obra de Fassbinder se insere. Autores como Scharf 

(2008), Davidson (1999) e Flinn (2004) foram citados com o intuito de aferir os contextos 

histórico e social alemães, e como eles permitiram o surgimento dessa cinematografia. Depois 

dessa etapa, detemo-nos em trazer questões sobre a vida de Fassbinder e sua obra. Embora 

tenham sido usadas biografias do diretor, como as de Hayman (1984) e Katz (1992), o foco foi 

tanto na obra do artista quanto em seu modo de trabalhar. Apesar de serem muitas as passagens 

da vida de Fassbinder que são pitorescas ou dignas de nota, esses dois pontos, tratados 

principalmente a partir de Elsaesser (1996) e Shattuc (1995), crescem em importância por terem 

possibilitado uma compreensão de como o diretor trabalhava – algo que tem uma interferência 

mais direta em Berlin Alexanderplatz que a história de vida dele.  

Shattuc (1995) e Elsaesser (1996) retornam no encerramento do segundo capítulo, com 

o intuito de elucidar questões especificas do objeto deste trabalho, como sua recepção junto à 

audiência alemã e escolhas estéticas adotadas pelo diretor. Este capítulo foi importante para 

especificar as características do Cinema Novo Alemão e da obra de Fassbinder, e como elas 

culminaram na realização de Berlin Alexanderplatz. Da mesma forma, a última seção indicou 

pontos importantes, que, embora não tratem propriamente do tema deste trabalho, ajudaram a 

constituir o filme como um todo. 

 Se aqui se pretendeu caracterizar a voz over como um instrumento narrativo, foi preciso, 

então, lançar mão de um aporte teórico que tratasse tanto da voz como da narrativa no cinema. 

O terceiro capítulo, dividido em duas partes, teve como objetivo justamente suprir essa 

necessidade. Em um primeiro momento, foram trazidos tanto Gaudreault e Jost (2010) quanto 

Bordwell (1985) para que fossem discutidos os conceitos de narração, narrativa e história. Com 
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este último autor buscamos a conceituação que pareceu mais adequada a este trabalho. Partindo 

de uma tríade de parâmetros, seu conceito de narração foi o que nos possibilitou atestar que a 

voz over é utilizada como elemento que forma a fábula de Berlin Alexanderplatz; além disso, o 

teórico americano permitiu a compreensão da voz over como parte integrante da narração, mas 

não como ela propriamente dita. A segunda seção deste capítulo tratou da voz no cinema e, 

mais especificamente, da voz over. Dessa forma, Chion (1999) falou sobre a preponderância da 

voz sobre o restante da trilha sonora, da mesma forma que sua teoria do acousmêtre – voz que, 

por não ter seu corpo visualizado, adquire poderes dentro do filme – se assemelha à voz que 

observamos em Berlin Alexanderplatz. Já Kozloff (1988) tratou da voz over e como ela se 

constituiu como elemento cinematográfico.  

Assim, foi possível finalmente afirmar que a voz over em Berlin Alexanderplatz é um 

instrumento narrativo utilizado por Fassbinder; os fins aos quais tal instrumento serve ficaram 

explícitos nas categorias de análise, tema do quarto capítulo deste trabalho. Presença etérea na 

narrativa, marcação de repetições, retomada de pontos da história e juntar diversos discursos 

em um só; estes foram os fins da voz over que aqui foram desmembrados e analisados. Contudo, 

convém ressaltar mais uma vez que esses usos da voz aqui estudada não são afeitos a 

categorizações rígidas: cada aparição desse instrumento narrativo pode ter várias das 

finalidades aqui analisadas. Essas categorias de análise foram escolhidas após todas as 

aparições da voz over terem sido observadas; existiriam outros usos dessa voz, porém aqui 

foram selecionados para análise os mais recorrentes e que possibilitaram maiores 

desdobramentos analíticos. Juntas, tais aparições constituem, com suas respectivas finalidades, 

a voz over enquanto instrumento narrativo em Berlin Alexanderplatz. 

 Talvez justamente a maior contribuição deste trabalho para o campo da Comunicação 

tenha sido a sistematização das diferentes aparições da voz over em Berlin Alexanderplatz à luz 

de diversos autores que raramente têm seus conceitos e teorias imbricados entre si com o 

objetivo de analisar um objeto específico, como foi o caso aqui demonstrado. Conforme 

explicitado na introdução, a perspectiva pela qual surgiu este trabalho – a observação de um 

artifício potente em Berlin Alexanderplatz – teve seus desdobramentos possibilitados a partir 

do referencial teórico trazido à tona no terceiro capítulo. É precisamente a união dessas duas 

vertentes (voz e narrativa), que constitui a grande contribuição desta monografia. Isso deve-se 

ao fato de poucos trabalhos usarem tal junção, que aqui foi organizada de forma sistemática e 

teve como consequência as quatro categorias de análise. Se se diz que essa organização de 

conceitos não é tão usual, possivelmente o motivo para tanto é até mesmo uma falta de tradução 

em português dos autores aqui utilizados. Por isso, confunde-se o uso dos conceitos de narração, 
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narrativa e história. O percurso teórico da primeira metade do segundo capítulo se propõe 

justamente, ainda que de forma breve e concisa, a esclarecer e problematizar o uso dessas 

denominações na língua portuguesa, na qual frequentemente, por exemplo, o termo “narração” 

é atribuído à voz over. Trata-se, portanto, de um breve avanço aos estudos sobre cinema e 

audiovisual. 

 Finalmente, se aqui tivemos como ponto de partida a observação de um fato – a potência 

e as múltiplas facetas da voz over em Berlin Alexanderplatz –, a linha de chegada, representada 

por este último parágrafo, traz consigo muito mais do que uma constatação simples e direta. A 

objetividade do fato foi sendo alterada a partir dos autores que aqui foram utilizados, já que eles 

nos permitiram chegar no capítulo de análise a quatro categorias que possivelmente seriam 

diferentes fosse também diferente o referencial teórico e o observador inicial. Assim, no 

processo ou percurso entre esses dois pontos, foi possível observar, destrinchar e analisar os 

usos da voz over em Berlin Alexanderplatz e como ela se constituiu em um instrumento 

narrativo do filme a partir desses usos. Instrumento decerto multifacetado e cujas finalidades 

são muitas e não se esgotam neste trabalho. 
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