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Resumo: O homem urso (Grizzly man, 2005) põe em questão um complexo jogo 
de correspondências e distanciamentos entre o seu diretor, Werner Herzog, e o 
autor original da maior parte das imagens do filme, o ambientalista Timothy 
Treadwell. Identificamos aqui o que o cineasta e semiólogo Pier Paolo Pasolini 
chamava de “cinema de poesia”, notadamente se levarmos em conta a leitura 
que faz o filósofo Gilles Deleuze (em A imagem-movimento e em A imagem-
tempo) da proposta pasoliniana original. Deleuze ressalta na formulação do 
cineasta italiano a ideia de um sistema em desequilíbrio num jogo entre “duas 
vozes” que não se misturam — o que Pasolini identificava como sendo o 
estatuto cinematográfico de “subjetiva indireta livre”. Mas algo de outra ordem 
se dá em O homem urso, uma elevação de potência quanto à formulação original 
pasoliniana e à leitura desta por Deleuze. Pois, a princípio, se Herzog 
testemunha o que Treadwell vê do seu mundo (cinema de poesia), ainda mais 
profunda e perturbadoramente Herzog se põe a pensar sobre (ou seja, a 
montar) o material filmado por Treadwell, não apenas diferenciando-se 
perante este, mas ante as imagens realizadas pelo personagem (Treadwell). Isto 
é, para além da relação autor/personagem, ou mesmo do binômio autor 
real/personagem real, haveria no interior do filme dois “pensamentos” que se 
interpenetrariam, se contradiriam e/ou se complementariam, consubstanciados 
na coautoria entre a câmera de Treadwell e a montagem de Herzog. 
Palavras-chave: Cinema de poesia, O homem urso, Pier Paolo Pasolini, Timothy 
Treadwell, Werner Herzog. 
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Introdução 

Além do encontro fatal2 entre o ambientalista americano Timothy 

Treadwell e um urso pardo, o filme O homem urso (Grizzly man, 2005), de 

Werner Herzog, traz outro embate, este, interior ao cinema. Mas Herzog põe 

em jogo outra dualidade que não a do entrevistador/entrevistado, ou mesmo a 

do diretor/ator, comuns no cinema. Entre Herzog e Treadwell, entre o 

cineasta-criador e o personagem-cineasta, há uma espécie de “corrida”, uma 

rotação de duas vozes protagonistas que tentam recompor a vida e a 

personalidade do próprio Treadwell. 

Em momento algum essas vozes se misturam. Ao contrário, Herzog faz 

questão de afirmar a diferença entre ele e Treadwell, afirmando a diferença 

entre os “dois” filmes, aquele que Treadwell jamais finalizaria e o de Herzog, 

que se compõe sobre o filme em aberto do naturalista. Trata-se da difícil 

relação diferencial de um personagem que “nasce” para a câmera-consciência 

do diretor: enquanto o primeiro surge em meio a ações e atos de fala, o segundo 

se afirma pelos recursos anti-ilusionistas do enquadramento e da montagem. 

Um personagem que age com modos estranhos em um filme cheio de recursos 

estetizantes: cinema de poesia. 

O ambientalista, que acampou por treze verões consecutivos em Katmai 

National Park and Preserve, no Alasca, com o intuito de observar os ursos 

pardos, foi morto por um urso no outono de 2003 com sua namorada, Amie 

Huguenard. O homem urso é o resultado de uma seleção realizada por Herzog 

das imagens gravadas por Treadwell com uma câmera de vídeo, imagens da 

Natureza e dele próprio, sempre em Katmai Park. Todo este material original 

(cerca de cem horas gravadas) foi montado a posteriori por Herzog, que inseriu 

entrevistas com pessoas que conheceram Treadwell (amigos e parentes). 

Pareceu-nos que O homem urso se constitui como propício a uma leitura a partir 

da tese do cineasta Pier Paolo Pasolini acerca do cinema de poesia. Este texto se 

conduzirá por estabelecer tais conexões. 

 

 

                                                             
2 Que, aliás, não vemos em momento nenhum. 



Atas do III Encontro Anual da AIM 

145 
 

 

 

Cinema de poesia 

Em 1965 o cineasta, escritor e semiólogo Pier Paolo Pasolini apresentava o 

manifesto O cinema de poesia3 durante a primeira Mostra Internazionale del 

Nuovo Cinema de Pesaro, Itália (Amoroso 2002, 63). Pasolini identificava em 

muitos dos filmes presentes no festival o ressurgimento de uma tendência 

eclipsada do cinema, sua vertente mais intrínseca e essencial caracterizada por 

constituir-se de “elementos irracionais, oníricos, elementares e bárbaros” 

(Pasolini 1982, 141), que o cineasta chamou de, justamente, “cinema de 

poesia”. 

A questão de Pasolini é o da possibilidade de existência de algo como um 

cinema de poesia. Pasolini troca a pergunta evidente — “uma língua da poesia é 

possível no cinema?” — pela surpreendente questão: “a técnica do discurso 

indireto livre é possível no cinema?” (Pasolini 1982, 143). Assim, Pasolini 

condiciona diretamente a existência de um cinema de poesia não ao lirismo 

poético contido nas imagens de um filme, mas aos procedimentos formais (isto 

é, autônomos do conteúdo) de superação do objetivo e do subjetivo 

cinematográficos, identificados em certo estado de discurso indireto livre 

encontrável num filme, mais precisamente, em uma subjetiva indireta livre. 

Cinema de poesia seria, então, a subjetiva indireta livre cinematográfica, “onde 

o verdadeiro protagonista é o estilo” (Pasolini 1982, 151). 

Mas, como definir esse estado híbrido do discurso indireto livre no 

cinema? Trata-se, de uma forma geral, “da imersão do autor na alma da sua 

personagem e da adoção, portanto, pelo autor não só da sua psicologia como da 

língua daquela” (Pasolini 1982, 143). Para Deleuze,4 Pasolini retoma o linguista 

Bakhtin em sua formulação do discurso indireto livre como diferenciação de 

dois sujeitos de enunciação, de duas “línguas”:5 

                                                             
3 Mais tarde editado em diversas publicações. Em Portugal: “Cinema de poesia”, in Pasolini 
1982. 
4 Gilles Deleuze, filósofo cujo trabalho faremos referência, criticava a aproximação que Pasolini 
fazia entre a linguística e o cinema, a despeito da dívida que tinha para com Pasolini quanto a 
sua própria tese. 
5 Deleuze refere-se ao discurso indireto livre (e, com Pasolini, subjetiva indireta livre) no 
âmbito da imagem-movimento. No entanto, seu verdadeiro estatuto se encontra alhures, 
naquilo que Deleuze chama de imagem-tempo. Deleuze aprofunda a questão no capítulo 
“Componentes da imagem”, no livro A imagem-tempo. Mas o interesse de Deleuze pela questão 
remonta a Mil platôs (cap. “4. 20 de novembro de 1923 — Postulados da Lingüística” — Deleuze 
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não há mera mistura entre dois sujeitos da enunciação 
inteiramente constituídos, dos quais um seria o relator e o outro o 
relatado. Trata-se antes de um agenciamento de enunciação 
operando ao mesmo tempo dois atos de subjetivação inseparáveis, 
um que constitui um personagem na primeira pessoa, enquanto o 
outro assiste ao seu nascimento e o encena. (Deleuze 1985, 97) 

 
O que aparece na tela com a subjetiva indireta livre, com o cinema de 

poesia, é o pôr-se em evidência da câmera e a autoexibição da montagem. Ou seja, 

movimentos e enquadramentos anormais que denunciam a presença de um 

ponto de vista não compatível com o da percepção natural (sentir a câmera: 

alternância de diferentes objetiva; enquadramentos insistentes e obsedantes; 

ângulos extraordinários; excesso de zoom, movimentos aberrantes e paradas de 

movimento, etc.); e procedimentos de montagem que se põem contrariamente 

às regras de montagem (montagem invisível) do cinema clássico (Xavier 1984). 

Seriam duas maneiras diferentes de se pensar o cinema: a clássica (que Pasolini 

chama de cinema de prosa) e a moderna (cinema de poesia). “É um cinema 

muito especial que adquiriu o gosto de ‘fazer sentir a câmera’. [...] 

[C]onsciência-câmera que se tornou autônoma” (Deleuze 1985, 99): jogo 

propriamente cinematográfico onde o personagem que age, vê o mundo ao seu 

redor, enquanto a câmera, por si, vê esse personagem e o mundo onde ele se 

insere de um ponto de vista diferente dele, e que “pensa, reflete e transforma o 

ponto de vista do personagem” (Deleuze 1985, 98). 

Com o cinema de poesia, cada autor teria que contar com personagens 

problemáticas que impregnassem a atmosfera do filme, fornecendo ao cineasta 

a oportunidade de exercer um alto grau de liberdade estética e estilística. São 

como que duas vias distintas em um mesmo filme, a do cineasta, com suas 

intervenções formais antirrealistas; e a da subjetiva indireta livre, onde o 

cineasta serve-se do estado psíquico em desordem do personagem, estado este 

que torna-se dominante no filme. 

É bom, de fato, que o personagem seja neurótico, para marcar melhor o 

difícil nascimento de um sujeito no mundo. Mas a câmera não oferece apenas a 

                                                                                                                                                                                   
e Guattari 1995, 11–59). Trata-se, grosso modo, de uma enunciação que faz parte de um 
enunciado, mas que depende de um outro sujeito de enunciação. Em cinema, diz respeito ao 
momento no qual a fala deixa de fazer ver e de ser vista, não estando mais a serviço da imagem, 
adquirindo autonomia — há diferença entre o objeto que se vê e o objeto do qual se fala. 
Evidentemente que tudo isso tem muito a ver com certas disposições da imagem-tempo, como 
a emergência dos cortes irracionais e a indiscernibilidade da imagem tempo bi-facial (imagem-
cristal). 
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visão do personagem e do seu mundo, ela impõe uma outra visão na qual a 

primeira se transforma e se reflete (Deleuze 1985, 98). 

 

O homem urso como cinema de poesia 

É no embate entre Treadwell e Herzog que o filme segue sua via mais 

contundente. Voltemos ao início do filme. Primeira imagem após os créditos 

iniciais: um plano-sequência; câmera baixa, plano geral de um campo 

verdejante e montanhas com a neve que ainda persiste no verão do Alasca; dois 

ursos ao fundo procuram alimento entre as gramíneas. Trata-se de uma imagem 

realizada por Treadwell com sua câmera de vídeo. Um homem entra em campo, 

vindo por detrás da câmera, do lado esquerdo da tela (enquanto em suas costas 

lemos o nome do filme, Grizzly Man). É Treadwell. Ele se abaixa para entrar no 

quadro, coloca-se à direita da tela com um dos ursos ao fundo, à esquerda; 

começa sua fala na primeira pessoa olhando para a câmera: “estou aqui em 

primeiro plano”. Segue falando sobre os riscos de se viver tão próximo aos 

ursos pardos e de sua fragilidade frente a estes animais (“se sou fraco ainda que 

seja uma só vez, se aproveitam, me capturam, me decapitam, me cortam em 

pedacinhos, estou morto”) e da necessidade de sair ileso para continuar 

voltando a Katmai. Prossegue exaltando-se: “sobrevivo, por hora, persevero, 

persevero”. Segue um momento de hesitação na fala de Treadwell que olha 

calado para a esquerda, para fora do quadro, instante onde evidentemente 

caberia um corte. Mas Herzog mantém o plano. Treadwell prossegue, falando 

bem de si próprio: diz ser como um guerreiro amável ou gentil como uma flor 

na maioria das vezes; diz que age normalmente, apenas observando os ursos e a 

natureza, mas que às vezes o desafiam e ele precisa converter-se em um 

samurai, sem medo de morrer, tão forte e vencedor. Então começa a dar 

conselhos: é preciso ser forte para sobreviver entre os ursos. E lança um 

desafio: “ninguém sabe disso, ninguém tem ideia de que às vezes minha vida 

está próxima da morte”. Então, jura amor pelos ursos, e diz que os protegerá, 

que morrerá por eles, que será forte, que será um deles (“serei o mestre”). 

Nova hesitação, Treadwell olha para trás, para um dos ursos. Volta-se 

novamente para a câmera, olha para baixo, diz que será um guerreiro amável, 

sorri complacente consigo mesmo. Então lança um beijo para um dos ursos 

(“Te amo, Rowdy!”). Por fim levanta-se até ultrapassar o limite superior da tela, 
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anda em direção à câmera, mas, antes de sair de quadro à esquerda, abaixa-se 

novamente e repete por três vezes seguidas, olhando diretamente para a 

câmera, dedos em riste: “é isso que eu digo!”. Sai de quadro. Em off ainda diz: 

“meus dedos cheiram à morte”. O plano acaba em um fade-out. Todo este plano 

dura 2 minutos e 30 segundos. 

Este primeiro plano é uma célula de quase todos os demais planos de todo 

o resto do filme. Herzog monta o material gravado em vídeo por Treadwell 

(mantendo parte considerável dos tempos mortos e das vacilações do 

improviso na edição final), mas reserva para si mesmo o espaço do 

documentarista, do diretor de um filme sobre o ambientalista. O homem urso é 

o resultado de uma costura fílmica, de um acordo entre as intenções de Herzog e 

o material gravado que Treadwell jamais finalizou, entre o filme de Herzog e o 

filme de Treadwell. 

O que vemos na tela são dois filmes diferentes, tomados de pontos de 

vista diferentes, em um exercício de subjetiva indireta livre. Tomemos o plano-

sequência descrito anteriormente. A natureza está em segundo plano, como 

pano de fundo. A personalidade de Treadwell, seus desejos e ilusões aparecem 

de forma inequívoca na imagem que ele próprio produziu: sua fala, como na 

maior parte do filme, mesmo que esteja falando sobre a natureza, está sempre 

referida a primeira pessoa. O Treadwell que vemos é um sujeito de enunciação 

constante, que se reinventa a cada momento, no interior dos planos (seu estado 

de espírito parece hesitar entre a perspectiva real de ser morto pelos ursos; o 

desejo de provar que é forte e pode viver na natureza selvagem; a importância 

de sua presença ali com indisfarçável vaidade; e seu amor pelos ursos). No 

fundo, o que está em questão não são os ursos, mas o afeto que Treadwell 

desenvolve pelos animais, sua empatia com a natureza. O tom do discurso do 

ambientalista domina todo o filme. 

No entanto, nessa primeira sequência sentimos, correndo por baixo, a 

mão de Herzog: pouco antes de Treadwell entrar em cena, vemos o nome do 

filme, Grizzly Man, aparecendo na tela, e só desaparecendo quando vemos seu 

rosto — uma apresentação “oficial” de seu personagem. Mas, ainda mais 

contundente, é a ausência de Herzog — onde se poderia esperar uma 

intervenção sua — que chama nossa atenção. Procedimento recorrente no 

filme, o cineasta deixa, na montagem, toda a tomada realizada por Treadwell, 
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não corta, expondo seu personagem, deixando-o ir ao limite. Desta forma, 

Herzog faz-nos sentir tanto a câmera de Treadwell, quanto o partido que 

tomará quanto à sua montagem do material do ambientalista: cada corte se 

dará, não por um “imperativo dramatúrgico”, já que nem sempre as tomadas 

originais de Treadwell se sustentam (e, a bem da verdade, nem foram pensadas 

como tal), mas pela necessidade de exibir o ambientalista em toda a sua 

complexidade e contradição. Surge diante de nós um filme que prima pelo 

hibridismo, pela heterogeneidade, pela polêmica entre as duas vozes 

dominantes (a presença de Herzog também se faz pela narração em off, o que 

dá um sentido ainda maior a esta presença) que se impõem diferenciando-se 

violentamente em um sistema que busca ser desequilibrado e intercambiante. A 

tônica é a da tensão entre os dois processos de subjetivação, onde Treadwell 

não pára de falar em “seu filme”, e Herzog que não corta sua fala, parecendo 

mesmo “estimulá-la”, em um jogo espelhar de difícil discernimento. 

Alguns momentos são lapidares quanto ao sistema heterogêneo que 

compõe O homem urso. E nenhum outro elemento distancia tanto Herzog de 

Treadwell do que a visão de natureza que os dois têm. Treadwell vê a natureza 

de forma pouco realista, principalmente se levarmos em conta que conviveu 

tanto tempo entre os animais selvagens: perante a natureza, caberia apenas o 

sentimentalismo amoroso que não raro terminava em lágrimas. O ambientalista 

via harmonia, equilíbrio e amorosidade entre os animais; e a morte de um deles 

lhe chocava como se fosse uma anomalia inexplicável. Treadwell fica muito 

perturbado, por exemplo, ao encontrar a pata de um filhote de urso, 

canibalizado por ursos mais velhos em uma temporada de fome entre os 

animais. Pouco antes, chora ao encontrar o corpo morto de um filhote de 

raposa, expressando mais uma vez sua perplexidade com a aparente 

desarmonia demonstrada pela natureza. Herzog intervém neste momento, 

comentando em off: “neste ponto difiro de Treadwell. Ele parecia ignorar que 

na natureza há predadores. Penso que o denominador comum do universo não 

é a harmonia, mas o caos, a hostilidade e a morte”. Mais adiante, Herzog 

comenta em voz off: 

O que me incomoda é que, em todas as faces de todos os ursos 
que Treadwell filmou, não vejo nenhum traço de parentesco, nem 
entendimento, nem piedade. Só vejo a indiferença angustiante da 
natureza. Para mim, não existe o mundo secreto dos ursos. E este 
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olhar vazio [do urso] mostra que só lhes interessa a comida. Mas para 
Timothy Treadwell este urso era um amigo, um salvador. 

 
Mas há também momentos de aproximação entre Herzog e Treadwell, 

onde a subjetiva indireta livre atinge um ponto de distensão. O diálogo perde a 

distância e Herzog torna-se compreensivo quando decide defender Treadwell 

não como ambientalista (matéria da qual os dois discordam frontalmente), mas 

como cineasta, pois é entre as imagens que estaria o ponto de contato entre os 

dois. É na própria prática de capturar imagens (de vídeo, de cinema) que há a 

possibilidade de uma composição positiva. É quando Herzog pode realmente 

mergulhar na alma de Treadwell, onde a diferenciação dos dois sujeitos de 

enunciação ganha colorações mais generosas e Herzog dá a Treadwell a 

oportunidade de ser o que até então continuava latente, seu devir-cineasta. No 

processo, Herzog se permite todas as intervenções, agindo como um 

garimpeiro nas cem horas de gravação deixadas pelo ambientalista, fazendo não 

apenas o personagem, mas, principalmente, a visão (as imagens da câmera) do 

cineasta Treadwell surgir. 

Trata-se do conjunto das mais significativas imagens da natureza em O 

homem urso, onde o trabalho de Treadwell parece realmente exigir respeito e 

admiração. As imagens: para Herzog estas são as verdadeiras recompensas de 

Treadwell ao conviver com a natureza. Herzog comenta como o modo de vida 

de Treadwell pôde servir para captar imagens que, de outra forma, não 

conseguiria (a sombra das patas da raposa que anda sobre a barraca, pois 

adquiriu confiança para estar tão próxima ao ambientalista). Na próxima 

sequência, talvez a mais bela de todo o filme, toda ela sonorizada com um tema 

musical no estilo “galope”, Treadwell corre ofegante com a câmera na mão 

tentando enquadrar a raposa que corre atrás dele. Enfim, havia comunhão entre 

o ambientalista e a natureza. A música desta sequência não conflitua com a 

imagem, ao contrário, exacerba o efeito lúdico de comunhão entre o homem e 

o animal. A sequência seguinte mostra a incursão do acaso: Treadwell, em 

primeiro plano, à direita, tendo um grande urso ao fundo, à esquerda, parece 

ter terminado sua fala e a tomada quando, inadvertidamente, uma raposa (já sua 

conhecida, chamando-a de Spirit) entra em cena da direita para a esquerda, 

correndo diagonalmente do fundo da imagem para o primeiro plano, cruzando 

todo o quadro; logo atrás, segue sua cria; e Treadwell fica desconcertado com 
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estas aparições. Em outro momento, Herzog descobre o que teria passado 

despercebido a Treadwell: um espaço qualquer, esvaziado, quando a câmera 

continua gravando após a saída de Treadwell de quadro, quando o vento bate 

nos arbustos em um pequeno aclive — um espaço de uma “beleza estranha e 

secreta. às vezes as imagens cobram uma vida própria e um carisma 

misterioso”, diz-nos Herzog. 

 

Conclusão 

Ora próximos, ora distantes, as duas personalidades se afirmam no filme 

em um complexo jogo de correspondências e distanciamentos. Filme de duas 

vozes, ou, ainda mais contundentemente, filme de duas cabeças que põe em 

jogo o cinema de poesia em seu mais alto grau, alcançado in extremis: a terrível 

morte de Treadwell como passagem e possibilidade de sua voz persistir em 

concomitância com a de Herzog.  

Assim é que algo de outra ordem se dá nesse filme, uma elevação de 

potência quanto à formulação original pasoliniana do cinema de poesia. O 

homem urso deu a Herzog a possibilidade de uma coautoria entre o cineasta-

criador (ele próprio) e o personagem-cineasta (Treadwell). É o ambientalista, 

enfim, quem oferece a Herzog tal parceria, mesmo que estivesse morto à época 

da montagem de O homem urso; e é ele quem dá a Herzog imagens captadas por 

um personagem real em sua alucinação. Pois as imagens são originalmente de 

Treadwell, que, indubitavelmente, não é apenas o “personagem”, mas seu 

parceiro de imagem, de pensamento-imagem. Portanto, não apenas a câmera de 

Herzog testemunha, de seu próprio ponto de vista, o que Treadwell vê do seu mundo 

(cinema de poesia), mas, ainda mais profunda e perturbadoramente, Herzog se põe 

a pensar sobre (montar) o material filmado por Treadwell, diferenciando-se 

perante as (e modificando as) imagens realizadas pelo personagem (Treadwell) 

que atua e vê. 
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