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O extraordinário que emerge do cotidiano é o assunto de Transeunte, quarto longa-metragem 

de Eryk Rocha e também o seu primeiro filme de ficção. Para este début, o diretor, filho de 

Glauber Rocha, escolheu contar a história de Expedito, um homem que experimenta os seus 

primeiros dias como aposentado. Um tipo comum, que ganha o papel de herói desta fita. 

O ator Fernando Bezerra dá carne, osso e voz a este personagem, que fica quase o tempo 

inteiro mudo em cena, dizendo algo de si apenas quando interpelado. O filme mostra esta 

figura a partir de uma progressiva contemplação, numa tentativa de fazer o espectador olhar e 

descobrir por si mesmo, ver este tipo de gente que parece invisível, que não nos importa, 

mesmo que tenham suas dores e glórias, sempre relevadas pela coletividade. 

Desde o cartaz do filme que traz um superclose do rosto de Fernando/Expedito a opção aqui é 

mostrar esta vida, que se vê livre das horas, das obrigações diárias e tem de se reinventar, 

descobrir o seu novo papel no mundo. Por isto caminha pelas ruas cariocas sem rumo certo, 

com um ar de quem não sabe o que busca, ou ainda, como quem deambula por não saber 

como ocupar o tempo. 

As providências para receber os vencimentos ou o encontro frio na emblemática cena da 

comemoração de um aniversário quer dizer apenas que Expedito já não tem ninguém ou nada. 

Melhor, ele tem suas memórias, a lembrança da mãe, da esposa ou do tempo em que se 

sentiu amado, quando não parecia tão emergente a ameaça da verdadeira morte, a de ser 

esquecido com o findar dos seus dias. 

A opção pelas imagens em preto e branco acentua o cinza do tempo presente do personagem, 

sua sensação de ter permanecido, sem saber, no passado. Só que, ao mesmo tempo em que o 

filme sublinha a solidão de Expedito, também mostra que ele está em movimento. Mexer-se, 

como faz tudo que está vivo, é a esperança (no sentido de porvir mesmo!) de que algo pode 

acontecer, que o acaso possa dar sentido a sua vida. 

Um encontro, uma vivência ou quem sabe a experimentação do transbordamento dos limites 

humanos que a arte promove – no caso específico do personagem, por via da música – pode 

ser o alento que ele precisa. Por este caminho, Transeunte, apesar de apresentar um quase 

vencido, não é um filme amargurado, porque tem fé, porque se move. 

Até que o caminho de Expedito se complete, o espectador vai conhecendo mais 

profundamente este homem, sempre intermediado por seu imaginário. O rádio inseparável, 

pontuando com canções e notícias o seu dia, vai tornando a sua presença cada vez mais visível. 

Sendo a economia de gestos e a própria força do tipo de Fernando Bezerra fundamentais para 

se acreditar nesta história, para se envolver com esta figura, tão comum. 

Se em Rocha que Voa (2002), Eryk fuçou as memórias do pai, e em Pachamama (2009) 

percorreu a geografia de suas origens no continente sulamericano (é filho da artista 

colombiana Paula Gaitán), em Transeunte une os temas de seus dois filmes anteriores, o 

espaço e o tempo, mãe e pai. 



Expedito é Eryk e é também qualquer um de nós naquele momento que se sente o fardo dos 

dias e a angústia da falta de afeto. Ele, Eryk, fala-nos disto como quem segreda ao ouvido, um 

cochicho sobre este medo, o de todos nós, diante da dor do desaparecimento no anonimato, 

pois se na morte estamos sozinhos, o maior dos infortúnios é estar assim, como se mortos, 

ainda vivos. 


