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RESUMO
Esta pesquisa se situa na intersecção entre três campos: educação, cinema e cidades.
Parte do reconhecimento das cidades como cânone do cinema brasileiro desde a
década de 1950. (EDUARDO, 2016) Parte também do entendimento que a educação é
um processo formador de consciência que se estende para além do ambiente escolar.
Assim, o interesse nesta pesquisa situa-se em um campo de estudos que se preocupa
com a compreensão do território no processo de descolonização e seu papel na
constituição da identidade dos sujeitos. Pela compreensão do papel do cinema como
experiência radical de alteridade, o que corrobora seu potencial eminentemente
pedagógico na formação social da consciência dos indivíduos, dialoga com teóricos
que abordam a atividade de análise fílmica como: Rosália Duarte, Manuela Penafria, Eli
Fabris, Fabiana de Amorim Marcello e Rosa Maria Bueno Fischer, tendo como fio
condutor teórico e metodológico a concepção de discurso de Mikhail Bakhtin. A partir
de tais referências, me proponho a investigar, nesta pesquisa, o discurso da cidade no
discurso de um filme na contemporaneidade, buscando compreender qual a potência
do cinema na construção de sentidos acerca da cidade. O filme escolhido para análise
foi O som ao redor (BRASIL, 2012) de Kléber Mendonça Filho. A análise fílmica contribui
para o entendimento da importância da potência que a problemática ligada ao cinema e
ao território demonstra para o processo de constituição das identidades dos sujeitos. A
cidade é o palco da práxis. É o universo da luta de classes. É matéria e produto, causa
e consequência da segregação brasileira. E a análise do filme em questão nos ajuda a
compreender que existe a cidade do rico e do pobre, a casa grande e a senzala. A
cidade do pobre, do negro do marginalizado. É necessário ver as cidades invisíveis.
Pois sem elas a experiência de alteridade estará incompleta e a identidade dos sujeitos
comprometida. Palavras-chave: Cinema; Educação; Cidade; O som ao redor.
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ABSTRACT
This research is located at the intersection between three fields: education, cinema and
cities. Part of the recognition of cities as a canon of Brazilian cinema since the 1950s.
(EDUARDO, 2016) It is also part of the understanding that education is a process of
awareness that extends beyond the school environment. So, interest in this research lies
in a field of studies that is concerned with understanding the territory in the process of
decolonization and its role in the constitution of the identity of the subjects.
Understanding the role of cinema as a radical experience of alterity, which corroborates
its eminently pedagogical potential in the social formation of individuals' consciousness,
dialogues with theorists who approach the activity of film analysis such as: Rosalia
Duarte, Manuela Penafria, Eli Fabris, Fabiana de Amorim Marcello and Rosa Maria
Bueno Fischer, having as theoretical and methodological guiding the conception of
speech of Mikhail Bakhtin. From these references, I propose to investigate, in this
research, the discourse of the city in the discourse of a contemporary film, trying to
understand the potential of cinema in the construction of meanings about the city. The
film chosen for analysis was “O Som ao Redor” (2012) by Kléber Mendonça Filho. The
filmic analysis contributes to the understanding of the importance of the potential that the
problematic linked to the cinema and the territory demonstrates for the process of
constitution of the identities of the subjects. The city is the stage of praxis. It is the
universe of class struggle. It is material and product, cause and consequence of Brazilian
segregation. The city is the stage of praxis. It is the universe of class struggle. It is matter
and product, cause and consequence of Brazilian segregation. And the analysis of the
film in question helps us understand that there is the city of the rich and the poor, the big
house and the slave quarters. The city of: the poor, the black, the marginalized. It is
necessary to see the cities invisible. For without them the experience of alterity will be
incomplete and the subjects' identity compromised. Keywords: Cinema; Education; City.
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Introdução

O cinema é o país que faltava no meu mapa de geografia.
(Godard, s/d)

Esta pesquisa se situa na intersecção entre três campos: educação, cinema e
espaço urbano. O encontro entre esses campos surge através de uma situação
contemporânea: o reconhecimento de que o“cânone do cinema brasileiro,
histórico ou recente, desde os anos 50, é fundamentado no espaço”.
(EDUARDO, 2016). Parte também do entendimento que a educação é um
processo formador de consciência que se estende para além do ambiente
escolar.
O espaço se faz repetidamente cerne dos conflitos cinematográficos brasileiros,
porque as questões referentes ao espaço – acesso à terra, direito à cidade,
reforma agrária, dentre muitas outras – ainda são pautas constantes na
sociedade brasileira. E ao tomarmos o cinema como signo através da
abordagem Bakhtiniana, que reflete e refrata a realidade, ter o espaço como
elemento central filmográfico é uma consequência natural do fazer cinema no
Brasil.
A partir das considerações explicitadas é possível compreender que esse texto
se baseia substancialmente em duas perspectivas: a primeira, sobre a
importância da compreensão do território no processo de constituição da
identidade dos sujeitos. E segundo, pela compreensão do papel do cinema como
experiência radical de alteridade, o que corrobora seu potencial eminentemente
pedagógico na formação social da consciência dos indivíduos.
O papel constitutivo da linguagem na formação da consciência humana e, logo,
a alteridade como fundamental nesse processo sempre historicamente situado,
já era abordado por Marx. A consciência é um produto social, como afirma o
autor, e será assim enquanto existirem homens. Marx afirmava que “a linguagem
surge com a consciência da incompletude, da necessidade dos intercâmbios
com os outros homens” (MARX; ENGELS, 1996, p. 56). O cinema possibilita este
intercâmbio e por isso é extremamente potencial no processo de constituição
11

dos sujeitos. Como colocado por Bergala (2006), o cinema se constitui em uma
experiência radical de alteridade.
Tomar o cinema como linguagem, como enunciado dotado de ideologia é
relativamente recorrente em pesquisas sobre o tema. Porém, o que gostaria de
acrescentar é o entendimento da cidade como linguagem, como enunciado e
consequentemente como discurso. Segundo ROLNIK (1988) a construção das
cidades é também uma forma de escrita. Os espaços possuem materialidade
semiótica, o que seria segundo Bakhtin fundamental para que a experiência
dialógica se estabelecesse e que essa materialidade se transformasse em
enunciado. Cinema é linguagem. Cinema é arte. Cinema é possibilidade. Cinema
é palco de luta. Cinema é resistência. Cinema educa.
Esta pesquisa foi estruturada da seguinte forma: No primeiro capítulo intitulado
Fragmentos, apresento em pequenos trechos autorais, memórias que me
trouxeram até este trabalho. No segundo, apresento minha questão de pesquisa,
que nasce do meu interesse em compreender como a cidade é discursivamente
apresentada no cinema. Aí explicito que me proponho a investigar o discurso
da cidade no discurso de um filme na contemporaneidade e qual a potência
do Cinema na construção de sentidos acerca da cidade. No terceiro capítulo,
apresento meu caminho metodológico, destaco a pertinência da abordagem
cultural no amadurecimento deste texto e introduzo o diálogo com Mikhail
Bakhtin, companheiro desta caminhada. O quarto capítulo consiste no Estado da
Arte, fundamental para compreensão do lugar que meu trabalho ocupa nas
pesquisas acerca do tema. No quinto capítulo intitulado como Referencial
Teórico, dialogo com os teóricos e suas teorias acerca dos três campos
norteadores da pesquisa: a cidade, o cinema e educação. Também é o momento
do texto onde a voz de Bakhtin se faz mais presente. Por fim, finalizo com o sexto
capítulo “Os sentidos no filme”, onde através da obra O som ao redor (BRASIL,
2012) de Kléber Mendonça Filho tento responder às questões que me trouxeram
até aqui. Finalmente proponho-me então, a investigar o discurso da cidade no
discurso de um filme na contemporaneidade e qual a potência do Cinema na
construção de sentidos acerca da cidade.
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CAPÍTULO 1: Fragmentos: Os outros

Eu não posso me arranjar sem um outro, eu não posso me
tornar eu mesmo sem um outro; eu tenho de me encontrar
num outro para encontrar um outro em mim. 1 (BAKHTIN,
1961, p 287)

Optei por começar meu texto introduzindo dois curtos fragmentos autorais, Ana
e Avó, de uma forma direta sem me aprofundar e explicar tais questões, por
acreditar que as duas passagens retratam diferentes momentos da minha
história onde o cerne das questões que viso aqui aprofundar já se encontrava.
Apresento aqui as sementes da minha pesquisa. Como toda semente que parece
sempre solitária e muitas vezes incapaz de indicar o fruto que gerará, assim
surge essa minha proposta de trabalho. Peço paciência do leitor para que
aguarde o adubo que logo virá e fará germinar essa pesquisa.
Além desses dois curtos fragmentos continuo esse capítulo com fragmentos
outros mais extensos, que se projetaram para mim. Parecem soltos e isolados,
mas seus fios se entrelaçam e me levaram a construir o objeto de minha
pesquisa de mestrado.
1.1.

Ana

Lembro me da primeira vez que fui à Rússia. Tinha 11 anos. O ano era 1997.
Recordo me da paisagem congelada, das ruas e grandes casarios brancos pela
neve. Bom, vale ressaltar que o meu ano era 1997, o da Rússia, São Petersburgo
mais especificamente, era 1917. Recordo me bem das coloridas e flamejantes
torres da Catedral do Sangue Derramado contrastando com o branco do Rio
Neva. Fui conduzida pelos olhos de Anja. Anastasia Nikolaevna Romanova, grãduquesa da Rússia, terceira filha de Nicolau II. Don Bluth e Gary Goldman 2
proporcionaram essa visita. Com Anastasia pude sentir a gélida paisagem russa,
com suas árvores secas, seus casarios reais, a imponência do Palácio Real e as

1

Citação do livro Para uma releitura do livro sobre Dostoievski, 1961 retirado do livro Linguagem
e diálogo: As ideias linguisticas do círculo de Bakhtin de Carlos Alberto Faraco, página 76.
2
Don Bluth e Gary Goldman são um animador e um produtor estadunidense de filmes. Diretores
do filme Anastasia (1997, 94 min, color).
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grandes praças da cidade. Com ela também segui pela Alemanha, terminando
em Paris e seu horizonte marcado pela magnitude da Torre Eiffel. Lembro me
também de achar a paisagem parisiense mais aconchegante do que a aparente
inóspita Rússia Czarista. A ida à Rússia foi a primeira viagem que o cinema me
proporcionou.

1.2.

Avó

Toda vez que tínhamos que resolver algo no centro da cidade, pagar contas, ir
ao banco, comprar uma roupa nova minha avó dizia que era dia de ir na cidade.
Havia nosso bairro. E havia a cidade. Aparentemente não fazíamos parte da
cidade. Mais tarde fiquei sabendo que o nome disso era Periferia.

1.3.

As casas

Desde criança gosto de olhar para dentro da casa dos outros. Andando ao lado
da minha mãe sempre que via uma porta aberta acelerava o passo e esticava o
pescoço para ver o que era possível enxergar daquele infinito particular3. Minha
irmã sempre me repreendia e dizia que um dia eu veria algum crime e me
arrependeria da minha curiosidade. Não presenciei nenhum crime – até hoje – e
a partir de alguns anos seguidos dessa minha curiosidade epistemológica4, sou
arquiteta e urbanista. Fui percebendo aos poucos que as cidades são várias
camadas desses infinitos particulares que se tecem e se entrelaçam e a
possibilidade de exercer uma profissão que pudesse garantir (ou ao menos
tentar) o direito à cidade desses muitos infinitos, me fez estar onde hoje estou.

1.4.

Os catadores

3Pego

emprestado essa expressão “infinito particular” do título de uma canção parte integrante
de um álbum homônimo da cantora Marisa Monte. ANTUNES, Arnaldo. BROW, Carlinhos.
MONTE, Marisa. Infinito Particular. Intérprete: Marisa Monte. Rio de Janeiro. Phonomotor
Records/EMI. 2005. 1 CD.
4
Novamente tomo emprestado um termo, agora do educador Paulo Freire. FREIRE, Paulo. À
Sombra desta Mangueira, 5ª edição. São Paulo: Olho d’Água, 2003, p 78.
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Durante os cinco anos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal de São João del Rei procurei experenciar as várias possibilidades que a
Universidade e o curso ofereciam. Fiz estágio em escritório, intercâmbio em
Portugal – a distância às vezes faz os outros se tornarem mais outros ainda iniciação científica e projetos de extensão. O intercâmbio em especial foi uma
experiência bem interessante, onde eu mesmo me torno o outro, “é preciso sair
da ilha para ver a ilha”, já dizia Saramago (SARAMAGO, 1998, p 16).
O curso de Arquitetura e Urbanismo recebe muitas vezes a atribuição de ser um
curso essencialmente técnico. Mas é interessante como ele é categorizado como
um curso de ciências sociais aplicadas. E para mim isso foi bem marcante.
Durante esses cinco anos sempre me interessei pelo outro na Arquitetura,
especificamente pelo outro na cidade. Durante aproximadamente três anos
participei do Projeto de Extensão Inclusão Social dos Catadores de Material
Reciclável na cidade de São João del Rei, projeto conduzido pela professora Drª.
Valéria Kemp. Os alunos do curso de Arquitetura inicialmente foram convidados
para participarem da extensão desenvolvendo o projeto arquitetônico de um
novo galpão de triagem para os catadores. Aparentemente um trabalho
essencialmente técnico. Só aparentemente.
O Projeto possuía alunos de diversas áreas trabalhando juntos, Psicologia,
Administração, Ciências Contábeis, Biologia e Ciências da Computação.
Trabalhar com pessoas de áreas tão diversas logo de início já se mostrou um
desafio. Participávamos semanalmente de reuniões no Galpão5 dos catadores,
onde questões administrativas, de logística, mas principalmente questões que
diziam respeito aos sujeitos catadores (questões familiares, alcoolismo,
dependência química, discriminação) eram tratadas. E é aí que começam
minhas indagações que são gérmen dessa pesquisa.
Os catadores de material reciclável são histórica e socialmente excluídos,
vivendo à margem do sistema capitalista. É irônico, como isso se traduz quase
de forma literal já que a matéria-prima dos catadores, o lixo, é o que resta ao
final do processo capitalista de produção. São sujeitos quase invisíveis nas
5

Galpão é o local onde é realizado a triagem (separação dos materiais) e onde em seguida são

prensados e pesados para finalmente serem vendidos.
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cidades, sendo quase confundidos com o material que recolhem6. Sujeitos
invisíveis, traçando rotas invisíveis em cidades invisíveis. E a minha curiosidade
sobre essas constatações continuava a crescer. Que cidades invisíveis são
estas que não estão nos cartões postais, nas proteções de tela dos
computadores, nas telas dos cinemas? Que sujeitos são esses que parecem
desafiar a lógica do capital e sobrevivem na cidade, de fato, e ainda a recriam, a
completam, a transformam? Meu trabalho final de graduação abordou a questão
da invisibilidade do catador na cidade de São João del Rei e uma das conclusões
a que cheguei é a de que existe a necessidade deles serem vistos, dessas
cidades invisíveis virem à tona.

1.5.

Outros acadêmicos

Outra questão com a qual me deparei na graduação é sobre memória,
patrimônio e identidade. Patrimônio7 na verdade é uma das ênfases do curso de
Arquitetura e Urbanismo na UFSJ. Porém, umas das coisas que me chamavam
atenção sobre este assunto é o fato de que as estratégias de proteção do
patrimônio arquitetônico (incluo nesse termo edificações e sítios urbanos) em
grande parte privilegiam uma noção hegemônica de patrimônio.
Tornando isso mais palpável, se investe de fato em proteger e promover nos
sítios urbanos resquícios das “cidades históricas”. Coloco este termo aqui entre
aspas, porque conforme ouvi de um professor na Universidade de Coimbra em
Portugal – e algo que tomei para mim dada minha identificação com a ideia –
cidades são contemporâneas! Por mais que possuam edificações, traçados de
vias, monumentos antigos, os cheiros, os sons, as pessoas, as relações que ali
se estabelecem são contemporâneas. Além disso, esses remanescentes das
cidades antigas tendem a se concentrar nos centros urbanos, tendo se

6Essa

comparação entre os sujeitos e o lixo era constatação presente na fala dos próprios
catadores durante as reuniões no Galpão.
7“A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216, ampliou o conceito de patrimônio
estabelecido pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, substituindo a nominação
Patrimônio Histórico e Artístico, por Patrimônio Cultural Brasileiro. Essa alteração incorporou o
conceito de referência cultural e a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo
os de caráter imaterial.” (IPHAN). Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218.
Acesso em dezembro de 2015.
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transformado em objetos de visitação turística que normalmente contribuem para
o processo de gentrificação urbana.8
Seria leviano esperar que as formas de representação das cidades
contemplassem a totalidade da pluralidade ali presente. Pluralidade geográfica,
arquitetônica, cultural. Pluralidade de sujeitos, de vidas, de outros. Porém, minha
atenção voltou-se para o fato de que as cidades são, em sua maioria,
apresentadas de forma homogênea com suas múltiplas vozes abafadas,
substituídas por um uníssono clichê. Minas barroca, o Rio das praias e favelas,
o nordeste e o sertão.
É importante também situar o meu lugar de fala (e aqui me refiro especificamente
ao meu lugar geográfico) como moradora da cidade de São João del Rei, cidade
antiga, historicamente conhecida por sua “arquitetura colonial”9, mas que possui
uma diversidade arquitetônica com exemplares de outros momentos históricos.
Ao longo da minha vivência na cidade fui percebendo que esses outros tempos
históricos eram ignorados – inclusive no que se refere a políticas de preservação
patrimonial. E que as periferias10 estavam sempre em segundo plano nas
políticas públicas, na representação da cidade e excluídas da representação da
identidade sanjoanense.
Fui percebendo que as formas de representação das cidades (nas artes, no
cinema, em meios de divulgação) contemplavam uma imagem estereotipada11
das cidades brasileiras. Essa percepção foi se afirmando a medida que entrava
em contato com a filmografia brasileira, mais especificamente com filmes
8

Gentrificação Urbana é um termo criado pela socióloga Ruth Glass para indicar o processo
excludente de substituição por pessoas de maior poder aquisitivo de populações em
determinados segmentos da cidade, sendo mais notado em áreas centrais.
9
Uso aspas nesse momento por acreditar que não é possível estabelecer de fato uma arquitetura
colonial como um estilo dotado de características próprias a serem reproduzidas em qualquer
momento histórico, mas sim afirmar a existência de uma arquitetura do período colonial, que
marca não só formalmente aspectos plásticos de determinadas edificações, mas sim como
registro de dado momento histórico de suas técnicas e saberes.
10
Opto aqui por usar o termo no plural por acreditar que o uso do termo no singular muitas vezes
encobre a multiplicidade que as periferias representam.
11
Consideremos durante essa pesquisa o seguinte conceito de Estereótipo: “Imagem mental
padronizada, tida coletivamente por um grupo, refletindo uma opinião demasiadamente
simplificada, atitude afetiva ou juízo incriterioso a respeito de uma situação, acontecimento,
pessoa, raça, classe ou grupo social.” MICHAELIS. Dicionário Prático - Língua Portuguesa - Nova
Ortografia – Michaelis. Melhoramentos, 2011
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ambientados em Minas Gerais. Para ilustrar essa questão, cito meu contato com
o filme O Palhaço (2011) com direção de Selton Mello. O filme que tem como
cenário as cidades mineiras como Montes Claros, Passos, dentre outras, foi
gravado em sua maior parte na cidade de Paulínia, no Estado de São Paulo (uma
menor parte do filme foi gravado em Conceição do Ibitipoca, Minas Gerais).
Nesta realidade, a pergunta que surgiu para mim naquele momento é se existe
um “espaço genérico”, ou uma memória genérica das cidades mineiras passível
de ser identificada e tomada como tal em outras cidades. Qual a intencionalidade
dessa representação?

1.6.

Educação

Assim que me formei no curso de Arquitetura e Urbanismo quis seguir com meus
estudos, pois havia ainda muitas perguntas a serem respondidas e certamente
muito mais perguntas a serem criadas. O mestrado se mostrava então como a
possibilidade de semear (e colher?) questões. Mas num turbilhão de questões
deveria escolher apenas uma – que na verdade são muitas – para abraçar
nesses dois anos de pós-graduação.
Sempre acho interessante certa vontade de querer fazer mestrado em outra área
que não Arquitetura e Urbanismo. Acho que dúvidas são plurais. Aprendi isso na
Arquitetura. Uma professora da faculdade, Simone Cortesão – que além de
arquiteta é cineasta! – pedia ao começarmos a elaborar um diagnóstico sobre
questões urbanas e arquitetônicas que elaborássemos um desenho de
problema. O desenho de problema consiste em um diagrama no qual se mostra
toda a dinâmica da questão. Um desenho de problema sobre a promoção do
cinema talvez começasse lá nos Irmãos Lumiére e terminasse com a lei
13.009/201412 (ou terminasse em cada sujeito...). Ao elaborarmos o desenho de
problema deveríamos indicar nosso recorte de atuação. O nó desse diagrama

12A

lei 13006 “acrescenta § 8º ao art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes de
produção nacional nas escolas de educação básica.” A exibição deverá ser de duas horas
mensais. A criação da lei tem gerado inúmeras discussões sobre a sua aplicabilidade e suas
implicações de fato na apreensão e fruição da filmografia nacional.
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que de fato fosse possível de ser modificado/melhorado através da ação de um
arquiteto e urbanista. Conto aqui esse relato, pois através dessa estratégia é
possível perceber que existe uma gama de questões que não são passíveis de
serem contempladas apenas por um arquiteto e urbanista. Pode parecer
inicialmente uma conclusão óbvia, talvez seja, mas mostra um pouco da
interdependência das ciências nos campos de atuação.
E assim tomei conhecimento a respeito do Mestrado em Processos SócioEducativos da UFSJ. Sabia que o mestrado contava com alguns professores que
trabalhavam com a questão do cinema e sabia também ser este um Programa
de Pós-Graduação que possuía boa abertura à interdisciplinaridade e que
acolhia muito bem alunos com formações diversas. E assim decidi submeter um
trabalho ao processo seletivo que de alguma forma unisse educação, arquitetura
e cinema. Questões que de alguma forma contemplavam minha formação, o
Programa de pós-graduação e meus interesses de pesquisa.
E a partir daí resolvi pesquisar inicialmente sobre a representação da cidade
mineira no cinema nacional contemporâneo. A ênfase inicial na cidade mineira
se deu através da minha percepção de que esta, na maioria das vezes, era
utilizada como cenário de filmes de abordagem histórica, sendo seus locais
antigos os mais contemplados. Além disso, esse recorte inicial se dá também
pelo meu local de fala, arquiteta e urbanista moradora de uma cidade antiga do
estado mineiro.
Assim temos a cidade e o cinema, mas e a educação? Jaume Martinez Bonafé,
disse em um texto que a rua é mais que um caminho entre museus ou escolas.
A rua ensina. A rua educa. E precisamos estar aptos a ler o que ela nos oferece.
(BONAFÉ, 2014). A cidade é o palco da práxis. O local onde as relações sociais
e saberes se estabelecem. É prédio, é rua, é praça, mas também é cheiro, é
som, é gente. É voz. Múltiplas vozes. E é essa polifonia urbana que faz da cidade
um texto.

1.6.

13O

Toda cidade é um discurso13.

conceito bakhtiniano de discurso será abordado no capítulo seguinte.
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Existe uma população que é invisível, porque nem num
documento que deveria reconhecer toda a cidade, os moradores
da favela fazem parte disso. A importância para a gente é…
primeiro tem esse lado político, né?14 (SOUSA, 2014)

Já iniciado o mestrado em educação, pesquisando sobre a tríade cinema, cidade
e educação, me deparei com um documentário realizado pela Rede Jovem15,
que de imediato me chamou atenção. Todo mapa tem um discurso16 era o título.
O documentário carioca tinha como objetivo levantar as “principais questões
simbólicas e práticas sobre as regiões marginalizadas que não pertencem ao
mapa oficial da cidade”. O projeto surgiu através da constatação de que as
favelas cariocas não se encontram nos mapas oficiais. Isso mesmo é um vazio
no registro cartográfico aparentemente cartesiano. Na plataforma digital Google
Maps, onde é possível visualizar mapas e traçar rotas gratuitamente, os
aglomerados são marcados como um grande vazio onde se pode ler apenas o
termo favela, sendo que com o advento das Olimpíadas no ano de 2016 o
governo carioca solicitou que o termo fosse modificado para morros, tirando
ainda mais o status de bairro dos aglomerados.
A ausência de representação das áreas das favelas cariocas nos mapas reforça
o estigma de que algumas populações são invisíveis, inservíveis e não inseríveis
no discurso oficial das cidades. Serviços básicos como a entrega de
correspondências nas residências nas favelas não são realizados já que suas
ruas não constam em registros oficiais.
A partir disso surge o projeto de mapeamento colaborativo Wikimapa, projeto
iniciado em 2009 com o objetivo de mapear comunidades do Rio de Janeiro. A
experiência do mapeamento colaborativo deu origem ao documentário Todo

14Eliana

Sousa é presidente da Redes de Desenvolvimento da Maré. Relato retirado do site de
divulgação do documentário Todo mapa tem um discurso. Disponível em:
https://todomapatemumdiscurso.wordpress.com. Acesso em janeiro de 2016.
15O Programa Rede Jovem era uma organização carioca iniciado pela antropóloga Ruth Cardoso
com o intuito de realizar a conexão entre participação social e novas tecnologias. Foi extinto em
2014 por falta de recursos.
16ALBERNAZ, Francine. INÁCIO, Thaís. Todo mapa tem um discurso. [Documentário-vídeo]
Produção de Christiane Marques e Thaís Inácio. Direção de Francine Albernaz e Thaís Inácio.
Rio de Janeiro. 2014. 1 filme (85 min) color.
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mapa tem um discurso. É interessante perceber o sentido atribuído ao termo
discurso, não como “fala proferida para o público; oração, exposição didática”17,
mas sim com relação direta à teoria bakhtiniana em que o discurso é estruturado
por um enunciado , que é um elemento da comunicação indissociável com a
vida, como unidade de interação social.(FARACO, 2009, p 66) O discurso –
como conceito bakhtiniano é fundamentalmente ideológico18, logo signo. E é isso
que me proponho a investigar nessa pesquisa. Qual o discurso da cidade no
discurso do cinema? E qual a potência pedagógica dessa relação?

17MICHAELIS.

Dicionário Prático - Língua Portuguesa - Nova Ortografia – Michaelis.
Melhoramentos, 2011
18O conceito bakhtiniano de ideologia será aprofundado em capítulos seguintes.
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CAPÍTULO 2: A questão da pesquisa

No capítulo anterior fiz uma breve apresentação do meu percurso tentando
contemplar grande parte das variáveis que me trouxeram finalmente até esta
pesquisa. Agora, neste capítulo dois, desenvolvo os pressupostos presentes na
minha questão de trabalho. Apesar de compreender que minha questão de
pesquisa envolve de fato uma gama de fatores que de algum modo à
influenciam, penso que seja fundamental para que o entendimento deste
trabalho se dê de forma mais clara, a compreensão de três questões nucleares.
A primeira delas é compreender o que é discurso na abordagem Bakhtiniana, a
potência educativa das cidades e o poder pedagógico do cinema.
Ressalto que esses conceitos serão discutidos mais minunciosamente nos
capítulos seguintes, mas os introduzo aqui como um boas-vindas a este trabalho,
que recebe, introduz e aguça a curiosidade pelo que vem adiante.

2.1. O conceito de discurso na abordagem Bakhtiniana
Discurso, isto é, a língua em sua totalidade concreta e viva, e
não a língua como objeto específico da linguística, obtido por
meio de uma abstração totalmente legítima e necessária de
vários aspectos da vida concreta da palavra (slovo). (BAKHTIN,
1963, p 181)

Mikhail Bakhtin foi um estudioso da linguagem, porém não da linguagem em sua
forma gramatical, mas sim da linguagem enquanto prática social. Esta
constatação é fundamental para o entendimento da pertinência do diálogo com
Bakhtin nesta pesquisa. Inicio agora a discussão sobre o conceito bakhtiniano
de discurso, termo que permeará este trabalho.
No processo de construção do conceito de discurso é importante perceber que
o termo russo palavra (slovo) possui uma dupla possibilidade de tradução para
o português. O termo pode ser traduzido tanto para palavra quanto para discurso.
(DORNE, 2009). Além disso, é necessário que se compreenda que os conceitos
bakhtinianos são construídos ao longo de sua obra, de uma forma que não há
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um momento inicial de conceituação. Logo, não é possível estabelecer um
momento preciso da introdução e conceituação do termo na obra bakhtiniana.
(...) aquilo que constitui a descodificação da forma lingüística não
é o reconhecimento do sinal, mas a compreensão da palavra no
seu sentido particular, isto é, a apreensão da orientação que é
conferida à palavra por um contexto e uma situação precisos,
uma orientação no sentido da evolução e não do imobilismo
(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1992, p 94)

O trecho acima mostra de forma mais clara a especificidade da proposta de
compreensão do discurso (palavra) realizada por Bakhtin. Os estudos do autor
não tratam da análise da palavra-língua, mas sim da palavra-signo (discurso)
dotada de sentido em um determinado contexto. E é a partir dessa abordagem
que tratarei o conceito de discurso ao longo deste texto, como signo dotado de
sentido em um contexto pré-estabelecido.
A palavra sempre estará “carregada de um conteúdo ou de um
sentido ideológico ou vivencial”, pois “não são palavras o que
pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas
boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou
desagradáveis, etc” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1992, p 94)

O enunciado (ato de fala, ato do discurso) seria composto por duas partes, a
palavra percebida e a palavra presumida. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1926, p 8).
Aí reside a natureza sígnica do discurso. Segundo Stella (2005), esse conceito
de palavra é utilizado desde o início do século XX pelo Círculo de Bakhtin. A
partir de então a palavra, o discurso tornou-se “elemento concreto de feitura
ideológica (...) surge, portanto, como um produto ideológico resultante de um
processo de interação na realidade viva”.
Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bem
diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou
naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna
falante. A compreensão passiva do significado do discurso
ouvido é apenas um momento abstrato da compreensão
ativamente responsiva real e plena, que se atualiza na
subseqüente resposta em voz real alta. (BAKHTIN, 1997, p. 271)

É importante perceber que através da lógica bakhtiniana, o enunciado implica
necessariamente um ato responsivo. Vale ressaltar que nesta pesquisa não
pretendo me aprofundar na questão sobre quais atos responsivos são
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desencadeados através do discurso da cidade no discurso do cinema. Porém, é
fundamental para a compreensão do discurso neste trabalho o entendimento de
que ele gera de fato uma necessidade de resposta.
O

discurso

possui

natureza

social

e

caráter

ideológico

(BAKHTIN;

VOLOCHINOV, 1992), e estando inserido em um contexto social e cultural, podese concluir que não há de fato enunciado concreto19 neutro. (FARACO, 2013, p
102). Outro fato que contribui para a não neutralidade do enunciado concreto é
que todo discurso carrega em si outros discursos, um discurso nunca se origina
a partir de uma tábula rasa.
Ainda, sendo um ato social e consequentemente passível de responsividade, o
discurso está sujeito à plurissignificação pelos sujeitos.
É fundamental entender que Bakhtin não faz análise do discurso, mas sim
compreensão do discurso. A mudança do termo análise para compreensão é
importante para que se perceba que o autor não está preocupado em fazer uma
análise sistêmica do discurso, apesar de muitos estudiosos chegarem a análise
do discurso por meio de Bakhtin. O autor russo não trabalha com a estrutura da
lígua, mas sim com a língua viva, ele visa trabalhar com os sentidos que se
constroem na troca de discurso. Logo, a partir da abordagem Bakhtiniana o que
pretendo desenvolver nesta pesquisa é a compreensão do discurso da cidade
no discurso do cinema. Quero compreender o discurso da cidade, compreender
o discurso do cinema para finalmente compreender o discurso da cidade no
discurso do cinema.
2.2. A cidade educa
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da
leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por
sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto
e o contexto. (FREIRE, 1988)

Toda cidade é um discurso. Um discurso composto de múltiplas vozes. Uma
camada de textos que se relacionam, se entrelaçam, se colidem e delineiam a
19

Bakhtin toma como enunciado concreto, a língua viva, não a linguagem verbal (gramatical)
em si.
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urbes. A cidade é locus de saberes e práticas sociais, porém é necessário que
se compreenda que algumas camadas desse texto-urbes são privilegiadas e
favorecidas como único discurso possível nessa vastidão em que se constituem
as cidades.
Rio de Janeiro: Praia e Favela. São João del-Rei: Igreja e Serra. Recife: Praia e
Carnaval. Começo esse parágrafo com este jogo de palavras para que se faça
compreender o que abordei no parágrafo anterior. Na maioria das vezes nas
mais diferentes formas de representação das cidades o que é contemplado e
que se faz presente como discurso dominante destas são os seus estereótipos.
A cidade do Rio de Janeiro não é obviamente composta apenas de praias e
favelas, assim como São João del-Rei e Recife certamente não são o que suas
representações estereotipadas propõem. Este tipo de representação das
cidades peca por não contemplar suas gradações. Cidade não é preto no branco.
Cidades são nuances. Nuances são pessoas. Pessoas e seus diferentes
discursos. Por que não contemplá-los?
Para iniciarmos esta questão, faz-se necessário ressaltar o conceito aqui
atribuído à cidade. Neste trabalho não considerarei cidade apenas na
materialidade de sua existência, nas suas ruas, praças e edificações. Considero
a cidade-palco, objeto e sujeito da dialogização das vozes sociais. Logo
compreendê-la seria perceber de forma plena o enunciado, o discurso no qual
os sujeitos estão inseridos e se fazem voz. A cidade é dialógica por essência. E
daí vem sua natureza eminentemente pedagógica. Segundo Faraco (2009), o
diálogo é o espaço em que se estabelece “o entrecruzamento das múltiplas
verdades sociais”. A cidade é o espaço do diálogo-práxis. É necessário que se
atente para o potencial educativo e emancipador do espaço urbano. A cidade
como lócus de ação e reflexão dos sujeitos. Como espaço fomentador do
diálogo.
A possibilidade de discussão sobre questões ligadas ao território pode contribuir
para o entendimento da dinâmica da sociedade contemporânea, já que entender
o território é perceber que certos grupos sociais são privados de determinados
segmentos do espaço, que a terra urbana possui valor, mercadológico e
simbólico e que no, e pelo território, se dão disputas que se apresentam como
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um simulacro das relações na sociedade capitalista. Compreender a realidade
em que se vive é parte fundamental do processo de educação integral20.
Minha hipótese é que hoje o texto da cidade é a pedagogia do
capitalismo, mas há também outras linguagens, outros
significados, outras práticas sociais que têm a ver com os
movimentos sociais e com um currículo contra-hegemônico.
(BONAFÉ, 2014)

Ainda sobre esta relação intrínseca entre economia e sociedade que
invariavelmente se reflete na educação:
(...) redefinir a educação como capitalista implica redefinir as
próprias noções do que constitui conhecimento. O conhecimento
deixa de ser um campo sujeito à interpretação e à controvérsia
para ser simplesmente um campo de transmissão de habilidades
e técnicas que sejam relevantes para o funcionamento do
capital. (SILVA, 2001)

Para que a cidade seja entendida como espaço educativo é preciso romper com
os estereótipos da representação das cidades. E essa análise pode contribuir
para a discussão da formação dos sujeitos, dos povos e das diversas cidades.
Além disso, considero importante para a compreensão das cidades o amplo
entendimento do protagonismo dos diferentes atores sociais ali presentes.
O caráter heterogêneo das vozes da cidade faz pensar na importância de se
fazer ouvir as mais diferentes vozes possíveis. O que nos traz a dois conceitos
bakhtinianos: o de palavra de autoridade e o de palavra internamente persuasiva.
O primeiro conceito se refere à voz centrípeta que nos obriga a apreendê-la
incondicionalmente, sem crítica, de forma monológica. A palavra internamente
persuasiva diz respeito à palavra centrífuga, permeável (FARACO 2013),
plástica, palavra-possibilidade. No capítulo 6 desse texto, referente ao
referencial teórico esses conceitos serão mais aprofundadamente discutidos,
porém julguei necessário apresentá-los aqui, mesmo que de forma breve, pois
acredito que uma das questões que permearão esta pesquisa é sobre como

20

O Ministério da Educação em texto intitulado : “Série Mais Educação: Texto Referência para o
debate Nacional”, 2009, reforça sobre a importância dos processos de educação integral que
“faz-se necessário um quadro conceitual mais amplo para que a pactuação de uma agenda pela
qualidade da educação considere o valor das diferenças, segundo o pertencimento étnico, a
consciência de gênero, a orientação sexual, as idades e as origens geográficas.”
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essas vozes se apresentam nos filmes. Em especial no discurso da cidade no
cinema.

2.3. O cinema educa

A mágica reside no fato de ser uma experiência radicalmente
individual e, ao mesmo tempo, coletiva. (FRESQUET, 2013, p 47)

Quando me propus a estudar questões relacionadas ao cinema e à educação,
havia uma preocupação que rondava meus estudos, a da didatização do cinema.
O cinema em educação muitas vezes é utilizado como ilustrador de conteúdo
abordado em sala de aula, como um instrumento da transmissão de
conhecimento. Adriana Fresquet (2013) reforça o fato do cinema não ser um
instrumento na educação, na verdade seria um “expansor dos olhos”, um
“facilitador de realidades”, usando os termos de José Saramago (1998) que nos
tira da ilha para vermos a ilha.
O cinema rompe barreiras, tornando “palpável pelos olhos” experiências
distanciadas de nós pela barreira do tempo e espaço. Através dele é possível
conhecer Cleópatra, andar pela Paris de 1920, ver impérios serem construídos
e ruir através do grande ecrã. E isso passa a fazer parte da nossa memória, não
por termos visto, mas por termos vivido, pois “os olhos tem raízes pelo corpo
inteiro”. (QUEIRÓS, 2009)
Segundo o filósofo francês Henri-Pierre Jeudy (2005), um ponto de vista é por
essência um ponto cego. O cinema, pelo seu poder de inclusão ou omissão,
instiga o espectador a trazer luz a esses pontos cegos. Vale ressaltar que o
cinema constitui-se numa experiência radical de alteridade. Fresquet (2010)
relata como Alain Bergala enquanto consultor de cinema no governo francês
contemplou o cinema e a hipótese de alteridade. Segundo a autora, Bergala
considera o cinema um outro que gera “provocação” no ambiente escolar. É
necessário perceber que neste momento Bergala trata sobre a experiência de
alteridade do cinema na escola, porém creio que essa hipótese de alteridade
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possa ser estendida para diferentes momentos da constituição dos sujeitos.
Fresquet ainda cita uma frase dita a Bergala por Bartolomeu Campos de Queirós
em uma conversa pessoal que reforça o caráter provocador do cinema, que nos
faz remexer nas cadeiras das grandes salas e nos gera por vezes certo
incômodo: “a arte deve criar divergência, se produz convergência ou consenso
não é arte, é dogma”.
Alain Badiou (2004) faz uma interessante colocação, reiterando ainda mais
fortemente a relação entre alteridade e cinema ao dizer que o cinema exige o
outro.
El cine nos presenta lo otro en el mundo, nos lo presenta en su
vida íntima, en su relación com el espacio, en su relación com el
mundo. El cine amplifica enormemente la possibilidad de pensar
lo otro, de tal manera que si la filosofía es el pensamiento de lo
otro, como dice Platón, entonces hay relación entre la filosofía y
el cine (...) el cine exige lo otro. (BADIOU, 2004, p. 56)

O potencial educativo do cinema será melhor discutido no Capítulo 5 intitulado
“Cinema e Educação”.
2.4. E a cidade no cinema?
É nessa atmosfera heterogênea que o sujeito, mergulhado nas
múltiplas relações e dimensões da interação socioideológica,
vai-se constituindo discursivamente, assimilando vozes sociais
e, ao mesmo tempo suas inter-relações dialógicas. (FARACO,
2013, p 84)

Segundo Faraco (2013, p 84) nossa realidade lingüístico social é heterogênea,
então nunca absorvemos somente uma dessas diversas vozes. É interessante
perceber que logo, os discursos também são diversos. Não somente na
pluricidade de suas ideologias, mas também nas formas em que esse discurso
se apresenta. Como já abordado aqui neste texto – e ainda como o título
atribuído a este trabalho, toda cidade é um discurso. Porém, o que gostaria de
tratar neste momento é: o cinema também é um discurso.
Proponho-me a investigar o discurso da cidade no discurso do cinema. Mas por
que não analisar apenas o discurso da cidade que por si só já se apresenta como
um universo extremamente heterogêneo e complexo? Walter Benjamin em A
obra de arte na época da reprodutibilidade técnica (1936) diz que a paisagem
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em um filme atinge o espectador de uma forma tão sensível e com uma
vulnerabilidade tal que não é observada no objeto natural. E seria aí que se
encontra a sua autenticidade.
Além disso, o autor reitera o poder catártico do cinema, o que mais tarde Bergala
(2006) chamaria de gérmen da anarquia e desordem. Cabe ressaltar também “a
possibilidade que o cinema tem de tornar comum o que não nos pertence, o que
está distante, as formas de vida e as formas de ocupar os espaços e habitar o
tempo.” (Fresquet, 2014).
O discurso da cidade no discurso do cinema será mais detalhadamente discutido
em capítulo específico e permeará toda a discussão que me proponho realizar
neste trabalho.
2.5. A questão
Quando pensava em minha questão de trabalho, algumas coisas eram
constantes em meu pensamento. O meu interesse pela representação das
cidades no cinema nasce porque sempre que assisto a um filme enxergo através
dele a cidade como um signo. Certamente que até esta pesquisa não conseguia
conceituá-la como tal, cidade-signo. Mas mesmo que talvez institivamente,
percebesse que aquela representação era ideológica, remetia a algo situado fora
dela mesma. A partir de então nasce essa pesquisa, do meu interesse em
compreender como a cidade é discursivamente apresentada no cinema.
E segue-se o discurso. Finalmente proponho-me então, a investigar o
discurso da cidade no discurso de um filme na contemporaneidade e qual
a potência do Cinema na construção de sentidos acerca da cidade.
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CAPÍTULO 3: Processo Metodológico: A pesquisa na abordagem históricocultural e a compreensão do discurso
Pensamentos sobre pensamentos, uma emoção sobre a
emoção, palavras sobre as palavras, textos sobre os textos. É
nisto que reside a diferença fundamental entre nossas ciências
(humanas) e as ciências naturais (que versam sobre a natureza),
embora também aqui a separação não seja estanque. (...) O
que nos interessa, nas ciências humanas, é a história do
pensamento orientada para o pensamento, o sentido, o
significado do outro, que se manifestam e se apresentam ao
pesquisador somente em forma de texto.Quaisquer que
sejam os objetivos de um estudo, o ponto de partida só
pode ser o texto. (BAKHTIN, 1997, p. 329, grifo meu)

3.1. A abordagem histórico-cultural e a estruturação da pesquisa
Para estruturar esta pesquisa escolho a abordagem histórico-cultural tendo
como base do diálogo a teoria enunciativa do discurso de Mikhail Bakhtin. Optei
por este olhar teórico pelo seu caráter dialógico e que prima pelo contexto no
qual o sujeito está inserido.
(..) aquilo que constitui a descodificação da forma lingüística não
é o reconhecimento do sinal, mas a compreensão da palavra no
seu sentido particular, isto é, a apreensão da orientação que é
conferida à palavra por um contexto e uma situação precisos,
uma orientação no sentido da evolução e não do imobilismo.
(BAKHTIN, 1992, p. 94)

Ao propor minha questão de pesquisa me deparei com um primeiro desafio que
seria a adoção de uma metodologia para a compreensão dos discursos que me
propus a compreender. O discurso da cidade no discurso do cinema. Esta
diversidade de discursos presente no meu objeto de pesquisa inicialmente me
preocupou. Como poderia compreender diferentes eixos enunciativos em uma
mesma pesquisa? Bakhtin me trouxe a resposta e com ela conforto para seguir
a trajetória que me propus:
Toda compreensão representa a confrontação de um texto com
outros textos (...) Um texto vive unicamente se está em contato
com outro texto. Unicamente no ponto deste contato é que surge
uma luz que ilumina atrás e adiante e que insere o texto dado no
diálogo. (BAKHTIN, 1997, p. 384)
30

3.2. O desafio da compreensão do discurso cinematográfico
As imagens do cinema falam de nós e não apenas falamos dela
como intérpretes. (FREITAS, 2010, p. 11)

A abordagem histórico-cultural me ajuda a compreender que os sentidos
emergentes do discurso da cidade no cinema são construídos socialmente
através de interações proporcionadas pela linguagem. A investigação que
proponho através desta pesquisa visa uma compreensão da origem e
desenvolvimento desta construção de sentidos mais do que uma compreensão
do produto de fato, aqui no caso a filmografia em si (FREITAS, 2010).
É a partir desta reflexão que tomo a decisão de que não pretendo realizar uma
análise de fragmentos isolados que quando articulados se conformam em um
filme. Meu interesse não é realizar um descolamento das diferentes camadas
que o compõem e analisá-las. É compreender a imagem fílmica além de um
espaço visual, “como uma janela, um campo de percepção de transcender a si
mesmo”, pois “as imagens do cinema falam de nós e não apenas falamos delas
como intérpretes. (FREITAS, 2010) Meu objetivo é compreender a construção
da cidade-signo no cinema e como tal produto ideológico, remete a algo fora de
si mesma (BAKHTIN, 1997). E para isso é necessário entender o objeto filme em
seu todo. Creio que me propor a analisar frames selecionados da filmografia
escolhida fere a integridade do discurso cinematográfico e consequentemente
dificulta a sua compreensão e apreensão integral.
Uma obra não se divide em uma série de constituintes
puramente estéticos, compositivos (...) que se relacionam
segundo leis puramente estéticas, compositivas; não, o todo
artístico é a culminação de um processo que visava a dominação
de certo todo necessário do sentido (o todo de uma vida possível
que pode ser significante). (BAKHTIN, 1997, p. 211)

Além disso, ainda mais especificamente, Bakhtin diz, sobre a questão do autor
e a integridade da obra (1997, p. 403):
O autor de uma obra está presente somente no todo da obra.
Não será encontrado em nenhum elemento separado do todo, e
menos ainda no conteúdo da obra, se este estiver isolado do
todo. O autor se encontra no momento inseparável em que o
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conteúdo e a forma se fundem, e percebemos-lhe a presença
acima de tudo na forma.

Algo que me preocupava ao pensar sobre o processo metodológico desta
pesquisa era a definição de quais instrumentos metodológicos utilizaria no
desenvolver deste trabalho. Encontrei em Vygotsky (1991) suporte para
entender que minha metodologia se estruturaria no decorrer do processo de
pesquisa sendo seu instrumento e produto:
A procura de um método torna-se um dos problemas mais
importantes de todo empreendimento para a compreensão das
formas caracteristicamente humanas de atividade psicológica.
Nesse caso, o método é, ao mesmo tempo, pré-requisito e
produto, o instrumento e o resultado do estudo. (VYGOTSKY,
1991, p. 74)

É interessante analisar que Vygotsky (1991) considera que o papel da pesquisa
é o estudo do fenômeno vivo, em seu processo de mudança, não do estudo de
um objeto estático. E isto seria o cerne do método dialético. Para isso seria
preciso ir à origem da questão e entender seu desenvolvimento (FREITAS,
2010). À luz de tais considerações, procurei organizar este trabalho de forma a
entender a formação das cidades, mas não só isso, procurei – e talvez
principalmente – compreender a construção de sentidos da cidade através da
história.
E para essa compreensão creio que Vygotsky também seja fundamental na sua
abordagem sobre os conceitos de descrição e explicação. Para o autor o primeiro
se refere ao “aspecto exterior de um fenômeno sem explicar as suas relações
dinâmico-causais” e a descrição seria um complemento indo “da aparência para
a compreensão do seu aspecto interior (...) buscando causas, relações,
mudanças” (FREITAS, 2010, p.16) entendendo a relação individual com o social.
Bakhtin ressalta, porém que a explicação precisa possuir caráter dialógico, não
podendo assim partir de um único sujeito. Todavia, apesar de parecer que o
pensamento de Bakhtin se opõe ao de Vygotsky, Freitas (2010) entende que os
pensamentos de ambos se aproximam: o que para Vygotsky seria descrição,
Bakhtin considera compreensão.
Mas por que trago a abordagem de Vygotsky para em seguida confrontá-la com
a bakhtiniana? Primeiramente porque creio que o diálogo também entre autores
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enriquece substancialmente as discussões em uma pesquisa, mais ainda
especificamente nas ciências humanas. E, talvez principalmente, porque creio
que essa aparente divergência entre os conceitos de descrição, explicação e
compreensão poderá em algum momento surgir para o leitor deste texto. Este
trabalho passará certamente pelo entendimento do aspecto exterior da
representação das cidades no cinema decisões, enquadramentos, porém o mote
deste trabalho é a compreensão dos enunciados presentes e das escolhas
envolvidas na sua construção.
Em uma situação hipotética para esclarecimento da questão, não me preocupo
em analisar determinado frame, que enfoca a sinuosidade das serras cariocas
tendo o cuidado de não enquadrar a favela logo ao lado. Meu objetivo é
compreender as implicações desta tomada de decisões. Compreender também
como isto influencia na construção de sentidos acerca daquela cidade e das
cidades em geral. Pretendo compreender como isso transforma e conforma o
signo cidade e como o sentido construído por essas representações pode
influenciar no uso e apropriação do espaço urbano. A partir do que foi dito, desejo
perceber se e como essas representações influenciam no ser cidade, no fazer
cidade para finalmente interferir no ser sujeito. Compreender o cinema na
formação de conceitos acerca da cidade para finalmente compreender a cidade
no cinema na formação dos sujeitos.
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CAPÍTULO 4: Revisão Bibliográfica: Análise das produções sobre a tríade
Cidade, Cinema e Educação
O vir a ser axiológico de um ser humano é o processo de
assimilar seletivamente as palavras alheias. (BAKHTIN,
1993)

Conforme já abordei em momento anterior, uma preocupação que me
acompanhava na proposição e no iniciar desta pesquisa era da sustentação da
tríade arquitetura, educação e cinema. Essa preocupação me acompanhava não
por acreditar que esses três pontos não se correlacionavam de fato, mas sim por
entender que talvez fosse difícil encontrar produção bibliográfica que
contemplasse os três pontos da forma com que eu intencionava estudá-los. Por
outro lado, havia também a preocupação de que minha pesquisa de certa forma
pudesse acrescentar algo às discussões a respeito do tema.
Iniciei a pesquisa para elaboração do Estado da Arte a partir de três fontes: o
Banco de Periódico e Banco de Teses da CAPES21, pelos trabalhos
apresentados nas Reuniões Nacionais da ANPED22 e no banco de dados de
revistas e artigos científicos da SciELO23. Comecei utilizando as palavras-chave
cinema e educação.
4.1. Artigos encontrado no Banco da CAPES
No banco de teses da CAPES encontrei noventa e uma correspondências para
a combinação cinema e educação. Uma questão interessante que percebi na
análise do material encontrado é que as pesquisas se direcionavam em grande
parte para o uso do cinema como instrumento de prática pedagógica no
ambiente escolar, como mediador de práticas e conhecimento específicos. A
temática dos filmes relacionados à educação através de representações também
é explorada nos textos encontrados. Como exemplo, representação de
professores em produções, representações da infância e da violência contra

21Coordenação

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
23Scientific Electronic Library Online
22
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professores.

Além

disso,

algumas

pesquisas

abordavam

o

fazer

cinematográfico, e não o filme, como prática pedagógica. A maioria das
pesquisas relacionadas a este último tema contemplava o fazer cinematográfico
no ambiente escolar. Ainda foi encontrado no Banco de teses da CAPES
pesquisas relacionadas ao papel do cinema na formação de professores.
O cinema, como prática de educação do olhar, fruição estética também aparece
em algumas das pesquisas realizadas. Penso que a preocupação em se
compreender a importância do cinema na educação do olhar é pensá-lo além da
forma acrítica com que muitas vezes ele é utilizado dentro da lógica educacional.
Pensar o cinema que educa e o faz através do olhar, é pensar em uma educação
para o sensível.
Da pesquisa realizada no Banco de Teses da Capes através da busca pelos
termos cinema e educação, três me chamaram a atenção especificamente por
conterem em seu título e resumo referências diretas à cidade. Algo presente nas
três pesquisas e que penso ser de grande importância para a análise filmográfica
que farei é a importância de compreensão do contexto em que o filme foi
realizado. Entender isso é fundamental para o entendimento dos sentidos
construídos pela filmografia analisada. (FREITAS, 2010).
Em seguida à busca pelos termos cinema e educação no Banco de Teses da
CAPES, restringi a pesquisa acrescentando a esses dois termos a palavra
cidade. Como resultado, encontrei seis correspondências sendo três delas os
três textos que comentei nos parágrafos anteriores e nas outras três pesquisas
a palavra cidade estava presente no resumo do texto, mas não como elemento
da temática da pesquisa.
Posteriormente, ainda no Portal da CAPES, procurei nos periódicos cadastrados
utilizando novamente os termos cinema e educação. Encontrei duzentos e
setenta e três correspondências. Restringindo para os últimos cinco anos foram
encontrados cento e dezesseis correspondências.
Nas correspondências dos últimos cinco anos a temática dos trabalhos
encontrados se assemelha fortemente à das encontradas no Banco de Teses da
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CAPES. Em particular encontrei uma tese24 onde Queiroz Filho (2009) trata o
ato “de ver filmes no mundo contemporâneo como uma experiência geográfica”.
A pesquisa analisa o filme A Vila (2004), de Diretor Mc. Night Shyamalan.
Queiroz Filho (2009) para justificar sua tese faz a seguinte consideração:
O espaço fílmico nos é, portanto, geográfico na medida em que
nos revela a possibilidade de entendermos que o mundo que
nasce das imagens, fundado pelo filme, constitui, propõe algo e
esse algo, esse mundo, não é um só, justamente porque o
espaço do filme também não o é. Ele não é como um bloco
sólido, terra batida, por onde passaram tantos pés e que agora
mostram qual caminho a realizar, pelos tantos outros já
realizados. Na verdade, o espaço fílmico é do filme, mas também
do espectador e é nessa mistura que ele vai sendo construído.
(QUEIROZ FILHO, 2009, p. 20-21)

O trecho corrobora a potência do cinema na construção de sentidos acerca da
cidade

4.2. Trabalhos encontrados no Banco SciELO
Na pesquisa no banco de publicações da SciELO, utilizei inicialmente os termos
cinema e educação e não obtive nenhuma correspondência. Em seguida utilizei
apenas o termo educação e a partir das revistas encontradas procurei por
cinema. Na revista Educação em Revista foram encontrados seis artigos, sendo
que apenas um25 deles se relacionava ao tema aqui estudado. Diniz (2005)
aborda que:
A função da educação e do cinema não é informar, nem
comunicar. Como nos ensina o filósofo Gilles Deleuze,
comunicar é transmitir palavras de ordem, comunicar supõe
sempre a presença de um sujeito emissor, de um sujeito receptor
e de um código comum de linguagem. (...) No entanto, o cinema

24

QUEIROZ FILHO, Antonio Carlos . Village-forest-city : territory and territorialities in the
filmic space; Vila-floresta-cidade : territorio e territorialidades no espaço filmico. Universidade
Estadual de Campinas, Instituto de Geociências. 2009. Fonte: Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD/IBICT)
25DINIS. Nilson Fernandes. Educação, Cinema e Alteridade. Educação em Revista.no.26
Curitiba
jul./dez.
2005.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010440602005000200006&lng=pt&nrm=iso&tlng=en>. Acesso em dezembro de 2015.
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e a educação devem nos conduzir a um exercício de alteridade
que jamais é a repetição do mesmo. (DINIS, 2005, p. 69)

Este pensamento de Dinis (2005) é fundamental para o entendimento do cinema
como palavra internamente persuasiva e não como palavra de autoridade26, o
que reitera seu potencial pedagógico.
Na revista Educação e Sociedade foram encontrados sete artigos dos quais, um
possuía temática semelhante. Pirese27 (2014), aborda a potência do cinema na
construção de imaginário social. Neste texto é interessante a abordagem que o
autor realiza que trata as imagens como textos e o cinema como discurso, duas
questões que vão ao encontro da abordagem que pretendo realizar nesta
pesquisa. Além disso, o autor reitera o poder do cinema de contribuir para a
“construção de significados sociais”.
Na Revista Brasileira de Educação encontrei oito correspondências, sendo duas
resenhas e seis artigos. Dos artigos encontrados, um28 me chamou atenção, de
Abdala Júnior (2008), que apesar de tratar do uso do cinema na construção do
conhecimento histórico, propõe um diálogo com os estudos de Mikhail Bakhtin.
A contribuição de Bakhtin torna-se essencial à análise,
precisamente porque seus trabalhos visam apreender os
significados atribuídos ao mundo não a partir dos signos ou dos
discursos isolados, mas segundo o enunciado completo no qual
estão envolvidos, ou seja, a partir do contexto sociocultural e
histórico no qual o enunciado se realiza concretamente.
(ABDALA JUNIOR, 2008)

Penso que o encontro com esse artigo reforçou a pertinência do diálogo entre
cinema e Bakhtin, recurso que utilizarei amplamente nesta pesquisa.

26Palavra

internamente persuasiva e Palavra de Autoridade são dois conceitos bakhtinianos já
citados no capítulo anterior e que serão abordados novamente no Capítulo 5 referente ao
Referencial Teórico.
27PIRESI, Maria da Conceição Francisca; SILVA, Sergio Luiz Pereira da. O cinema, a educação
e a construção de um imaginário social contemporâneo. Revista Educação e Sociedade.
vol.35
no.127
Campinas
abr./jun.
2014.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302014000200015&lng=pt&nrm=iso&tlng=en > Acesso em dezembro de 2015
28
ABDALA JUNIOR, Roberto. O cinema na conquista da América: um filme e seus diálogos
com a história. Revista Brasileira de Educação v.13 n.37 Rio de Janeiro jan./abr. 2008.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141324782008000100011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em dezembro de 2016.
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Em seguida continuei minha busca acrescentando o termo cidade à pesquisa e
não encontrei nenhuma correspondência.
4.3. Anped
Para a pesquisa sobre os artigos publicados nas Reuniões da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação procurei nos Grupos de
Trabalho 16 e 24, Educação e Comunicação e Educação e Arte respectivamente.
Inicialmente restringiria minha pesquisa aos últimos cinco anos, mas como
encontrei poucos artigos sobre o tema neste recorte o ampliei para o ano 2000
referente à 23ª Anped, 1ª disponível no site oficial do evento.
Dos trezentos e quarenta e seis trabalhos deste recorte, dezoito possuíam como
temática o cinema e educação A maior parte dos artigos encontrados tratavam
de análises e experiências sobre a construção de sentidos pelo cinema em
professores e alunos. Alguns artigos também contemplavam o papel do cinema
na formação de professores da educação básica. Dois dos artigos abordavam a
representação e o protagonismo das crianças no cinema. Um relacionava
cinema, educação e psicanálise e outro retratava a forma como a juventude é
apresentada no cinema. Discussões sobre a cidade, ou sobre a cidade no
cinema não foram encontradas.
Um tema encontrado em mais de um artigo foi sobre a experiência de alteridade
possibilitada pelo cinema. Ver através do olhar é uma das potências do cinema
que reiteram seu caráter educativo. Segundo Alain Bergala “o cinema captura a
alteridade do mundo”.
A análise dos textos da Anped proporcionou uma boa introdução às discussões
sobre cinema e educação. E apesar de não ser o foco das pesquisas, foi possível
perceber a potencial relação cinema e escola. Além disso, também percebi como
campo de estudo na abordagem cinema e educação, a importância do cinema
na formação de professores.

4.4. A Mostra
Nas três fontes utilizadas para elaboração do Estado da Arte não encontrei
discussões específicas acerca da representação das cidades no cinema. Porém,
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creio que seja importante relatar a temática 19ª Mostra de Cinema de Tiradentes:
Espaços em Conflito.
O curador da mostra Cleber Eduardo29 ressaltou que espaços são inevitáveis no
cinema. Seja como pano de fundo ou ambientação está sempre presente.
Porém, o curador enfatiza que em muitos filmes o espaço é “centro nervoso”
(EDUARDO, 2016) e dele partem todas as tensões que propiciam os conflitos da
trama. É interessante perceber esta temática como centro de discussão de uma
Mostra de Cinema. Eduardo (2016) justifica a pertinência do estudo dos espaços
do cinema, pois:
O cânone do cinema brasileiro, histórico ou recente, desde os
anos 50, é fundamentado no espaço. Não tanto na psicologia
dos personagens, sequer em seus desejos submetidos a testes
de dificuldade, menos ainda em motivações abstratas. Algumas
das maiores obras de cinema realizadas no país estruturam-se
a partir de problemas concretos, relacionados à terra, à moradia,
à vizinhança, à família, ao drama de se conviver, de se coabitar
um mesmo espaço, de se gestar o equilíbrio da diferença.
(EDUARDO, 2016, grifo meu)

E justifica também a importância do espaço como cerne de conflitos na trama:
Os modos como os espaços são geridos nessas relações de
convivência entre diferenças determinam lugares de poder. E
relações de poder, oficiais ou não, geram desequilíbrios. Está
armado o terreno para os atritos de toda ordem e sem ordem
alguma. (EDUARDO, 2016)

Durante o 19º Seminário do Cinema Brasileiro que acontece durante a Mostra,
foi discutido o papel que o espaço teve e tem na filmografia nacional. E as
discussões convergiam como mostra a primeira citação de Cleber Eduardo para
o consenso de que os espaços são fundamentadores de conflitos no cinema
nacional.
Apesar de não se tratar de produção científica, achei válido trazer a abordagem
da Mostra de Cinema de Tiradentes para este texto. Pois, creio que a
constatação de que um encontro que objetiva discussões e reflexões acerca do

29

Cleber Eduardo é jornalista e crítico de cinema. Foi curador da 19ª Mostra de Cinema de

Tiradentes.
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Cinema nacional traz, como tema central o espaço no cinema corrobora a
pertinência da pesquisa que propus a fazer.

4.5 Observações finais
Uma análise que fiz após a constituição deste Estado da Arte é sobre a sua
importância como abertura de possibilidades. Mesmo que não tenha encontrado
especificamente trabalhos que contemplassem a abordagem que pretendi
estabelecer nesta pesquisa, a leitura desse universo de textos me permitiu o
contato com outros pontos de vista acerca da cidade, do cinema, da educação e
das possíveis relações que estes estabelecem entre si e entre estes e os
sujeitos.
Creio que a elaboração deste capítulo também mostrou de forma clara a
existência já consolidada nas pesquisas científicas da temática cinema e
educação. Como abordado por Medeiros (2009), em seu artigo:
As imagens técnicas e midiatizadas introduzem transformações
radicais em nossa cultura, nos menores atos da vida cotidiana e
nas relações de coletividade. Nesse sentido, Duarte (2002)
reconhece a natureza eminentemente pedagógica do
cinema, não tendo como desconsiderar que as imagens
midiáticas são produtoras e conformadoras de discursos de toda
ordem, seja político, educativo, econômico, ético ou moral. Se
as imagens midiáticas disseminam idéias, valores e
comportamentos, elas devem e podem ser problematizadas nos
tempos e espaços escolares, favorecendo o desenvolvimento
das aprendizagens sobre a existência humana. (MEDEIROS,
2009)

Em paralelo também percebi a tendência em se analisar as cidades através de
suas representações e a importância de compreender estas representações na
construção de sentidos pelos sujeitos.
A escolha de Mikhail Bakhtin para o diálogo com estas questões se mostrou com
a elaboração deste Referencial Teórico, consideravelmente pertinente, como
será possível constatar no capítulo referente ao referencial teórico. Os estudos
de Bakhtin primam pela compreensão do discurso. O cinema é um discurso. A
cidade é um discurso. Realizar a discussão sobre essas duas potências é
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inevitavelmente falar sobre educação. Falar sobre o potencial pedagógico do
cinema e sobre o potencial pedagógico das cidades.
A partir deste capítulo, cercada por esta pluralidade de visões sobre a tríade
cidade, cinema e educação inicio este texto sob o meu olhar sobre esta questão.
Invariavelmente essas diferentes vozes, por vezes se farão presentes nesta
pesquisa, reiterando seu caráter dialógico.
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CAPÍTULO 5: Referencial teórico

5.1. Cinema e Educação
Para começar este tópico sobre a relação entre cinema e educação penso ser
necessário inicialmente desenvolver um breve histórico sobre o cinema. Creio
que isso se justifique substancialmente pela abordagem teórico-metodológica
adotada por este trabalho, a abordagem histórico-social. Aqui, contemplo o
cinema em sua historicidade como construção humana histórica e datada, sendo
então fundamental o entendimento de seu processo de construção social.
De acordo com a conceituação bakhtiniana de discurso podemos considerar a
expressão discurso cinematográfico. É importante que se entenda que o
discurso possui natureza social e caráter ideológico (BAKHTIN; VOLOCHINOV,
1992). Logo, neste capítulo pretendo contemplar como ocorre a construção
desse discurso e para isso julgo ser necessário entendê-lo em sua formação
histórico-cultural. Como reforça Robert Stam30 (2003, p.29): “O gênero
cinematográfico, da mesma maneira como antes dele o gênero literário, também
é permeável às tensões históricas e sociais”

5.1.1 Breve história do cinema
O cinema como toda área cultural é um campo de luta, e a
história do cinema é também o esforço constante para denunciar
este ocultamento e fazer aparecer quem fala. (BERNADET,
2000, p. 20)

A primeira exibição pública de cinema foi em 28 de dezembro de 1895 em Paris
no Grand Café proporcionada pelos Irmãos Lumière. Esse é um dado constante
em pesquisas sobre a origem do cinema. Porém, o pioneirismo cinematográfico
ainda gera controvérsias. Há estudiosos que defendem que o inventor Thomas
Edison foi de fato o precursor do cinetoscópio, registrado em 1893, que

30

Robert Stam é professor do departamento de Cinema Studies da Tisch School of the Arts da
Universidade de Nova York.
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posteriormente receberia modificações pelos irmãos Auguste e Louis Lumière
até se concretizar no cinematógrafo. Caberia a Edson o pioneirismo da técnica
e aos Lumière o da exibição. Mas o pioneirismo dos irmãos se mantém porque
cinema não é só máquina. Cinema é exibição, espetáculo e experiência coletiva.
Característica essa que Auguste e Louis Lumière souberam trabalhar muito bem.
À época da primeira exibição, final do século XIX, no contexto da já consolidada
Revolução Industrial, a burguesia se esforçava em um processo dominador e de
acumulação do capital e em busca de um universo cultural que a refletisse e
refletisse seu triunfo. A burguesia apropriou-se de diferentes vertentes artísticas,
como a literatura e a pintura, mas o cinema é a arte que efetivamente surge sob
a égide burguesa (BERNADET, 2000). Ainda segundo o autor, o cinema surge,
por sua inicial caracterização como reprodução, como uma arte aparentemente
neutra, que cria a ilusão de não sofrer interação humana. Estaria assim,
impregnado

de

objetividade,

dispensando

a

intervenção

do

homem

(BERNADET, 2000). Mas qual o objetivo do esforço em firmar a (aparente)
objetividade do cinema? Bernadet (2000) responde a essa questão:
Ao dizer que o cinema expressa a realidade, o grupo social que
encampou o cinema coloca-se como que entre parênteses, e
não pode ser questionado (...) A classe dominante, para
dominar, não pode nunca apresentar a sua ideologia como
sendo a sua ideologia, mas ela deve lutar para que esta
ideologia seja sempre entendida como a verdade (...) O cinema
como toda área cultural é um campo de luta, e a história do
cinema é também o esforço constante para denunciar este
ocultamento, e fazer aparecer quem fala. (BERNADET, 2000, p.
20)

Cabe ressaltar que ao falar em ideologia, Bernadet se refere à conceituação
marxista, de encobrimento da realidade. Creio ser importante essa ressalva já
que a palavra ideologia será encontrada neste texto em outros momentos com
um diferente sentido na perspectiva bakhtiniana.
É interessante perceber que não é somente a impressão de realidade que
confere ao cinema aspecto de mercadoria. Na verdade o que de fato o consolida
como tal é a reprodutibilidade. A capacidade de ser reproduzido e posteriormente
vendido, (os direitos de exibição, não o produto) firmam o cinema como uma
mercadoria.
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No início do século XX houve a primeira mudança no modo de se fazer filmes
que teria influência direta na forma de representação dos espaços: o movimento
com a câmera. Inicialmente os filmes eram filmados com a câmera parada,
dando a sensação de ser a partir da visão de um espectador sentado em frente
à tela (BERNADET, 2000). Por volta da primeira década do século XX, iniciouse a filmagem com a câmera em movimento. Essa aparente pequena
modificação diz fortemente sobre a potência cinematográfica na apreensão dos
espaços. A tela continuava fixa, “mas as coordenadas do espaço que vemos na
imagem mudam constantemente.” (BERNADET, 2000, p. 35)
Além de ser um marco para a forma com que os espaços são retratados, a
câmera em movimento marca também o entendimento do cinema como
linguagem. Stam (2003) considera que o cinema se torna linguagem quando se
estrutura em narrativa. Antes disso os filmes eram apenas sequências de
“vistas”, imagens de diferentes locais conseguidas através da câmera parada.
Quando a câmera ganha movimento, ela pode começar a contar histórias.
Certamente que o poder movimentar-se da câmera não gera automaticamente
uma narrativa, mas contribui significativamente para o desenvolvimento desta.
O Cinema é uma linguagem, em resumo, não apenas em um
sentido metafórico mais amplo, mas também como um conjunto
de mensagens formuladas com base em um determinado
material de expressão, e ainda como uma linguagem artística,
um discurso ou prática significante caracterizado por
codificações e procedimentos ordenatórios específicos. (STAM,
2003, p. 132)

Sobre a relação movimento da câmera e linguagem cinematográfica:
A câmera não só se desloca pelo espaço, como ela o recorta.
Ela filma fragmentos de espaço, que podem ser amplos (uma
paisagem) ou restritos (uma mão). (...) O recorte do espaço e as
suas modificações de imagem para imagem tornou-se um
elemento linguístico característico do cinema. (...) Por isso, dizse que filmar é um ato de análise. (BERNADET, 2000, p. 36)

O autor ainda afirma que a linguagem cinematográfica é uma sucessão de
escolhas, o que tornaria ingênuo tomar o cinema como reprodução da realidade.
Assim a teoria bakhtiniana estabelece mais uma vez um diálogo com a questão
fílmica, já que é importante perceber que, considerando o universo fílmico como
um universo de signos, os filmes não são retratos fiéis da realidade, mas são na
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verdade construções que refletem e refratam a realidade. Além disso, Bakhtin
reforça que não há enunciado neutro, logo fica expresso a não neutralidade do
discurso cinematográfico. Ele é intencional. É necessário que se atente para o
fato de que esses signos não são auto-determinados, já que:
(...) os elementos constitutivos da linguagem cinematográfica
(planos, sequências...) não tem em si significação
predeterminada: a significação depende essencialmente da
relação que se estabelece com outros elementos. (BERNADET,
2000, p. 40)

Mas o cinema não era só francês, pois outras nacionalidades tratavam de
diferentes formas de fazer cinema. O cinema soviético, por exemplo, tratou de
trabalhar outras formas de montagens: sons em desacordo com imagens. A
intenção de realidade definitivamente não estava em questão. Cinema não era
então realidade. Cinema era experimentação. O cinema alemão dos anos 1920
e 1930, chamado Expressionismo (em referência ao movimento artístico
moderno que ocorria na época), também experimentava. Mas ao contrário do
soviético não abria mão da realidade, porém optava pela realidade interior. O
filme exteriorizava o que se passava no âmago dos sujeitos. Segundo Mascarello
(2006) o Expressionismo Alemão chamou atenção dos intelectuais que até então
não atentavam para a potência do cinema. O cinema, interesse da elite
econômica agora era também interesse da elite intelectual. Posteriormente o
cinema norte-americano se apropriou e modificou alguns aspectos estilísticos do
expressionismo alemão.
Uma questão interessante a ser percebida é que no momento em que se
desenvolviam as vanguardas cinematográficas européias o continente passava
por um evento que mudaria consideravelmente os rumos do cinema no mundo:
a Primeira Guerra Mundial. Com a necessidade de diminuição da produção
cinematográfica no continente, a Europa se viu com a necessidade de importar
produções norte-americanas. Isso levou os EUA à posição que ocupa até hoje,
de maior fornecedor de filmes no mundo. (MASCARELLO, 2006)
Nesse contexto, na França, surge um movimento que visava a "emergência de
uma linguagem de cinema" (Burch 1991, p. 45) ao tratá-lo como arte. A chamada
Vanguarda Francesa dos anos 1920 trazia a exteriorização de uma realidade
que só existia no cinema (BERNADET, 2000). Cinema era realidade. Mas uma
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realidade que só a ele pertencia. Assim como na Alemanha, a Vanguarda
Francesa também elevou o status do cinema de diversão das massas à arte de
interesse das elites. Era a legitimidade do cinema enquanto arte.
Por mais diversos, heterogêneos e antagônicos que sejam todos
esses exemplos que citei (as vanguardas), pelo menos um ponto
em comum eles têm: eles se opõem ao sistema cinematográfico
dominante, como forma de produção, como temática, como
linguagem, como relacionamento com o público. (BERNADET,
2000, p. 58)

Neste texto não vou me ater às características estilísticas das vanguardas
cinematográficas européias, mas as trago aqui por acreditar que elas são partes
fundamentais para o entendimento da formação histórico-cultural do cinema. Por
isso, optei por contemplar características que influenciam na conformação de
uma linguagem cinematográfica e que contribuam para o entendimento da
situação geo-política do cinema contemporâneo.
Se até aqui tive a intenção de mostrar que cinema é linguagem, creio ser
necessário a partir de então entender que cinema também é mercadoria. Como
já disse anteriormente neste texto, o que se vende de fato não é o filme-matéria,
mas sim seus direitos de exibição. Mas por que este entendimento se faz
necessário para esta pesquisa? No início deste texto abordei a questão da
intencionalidade do cinema, que seu discurso não pode nunca ser considerado
neutro, pois de acordo com o pensamento de Bakhtin e Voloshinov (1995), não
há enunciado neutro.
Logo, se retomamos a questão da não neutralidade do discurso cinematográfico
e a relacionamos com seu viés mercadológico, compreendemos que a
intencionalidade no cinema é ainda muito mais complexa. O cinema, para se
manter, tem que ser rentável. E para isso o cinema precisou se configurar como
uma indústria, a Indústria Cinematográfica. E inserido na lógica de produção
capitalista, essa indústria adquire suas característica se hiper especializando
através de uma divisão do trabalho (BERNADET, 2000). Ainda segundo o autor,
essa divisão geraria de fato uma fragmentação da obra fílmica, o que culminaria
com o espectador tendo uma experiência fragmentada. Gosta-se da fotografia,
critica-se o roteiro, dá-se um Oscar pela trilha sonora.
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A manutenção dessa Indústria exige diferentes estratégias, mas que se dividem
basicamente entre duas questões, manutenção e inovação. Ao se consagrar
como entretenimento das massas, a Indústria Cinematográfica (fortemente
representada pelo Cinema Hollywoodiano) precisa manter o sucesso das
produções e para isso tende a conservar certa estrutura dos filmes. Porém é
necessária alguma inovação para que o interesse do espectador em novos filmes
seja mantido. Grandes estrelas atuando, ritmo acelerado são apenas algumas
das diversas estratégias de sucesso. (BERNADET, 2000). Mas se existe uma
“estrutura básica” cinematográfica que garante espectadores fieis e sedentos por
novas obras, há também um mercado fílmico paralelo que parece subverter essa
lógica do padrão hollywoodiano. Os filmes que contrariam a lógica padrão de
agradar ao maior público possível, ganham status de produção alternativa ou cult
e pouco a pouco vão formando pequenos públicos ao redor do mundo. Ritmos
lentos, atores

nem sempre conhecidos, o que inicialmente causava

estranhamento no grande público, se consagrava após a Segunda Guerra
Mundial como “Cinema Novo”.
Para se compreender de fato a origem do Cinema Novo precisamos ir ao seu
gérmen, o Neo-Realismo italiano. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a
queda do fascismo, a Itália se empenhou “em deixar para trás as ruínas materiais
e morais que a assolavam.” (MASCARELLO, 2006). Coube à esquerda
comunista as primeiras manifestações culturais de consciência crítica em prol de
uma nova sociedade. (MASCARELLO, 2006). Mas somente por volta de 1946 a
esquerda italiana compreendeu a potência cinematográfica de manifestação
artística e de produto comercial. Compreendê-la como tal é perceber o cinema
como instrumento ideológico (aqui tomando a conceituação marxista do termo).
A produção de filmes neo-realistas contemplava a realidade social urbana e rural
italiana. Ao invés de grandes estruturas em estúdios, o cinema ia às ruas,
adotava linguagens simples, atores desconhecidos e poucos recursos,
características essas que marcaram as produções do movimento (BERNADET,
2000). Porém o esforço esquerdista foi tardio e a direita católica venceu as
eleições de 1948. À época, cabe ressaltar, iniciava-se a Guerra Fria onde a
oposição capitalismo-socialismo, EUA-URSS começava a moldar-se. Os EUA
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compreendiam bem a potência ideológica do cinema, o que chegou à época
também à Itália, mas a esquerda fazia questão de lembrar:
A afirmação de Lênin de que o cinema (assim como o teatro)
podia levar um povo a mudar seu modo de pensar era lembrada
constantemente e procurava se confiar às classes populares a
defesa do cinema nacional. E, de início, como vimos, a reação
dos espectadores foi favorável às realizações neo-realistas,
apesar
do
prestígio
dos
filmes
norte-americanos.
(MASCARELLO, 2004, p. 194)

Ainda segundo o autor o Neo-Realismo enfrentou o “fracasso de sua relação
com

o

público,

ao

não

conseguir

transformar-se

numa

linguagem

cinematográfica para as massas.” (MASCARELLO, 2004, p. 198) Além disso, o
clima fraterno de reestruturação que sucedeu à Segunda Guerra foi
gradativamente diminuindo concomitantemente à diminuição da crença da
população pelo Partido Comunista Italiano o que levou à consequente queda das
produções neo-realistas. Ou o movimento se sustentaria por seu caráter social
e político ou por sua linguagem inovadora que atingiria as massas. Falhou em
ambos. É importante que se diga que falhou não pelo mérito de suas obras, mas
sim pelo esforço repressor, que incentivava a entrada de produções
hollywoodianas ao mesmo tempo em que desestimulava o incentivo às
produções neo-realistas. Segundo Bernadet (2000) o Neo-Realismo consistiu
em um movimento de renovação em termos de temática, de linguagem,
preocupações sociais e sobre novas formas de se relacionar com o público. Além
disso:
O contato físico da câmera com as personagens e a perfeita
integração com espaços, lugares e paisagens capazes de se
tornarem parte integrante da história, de proporcionarem olhares
inéditos da realidade italiana, de desestruturarem os
estereótipos visuais até então adotados para contar histórias
dramáticas, fazem de Ossessione o ponto de chegada de uma
longa pesquisa e, ao mesmo tempo, o modelo para uma nova
geração de intelectuais, aos olhos dos quais o filme marca
oficialmente o nascimento do novo cinema italiano. "Neorealismo" é o título de um artigo de Umberto Bárbaro, de 1943.
(Brunetta in Fabris et ai. 2002, p. 13, referindo se à resenha de
Quai des brumes - Cais das sombras, Mareei Carne, 1938 publicada na revista Film em 5 de junho de 1943, grifo meu)
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Apesar da não manutenção do movimento, a estilística Neo-Realista influenciou
outros países, como o Brasil, que estava à mercê da Vera Cruz, produtora
cinematográfica brasileira que operava aos moldes hollywoodianos. A busca por
um cinema que mostrasse a realidade social de subdesenvolvimento brasileiro
fez com que o Neo-Realismo fosse visto como uma possibilidade real de
mudança do panorama cinematográfico nacional. (BERNADET, 2000)
Outra vertente cinematográfica que influenciou o movimento do Cinema Novo foi
a Nouvelle Vague francesa que se assemelhava ao Neo-Realismo ao se
distanciar das gravações em estúdios. Porém se distanciava dele ao não
contemplar as questões de ordem social francesa, mas sim focava suas
produções no que se passava no íntimo dos sujeitos. Sob a influência do NeoRealismo e da Nouvelle Vague, despontaram vários movimentos em países
subdesenvolvidos de mudanças na produção cinematográfica que visavam
romper com a lógica capitalista-hollywoodiana de produção. Todavia vale
ressaltar que esse rompimento não se dava somente por discordância
ideológica, mas sim substancialmente pela ausência de recursos para se atingir
o “padrão Hollywood” de produção.
O Cinema Novo brasileiro ganhou mais de oitenta prêmios internacionais, foi
aclamado e objeto de estudos pelo mundo. Além de conquistar o apreço
internacional a filmografia cinemanovista atingiu um público até então
desinteressado pelo cinema nacional, a elite cultural brasileira. Com essa
abrangência o cinema nacional passou a estabelecer um diálogo cultural com
outros países, um grande feito para um país subdesenvolvido (BERNADET,
2000). O cinema brasileiro precisava encontrar novas formas de produzir filmes,
já que não possuía o aparato tecnológico hollywoodiano, precisava se reinventar.
E o resultado foi o surgimento do Cinema Novo que
está relacionado com um novo modo de viver a vida e o cinema,
que poderia ser feito apenas com uma câmera na mão e uma
idéia na cabeça, como prometia o célebre lema do movimento.
(MASCARELLO, 2004, p. 289)

A complexidade do Cinema Novo brasileiro, infelizmente por razão do curto
tempo que a pesquisa proporciona, não será esgotada neste texto. Pois vale
ressaltar que apesar de possuírem algumas características em comum, os filmes
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que compõem o cinemanovismo no Brasil possuem uma diversidade estilística,
de temática e de linguagem. Todavia vale ressaltar a importância do conceito
cunhado pelo cineasta Glauber Rocha, a estética da fome. Segundo Rocha, era
preciso uma “cultura da fome”, pois planejamentos burocráticos não resolveriam
esse problema. Uma estética da violência seria necessária para que o
colonizador compreendesse as agruras do colonizado. Para Glauber Rocha, o
Cinema Novo era um fenômeno dos povos colonizados que apresentou a
possibilidade de se pensar o Brasil através do cinema.
Pensando na forma com que o cinema vê os espaços, foco deste trabalho, é
importante entender a importância do Cinema Novo para esta questão. As
produções cinemanovistas são conhecidas pelo seu teor autoral, nelas o
autor/diretor/cineasta se faz presente. Ao contrário da filmografia fruto da
Indústria Cinematográfica – que visava abranger o maior público possível e para
isso se valia da impressão de realidade, o Cinema Novo não buscava uma
aprovação das massas. Sendo assim, não necessitava de recursos que tornasse
a obra homogênea e acessível (o que por vezes se configurou em um problema
de aceitação), com isso cada filme era produzido segundo as intenções do autor.
Tal característica tornava as produções da época extremamente autorais e
singulares.

A

intencionalidade

do

autor

era

percebida

nos

filmes.

Consequentemente o olhar sobre os espaços era sempre único, o que tornava a
experiência de alteridade, característica do cinema ainda mais potente.
Além disso, as obras da chamada estética da fome primavam pelos espaços
externos, ricos em serem palco da práxis real e social em suas produções.
Segundo o crítico de cinema Cleber Eduardo (2016) os conflitos em torno do
espaço eram temática presente no movimento cinemanovista. O autor reforça
que o cinema brasileiro já contemplava questões sobre conflitos espaciais, tendo
como precursor o filme Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos em 1955.
Em termos estilísticos, os filmes do período evitavam a fragmentação do espaço,
preferiam de modo geral “o espaços contínuos e planos longos” (BERNADET,
2000, p. 109).
Sendo este um trabalho que se estrutura através da perspectiva histórico
cultural, é importante que se entenda, o momento histórico em que o Cinema
Novo estava inserido. Ele nasce no final da década de 50 e início da década de
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60. Alguns anos depois já se vê inserido em momento crucial para o país: a
Ditadura Militar. As inúmeras restrições que o golpe impôs aos diferentes
movimentos intelectuais e culturais resvalou no movimento cinemanovista e foi
incorporada à temática do movimento. O Golpe levou à dispersão dos autores
envolvidos com o Cinema Novo, que se exilaram, ou tiveram que procurar novas
atividades. Os que resistiam continuavam mais discretamente nas produções do
movimento (MASCARELLO, 2004). Apesar do abalo causado no Movimento, o
Cinema Novo foi um marco da potência do cinema brasileiro.
Esse texto talvez possa deixar a impressão de um raso apanhado pela história
do cinema. Reconheço de antemão a complexidade da questão e o quão
modesto este breve relato oferece ao não contemplar mais detalhadamente
questões como o cinema hollywoodiano, o cinema oriental ou até mesmo os
movimentos alternativos do cinema nacional. Porém ao traçar essa trajetória que
se iniciou com os Irmãos Lumière e chega agora ao Cinema Novo no Brasil,
pretendi mostrar ao leitor, como, de uma escala macro até uma escala micro, o
cinema brasileiro destinou seu olhar para os espaços. Mas por que tratar de
forma um pouco mais detalhada apenas o Cinema Novo? Optei por essa
abordagem por crer que foi com a intenção e estilística cinemanovista que o
espaço passou de fato a ser agente na filmografia nacional. A partir de agora
neste texto darei enfoque às mudanças que indicam como o cinema vê os
espaços.
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5.1.2. O discurso da cidade no discurso do cinema
O cinema é o país que faltava no meu mapa de geografia.
(Godard, s/d)

Os signos se originam de um consenso entre indivíduos socialmente
organizados e são condicionados pela condição em que essa relação se
estabelece (Bakhtin/Voloshinov,1992, p 44). Sendo assim, é fundamental refletir
sobre a evolução social e histórica do signo cidade no cinema. Somente através
dessa análise é possível entender a relação mútua entre signo e ser (idem, p
44).Traçar um panorama da representação da cidade no cinema ao longo da
história recente da filmografia nacional ajudará a compreender como essa
relação se estabeleceu e quais as variáveis envolvidas nesse processo. Bakhtin
reitera que o signo ideológico é marcado pelo panorama e grupo social em que
se constitui.
Bakhtin estabelece três regras metodológicas fundamentais para essa
abordagem:
1. A indissociabilidade da ideologia e da realidade material do signo;
2. A indissociabilidade entre o signo e formas concretas de comunicação social
– pois o signo é parte constituinte de um “sistema de comunicação social
organizada” e por fim;
3. A indissociabilidade entre comunicação e infra-estrutura. (ibidem, p 44)
A constituição dos signos se dá na relação entre indivíduos e só passa ao
domínio da ideologia quando adquire um valor social. É preciso que exista
consenso social para que os índices de valor se exteriorizem no material
ideológico. Mesmo com a interiorização do índice social de valor é preciso ter em
mente sua natureza inter individual (ibidem, p 45).
Segundo Bakhtin é a luta de classes que determina a refração do ser no signo
ideológico. Para o entendimento desta questão é importante que se diferencie
os conceitos de classe social e comunidade semiótica. A comunidade semiótica
compartilha um mesmo código de comunicação. Ou seja, sujeitos de classes
sociais diferentes compartilham de uma mesma comunidade semiótica, logo no
signo ideológico “confrontam-se índices de valor contraditórios”. É essa
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dualidade do signo ideológico que o faz vivo e palco da luta de classes. Porém,
esse caráter dual do signo ideológico é responsável pela refração do ser e a
ideologia dominante se apropria dessa dialética para deformar o signo
ideológico, tornando-o monovalente, reacionário, ocultando sua verdadeira
contradição (ibidem, p 46).
Segundo Cleber Eduardo, crítico de cinema, desde a década de 1950 o cânone
do cinema brasileiro é fundamentado no espaço. É interessante perceber que
esta data coincide com o despertar do Cinema Novo. Como dito anteriormente
neste texto a estilística cinemanovista fomentou o espaço como gerador de
conflito31. Um filme se estrutura com base em um conflito tendo um cronotopo
como centro orientador.
É interesse perceber como o conceito bakhtiniano de cronotopo se relaciona com
o cinema (STAM, 2003). Segundo Hugo Münsterberg (1970), o que diferencia o
encontro espaço-tempo do cinema como esse mesmo encontro no teatro é a
possibilidade que o primeiro possui de editar e manipular essa relação. O cinema
torna o cronotopo plástico e assim como em um processo de esculturação o
molda de acordo com seu interesse. O que segundo o cineasta Abel Gance
(1927) propiciou que os espectadores, através do cinema, “ouvissem com os
olhos”.
Nós daremos o nome de cronotopo (literalmente, "espaçotempo") para a ligação intrínseca das relações temporais e
espaciais que são artisticamente expressas na literatura. Este
termo (tempo-espaço) é empregado em matemática, e foi
introduzido como parte da Teoria da Relatividade de Einstein. O
significado especial que ela tem na teoria da relatividade não é
importante para nossos propósitos, estamos tomando-o
emprestado para a crítica literária quase como uma metáfora
(quase, mas não totalmente). O que conta para nós é o fato de
que ele expressa a inseparabilidade do espaço e do tempo
(tempo como a quarta dimensão do espaço). Entendemos o

31

Espaços de Conflito foi o tema da 19ª Mostra de Cinema de Tiradentes(2016) que teve Cléber

Eduardo como curador. A análise do discurso da cidade no discurso do cinema se construiu
substancialmente pela minha participação como ouvinte na Mostra, cuja temática se mostrou
uma grata surpresa, já que dialoga com esta pesquisa e que contribui significativamente para
meu entendimento da pertinência desse trabalho.
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cronotopo como categoria formalmente constitutiva da literatura
(...) (BAKHTIN, [1975] 1988: 84)

A partir disso é necessário entender que Bakhtin utiliza o termo cronotopo para
uma compreensão do discurso literário. Porém, creio ser pertinente a
apropriação do termo para o discurso cinematográfico e especialmente para
essa pesquisa, onde a investigação do tópos (do grego, lugar) cinematográfico
se faz presente. Cabe reforçar que o cronotopo é estruturante da imagem do
sujeito na obra e que essa imagem é espaço-temporal (BAKHTIN, 1993, p. 212).
Mas qual seria a razão desta posição que o espaço ocupa no cenário
cinematográfico nacional?
Algumas das maiores obras de cinema realizadas no país
estruturam-se a partir de problemas concretos, relacionados à
terra, à moradia, à vizinhança, à família, ao drama de se
conviver, de se co-habitar um mesmo espaço, de se gestar o
equilíbrio na diferença. Parece mais ou menos óbvio que, se em
mais de 50 anos de produção de filmes, essas questões insistem
em se impor, para além das especificidades das obras e dos
cineastas, para além das gerações de autores de cinema, é
porque o Brasil, em matéria de gestão do espaço em comum ou
privada, permanece medieval, embora não seja o único país
nesse sentido, como não nos deixa esquecer os conflitos em
diferentes pontos do planeta. (EDUARDO, 2016)

Acredito que a problemática ligada ao território esteja intrinsecamente ligada ao
cinema nacional, porque o cinema está de fato intrinsecamente ligado à vida. E
se temos um país onde as questões referentes ao espaço urbano – uso,
apropriação, acesso à terra, direito à cidade, ainda são pautas constantes na
sociedade brasileira, nada mais natural que isso se refletisse (e se refratasse!)
na produção cinematográfica nacional. Espaços são condensadores de culturas
e ideologias (EDUARDO, 2016), palco e arena do diálogo, o que o torna objeto
e sujeito cinematográfico por excelência.
É difícil traçar um momento exato quando a problemática sobre os espaços se
tornou forte presença no cinema nacional. Mas ainda segundo Eduardo, o filme
Rio 40 Graus de Nelson Pereira dos Santos do ano de 1955 que é considerado
um marco para a estilística do Cinema Novo também se apresenta como um
marco para a potência cinematográfica dos espaços. Tem como cerne o Morro
do Cabuçu, na Zona Norte do Rio de Janeiro e percorre a cidade mostrando seus
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conflitos sociais consequentemente. Contando com elenco principal composto
por meninos negros desse Morro, o filme foi censurado pelo general Geraldo de
Menezes Cortês (1911-1912) sendo acusado por ele de apenas apresentar
aspectos negativos da capital brasileira com o objetivo de desagregar o país. Foi
liberado para exibição somente em 1946 (CARVALHO, 2010). O diretor também
é responsável por Vidas Secas (1953) inspirado na obra literária homônima de
Graciliano Ramos (1892-1953) que, como o título sugere, tem como temática
central a drástica seca no sertão nordestino.
Estando ainda no âmbito do Cinema Novo, Glauber Rocha (1939-1981) em
Barravento (1960) e Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963) também têm como
centro de sua estrutura do conflito o espaço. O primeiro tinha como foco do
conflito a aldeia litorânea onde questões de religião se misturavam às de
território. No segundo filme dessa conhecida obra do diretor, gravado na Bahia,
a trama central teve como tema a disputa pelo acesso à terra, questão que ainda
está no cerne das discussões contemporâneas no país. (EDUARDO, 2016)
O sertão e a favela são duas marcantes presenças dos espaços na filmografia
nacional. É interessante perceber como os dois espaços são importantes pontos
acerca das discussões a respeito das cidades como a questão dual do campocidade e o acesso à terra. O sertão retrata a falta de acesso à fertilidade do
campo, que se concentra majoritariamente nas mãos de grandes latifundiários.
E a favela está no centro das discussões sobre o direito à cidade. Direito de
apropriar-se e transformar a cidade (LEFÈBVRE, 2003)
O cinema contempla os espaços além de sua territorialidade, os têm como
espaços sociais. E por mais forte que as presenças do sertão e das favelas se
façam na produção cinematográfica nacional, outros espaços também se fazem
presentes com intensidade equivalente.
No curta-metragem Ilha das Flores (1989) de Jorge Furtado (1959 -) que faz uma
forte crítica à sociedade de consumo, os espaços aparecem inicialmente apenas
como pano de fundo, cenário dos conflitos. Porém logo na metade do
documentário vemos o espaço dos lixões, grande “resultante”, espaço final,
último elo da cadeia de consumo. É interessante perceber que neste filme o
espaço não é a célula inicial do conflito, mas sim seu resultado. Mas a obra vai
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além, apesar de já ter vinte e sete anos desde sua produção, a problemática do
lixo é ainda hoje extremamente presente nas discussões sobre a cidade (e
sociedade) contemporânea.
Em Central do Brasil (1998) de Walter Salles (1956 -), a trama nasce a partir da
estação que dá título ao filme e se desloca pelo país até o sertão nordestino.
Podemos pensar a estação como um espaço de transitoriedades o que reforça
a problemática das migrações no Brasil. Espaços originais, espaços de
transição, espaços de trabalho. Espaços que são também sociais, da fome, da
possibilidade e da segregação.
O filme Carandiru (2003), de Hector Babenco (1946-2016), baseado no livro de
mesmo nome de Drauzio Varella, apresenta talvez o que possamos chamar de
um espaço público potencializado. Se no espaço público a dinâmica das relações
sociais se estabelecem em uma casa de detenção, onde os sujeitos se
encontram confinados, as relações estão ainda mais potencializadas. Além
disso, filmes estruturados em torno de penitenciárias mostram, mesmo que
involuntariamente, espaços como condicionantes comportamentais.
A discussão sobre os espaços na filmografia nacional tem-se mostrado um
assunto inesgotável bem como contemporâneo. Trouxe alguns dos exemplos
citados por Cleber Eduardo na discussão sobre Espaços de Conflito e também
acrescentei outros exemplos para despertar no leitor a consciência da
pertinência desta temática e consequentemente desta pesquisa. Apenas para
finalizar:
Também estão concentrados nos conflitos de espaços dois dos
filmes mais comentados e analisados dos últimos cinco anos,
como O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, e Que Horas
Ela Volta?, de Anna Muylaert, ambos colocando os regimes de
poder para serem conservados ou atacados em um bairro do
Recife e em uma mansão de São Paulo. Os espaços
geográficos, claro, são também sociais. (EDUARDO, 2016,
grifo meu)

O espaço dá materialidade a questões aparentemente subjetivas e impalpáveis
como relacionamentos, preconceitos e segregação. É centro gerador de
conflitos. É eminentemente cinematográfico.
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5.1.3. Por fim, cinema e educação
É falsa a ideia de que a relação cinema e educação se estabeleceria
exclusivamente em ambiente escolar. É claro que são inquestionáveis as
possibilidades educativas e formativas do cinema na sala de aula, porém o que
pretendo ao dialogar sobre essa relação é mostrar que a potencialidade
educativa rompe com os limites da escola.
No item anterior deste capítulo, onde escrevo sobre o discurso da cidade no
discurso do cinema, vejo que ao estabelecer, em momento anterior nesta
pesquisa, o potencial educativo das cidades e posteriormente dialogar com a
filmografia nacional e suas representações do espaço, corroboro o potencial
educativo do cinema. A cidade educa, o discurso da cidade no cinema possui
um grande potencial dialógico e instigador, logo o cinema educa. Entendo o
simplismo dessa lógica, mas o que pretendo mostrar é que a relação cinema e
educação são fortes. Porém, neste item retiro a variável cidade, para explorar
mais à fundo a relação entre cinema e educação. O que me interessa neste
momento é a experiência de alteridade proporcionada pelo cinema.
Ao assistir a um filme, por exemplo, não há uma relação que
coloque os corpos de frente uns para os outros, espelhando o
enfrentamento entre quem tem posse de um saber e quem o
ignora. Mesmo que o professor ou algum estudante tenha
assistido ao filme, todos se colocam no mesmo sentido: de frente
à tela. Ao aprender a filmar, por exemplo, todos nos colocam em
torno da câmara. O grupo se dispõe “ao redor” da câmera,
desconstruindo qualquer forma de hierarquia de ocupação de
lugar de saber. (FRESQUET, 2013, p. 23)

Penso que esse trecho mostre a potência igualitária do cinema. Diante da tela
de um filme, todos, professores e alunos, adultos e crianças, se despem de seus
pré-conceitos e retornam à infância. Infância como um primeiro olhar, primeiro
contato, primeira experiência. Segundo Bakhtin a constituição dos sujeitos se dá
através do outro. “Eu tenho de me encontrar num outro para encontrar um outro
em mim” (BAKHTIN, 1961, p 287). E o cinema além de possibilitar esse encontro
expande o universo da possibilidade de encontros, ao trazer até nós o que está
distante, o que não nos pertence, ocupando espaços e habitando tempos
impalpáveis (FRESQUET, 2013). O cinema altera e expande o cronotopo.
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Segundo Bakhtin é impossível defender a própria posição sem correlacioná-las
a outras posições. E nessa possibilidade de defesa da nossa posição ao sairmos
de nós mesmos, vermos através do outro e retornando à nossa posição, somos
possibilitados a nos apropriarmos de nossa própria realidade. Faraco (2013)
corrobora essa constatação dizendo que a alteridade é fundamental à
identidade, só nos apropriamos de nós mesmos e do universo a nossa volta
através dessa experiência de deslocamento.
Duarte (2002) considera o cinema como uma importante prática social
contribuindo para a formação dos sujeitos e ainda acrescenta que sendo a
educação um processo de socialização – como sugere Émile Durkheim, residiria
aí o interesse em se pensar o cinema pelo viés educacional. Ainda segundo a
autora, ao se pensar cinema e educação como práticas sociais se contribui para
a formação dos indivíduos de duas formas: através da socialização o sujeito
internalizaria de forma pacífica as regras sociais, tornando-se assim um ser
social. E a segunda, diz que ao socializar o indivíduo cria meios de intervir e
participar do meio social em que está inserido. É interessante notar que a análise
que a autora realiza dialoga estreitamente com o pensamento bakhtiniano sobre
a importância da experiência de alteridade na constituição dos sujeitos.
Parece clara a importância formadora que o cinema possui para os sujeitos, o
que nos levaria a crer que sua relação com o cinema seria natural e fluída. Mas
não o é. Pelo menos não no Brasil. Na França o cinema é considerado patrimônio
cultural nacional e da língua francesa (DUARTE, 2002) chegando a ter em 2000,
como conselheiro do ministro da educação, o cineasta, crítico de cinema e
ensaísta Alain Bergala (1943-). Bergala foi responsável por comandar um projeto
áudio-visual que contemplava formação de professores e escola de cinema para
alunos. Sim, estamos aqui falando de cinema em ambiente escolar, mas é
necessário perceber que se há um país que introduz a experiência
cinematográfica na sala da aula é porque a cultura fílmica certamente já está
inserida no âmbito social.
No Brasil a discussão sobre cinema e educação tornou-se pauta atualmente pela
criação da Lei 13.006 que “acrescenta § 8o ao art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, projeto do senador Cristovam Buarque, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes de
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produção nacional nas escolas de educação básica” (BRASIL, 2014). O texto é
uma atualização à Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira. Segundo o
senador a legislação possui uma dupla intenção, a primeira de valorização e
promoção do cinema brasileiro, pois somente através da formação de um público
a produção cinematográfica brasileira poderia se desenvolver. Como é possível
perceber esse primeiro objetivo utiliza a escola como instrumento de valorização
do cinema, uma via de mão única. E segundo, para Buarque a inserção do
cinema na escola seria a forma mais acessível de se levar arte e cultura até o
ambiente escolar. Podemos notar nas intenções do senador a ausência de um
argumento que sustente de fato a pertinência da relação cinema e educação.
Alguns questionamentos surgem à partir da implementação dessa legislação,
como exemplo: quem escolherá esses filmes? Quais variáveis estarão
envolvidas nessa escolha? Quem financiará? As escolas possuem instrumentos
adequados (projetores, TVS, equipamento de som) para isso? O que se fará a
partir da exibição dos filmes? Em que momento vão ser inseridos?
Talvez surja a questão neste momento sobre o porquê da abordagem da Lei
13.006 se ela versa sobre a inserção do cinema na escola. Como já havia dito
este não seria o tema deste texto. Creio que contemplar a lei seja fundamental
para pensarmos a relação cinema e educação na contemporaneidade, já que,
inserir o cinema na escola pode ser sim uma forma de fomentar as duas variáveis
dessa equação. Porém, como Fresquet (2014) coloca, com a lei já implementada
vê-se a partir dela a possibilidade de estreitamento e viabilização da relação
entre cinema e educação através da escola. Dentre essas possibilidades:
Se há um ponto forte de concordância inicial com a nova Lei,
trata-se de ela constituir uma possibilidade contundente do
cinema brasileiro alcançar “todos e todas”. A escola desse modo
se transforma no cenário de encontro entre o cinema,
professores e estudantes, mas potencialmente também entre o
cinema e a comunidade. (FRESQUET, 2014, p.9)

A inserção do cinema na escola pode sim ser fértil, mas é preciso atentar para o
que diz Bergala (2008, p.30) :“o ensino se ocupa da regra, a arte deve ocupar
lugar de exceção”. Como Freitas (2014, p. 96) completa: “Pensar o cinema como
arte na escola representa abrir brechas no cotidiano das regras escolares para
que alunos e professores possam viver aquilo que o autor francês denomina de
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alteridade radical.” É interessante também perceber como sugere Duarte (2002)
que em países desenvolvidos bens culturais audiovisuais, como o cinema são
importantes constituintes e promotores da identidade nacional e cultural. A
relação dialógica entre alteridade e identidade contribuindo para a formação dos
sujeitos. Como Bakhtin (1975) coloca, eu vejo através do outro, volto à minha
posição completando-me com o excedente de visão que adquiri através da
exotopia.
Cinema-arte, cinema-linguagem, cinema-discurso, cinema-vida. Como é
possível perceber a junção dos termos cinema e educação proporciona um
mundo de reflexões a respeito de ambos. Mas enfim como o cinema educa?
Ismail Xavier responde a essa pergunta:
Para mim, o cinema que “educa” é o cinema que faz pensar (...).
A questão não é “passar conteúdos”, mas provocar a reflexão,
questionar o que, sendo um constructo que tem história, é
tomado como natureza, dado inquestionável. (XAVIER, 2008,
p.15)

5.2. O cinema, a cidade e Bakhtin (conceitos bakhtianos)
Bakhtin não escreveu especificamente sobre cinema, ou sobre cidades. Creio
que então se faz necessário compreender como pude estabelecer esse diálogo
entre o autor e essas duas questões.
Meu primeiro contato com Mikhail Bakhtin foi através de uma disciplina do
Mestrado em Educação (PPEDU-UFSJ). Obra complexa, diga-se de passagem,
percebida logo no primeiro contato com seu texto Marxismo e Filosofia da
Linguagem (BAKHTIN, M. VOLOCHINOV, 2009). Passado o estranhamento
inicial – estranhamento do primeiro contato, primeira fruição, primeira
experiência sensível com a obra – um conceito trabalhado pelo autor e
enfatizado pela professora me chamou a atenção em particular: alteridade.
Envergonho-me em dizer que escutava pela primeira esse conceito. Mas ao me
deparar com a ideia de que é na experiência com o outro que os sujeitos se
constituem senti ser necessário um questionamento, estabelecer um diálogo
com minha indagação inicial de trabalho, que contemplava a importância do
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entendimento e apreensão das cidades na construção da identidade dos
sujeitos. Identidade e Alteridade.
A partir de um contato crescente com o estudo de Bakhtin fui conseguindo
estabelecer um diálogo com sua obra e fui percebendo que alguns conceitos
construídos pelo autor iam naturalmente dialogando com minha questão: O
discurso da cidade no discurso do cinema. Tive uma preocupação inicial
(preocupação essa que mantive durante toda minha escrita) de que de fato um
diálogo fosse estabelecido entre o autor, a cidade e o cinema. Minha atenção a
esse fato se dá substancialmente a partir do entendimento de que a ação
dialógica é fundamental nas análises realizadas por Bakhtin e logo se torna
essencial para essa pesquisa.
Retomando o primeiro conceito bakhtiniano com o qual tive contato, o conceito
de alteridade mostrou-se presente ao longo da construção da minha questão de
pesquisa. Ao pesquisar sobre o diálogo entre cinema e educação, foi possível
perceber sobre a possibilidade que o cinema nos dá de nos colocarmos no
interior do outro (FRESQUÉT, 2014) e aí reside sua potência como experiência
radical de alteridade, que nos proporciona contato com um excedente de visão.
Além de Alteridade, outros conceitos bakhtinianos serão abordados mais a frente
nesse nosso diálogo, são eles: cronotopo, exotopia, dialogismo e ideologia. Não
pretendo com isso restringir o diálogo com Bakhtin a esses quatros conceitos,
apenas creio que esses serão presença mais constante neste discurso.
É necessário dizer que no fundo todos os conceitos de Bakhtin dialogam uns
com os outros. Na sua arquitetônica os conceitos sempre se remetem uns aos
outros, não se estruturando isoladamente. E nessa estruturação um conceito se
mostra chave na teoria bakhtiniana, a alteridade. Para o autor é na relação com
o outro que eu me constituo. E para entender esse outro é preciso entender o
cronotopo, para entender o outro é necessário estar fora dele, a exotopia. A
alteridade de fato só se apresenta de forma dialógica, logo através do
dialogismo. Os conceitos do filósofo russo se entrelaçam, e se sustentam,
conduzidos pelo fio da alteridade.
Delonguei-me um pouco nessa apresentação inicial da minha recente
experiência bakhtiniana por julgar ser fundamental o entendimento de como a
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construção desse texto-diálogo se deu, mostrando o cuidado que tive para que
esse discurso aqui escrito não se constituísse como uma colcha mal tecida que
insiste em soltar a costura. Costura feita segue-se o discurso.
Bakhntin, em Estética da Criação Verbal, fala sobre a dificuldade em se ter uma
visão completa do nosso aspecto físico exterior por nós mesmos, que a
completude dessa visão só se dá, através da visão do outro. Penso que essa
dificuldade de completude de visão de nós mesmos se estenda à visão que
temos do espaço que ocupamos nas cidades, no mundo.
Quando contemplo um homem situado fora de mim e à minha
frente, nossos horizontes concretos, tais como são efetivamente
vividos por nós dois, não coincidem. Por mais perto de mim que
possa estar esse outro, sempre verei e saberei algo que ele
próprio, na posição que ocupa, e que o situa fora de mim e à
minha frente, não pode ver: (...) as partes de seu corpo
inacessíveis ao seu próprio olhar o mundo ao qual ele dá as
costas, toda uma série de objetos e de relações que, em função
da respectiva relação em que podemos situar-nos, são
acessíveis a mim e inacessíveis a ele. (BAKHTIN, 1997, p. 43)

Sendo o ato o que permeia a relação do eu com o espaço exterior, destruindo
assim a plenitude do que é visto conforme dito por Bakhtin (BAKHTIN, 1975 p.
62), nossa percepção integral do espaço que vivenciamos se encontra
comprometida. Sendo assim não conseguimos experenciar sensivelmente, o
que constitui de fato o ato estético. Logo, reitera-se a importância da visão do
outro, neste caso da visão espacial do outro, para a integralização dos espaços
vivenciados. A completude dos sentidos da cidade só se dá através do
excedente de visão que o outro nos proporciona.
“Quando caminho na rua, estou internamente orientado para
frente, calculo e avalio internamente todos os meus movimentos.
Acontece-me, claro, de ter necessidade de ver certas coisas com
nitidez, até mesmo coisas que fazem parte de mim mesmo, mas
essa visão externa que acompanha a realização do ato é sempre
interessada.” (BAKHTIN, 1997, p. 62)

É, portanto através do excedente de visão, da experiência de alteridade que
consigo de fato perceber32 os espaços de forma integral. Qual seria então a

32Seria

pertinente aqui pensar-se no sentido do termo perceber além do que o damos e estendêlo à significação dada em Portugal. Perceber como compreender.
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importância dessa apreensão plena? Qual a sua importância sócio-educativa?
Se considerarmos esses espaços como o acabamento do outro, o mundo das
coisas conforme as palavras de Bakhtin pode-se perceber que a compreensão
real dos espaços é parte fundamental da compreensão do eu e do outro, logo da
compreensão dos sujeitos.
No texto de Faraco (2009), Linguagem e Diálogo: As ideias linguísticas do círculo
de Bakhtin, percebe-se a importância da dialogização das vozes sociais para o
filósofo russo, que constituiriam o “verdadeiro ambiente de um enunciado”
(BAKHTIN, p 272 apud Faraco p 56 ). Se pensarmos que cidade é palco, objeto
e sujeito da dialogização das vozes sociais compreendê-la seria perceber de
forma plena o enunciado, o discurso no qual estamos inseridos e somos voz. É
importante que consideremos ainda o fato do enunciado ser fundamentalmente
ideológico e, portanto, signo, porque só assim será possível compreender os
fatos responsivos que a cidade-enunciado gera. Além disso, a cidade é dialógica
por essência. Considerando a multiplicidade e complexidade das forças que
atuam na cidade, nas relações sociais que ali se estabelecem, vejo que ela se
constitui no que Bakhtin chama de o “simpósio universal” (BAKHTIN apud
Faraco, 2009 p. 61).
Como já dito anteriormente, o Círculo Bakhtiniano não tratou especificamente de
questões referentes às cidades. Porém, segundo Faraco (2009), o diálogo é o
espaço em que se estabelece “o entrecruzamento das múltiplas verdades
sociais”(p. 65), logo torna-se possível a aplicabilidade da teoria bakhtiniana à
dinâmica dos espaços urbanos. É na cidade que a ideologia do cotidiano e os
sistemas ideológicos constituídos se entrecruzam33. Faraco (2009) utiliza em
seu texto

um termo que julgo bastante interessante para

compreender a

pertinência, que reforço continuamente nesse capítulo, da inter-relação entre o
filósofo russo e a cidade como “materialidade semiótica”. O autor explica que
33

“A ideologia do cotidiano constitui o domínio da palavra interior e exterior desordenada e não

fixada num sistema, que acompanha cada um dos nossos atos ou gestos e cada um dos nossos
estados de consciência”. (...) Sistemas ideológicos constituídos, tais como a arte, a moral, o
direito, etc (...) constituídos da moral social, da ciência, da arte e da religião cristalizam-se a partir
da ideologia do cotidiano, exercem por sua vez sobre esta, em retorno, uma forte influência e
dão assim normalmente o tom a essa ideologia” (BAKHTIN, 1992, p. 113)
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para que a relação dialógica se estabeleça é necessário “qualquer material
linguístico (ou de qualquer outra materialidade semiótica) tenha sido
transformado em um enunciado.” (FARACO, 2009, p 66, grifo meu).
Creio que a materialidade semiótica da cidade seja inquestionável e quanto a
transformá-la em um enunciado é exatamente o que proponho neste estudo.
Compreendê-la como um discurso, e como tal, entendê-la também de acordo
com os atos responsivos que se dão a partir dela.
As reações dialógicas são, portanto, relação entre índices
sociais de valor – que, como vimos constituem, no conceitual
do círculo de Bakhtin, parte inerente de todo enunciado,
entendido não mais como unidade da língua, mas como unidade
da interação social; não como um complexo de relações entre
palavras, mas como um complexo de relação entre pessoas
socialmente organizadas. (FARACO, 2009, p. 66, grifo meu)

“Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si
mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não
existe ideologia.” (Bakhtin/Volochinov 1988, p. 31). Discuto agora o conceito
bakhtiniano de ideologia e sua relação com a cidade.
Todo signo está impregnado de ideologia e faz-se necessário perceber a cidade
como um símbolo, como produto ideológico das relações sociais humanas, como
uma construção social, pois assim torna-se possível compreender os efeitos da
fixação “do conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade social”34 na
constituição dos sujeitos e na relação com o espaço urbano. O que proponho
não é somente a compreensão de que a materialidade da cidade (ruas, avenidas,
edificações e monumentos) é produto ideológico, representação material de
verdades sociais estabelecidas. Mas, sim que, estando este produto já
estabelecido – a cidade constituída - as relações que ali se estabelecem e se
mantêm são também produto ideológico, que reproduz e reitera desigualdades,
exclusão e estereótipos. Voloshinov, no texto A palavra e sua função social, diz

34

Citação de Voloshinov no artigo “O que é a Linguagem?” de 1929, presente no livro SILVESTRI,

A. & BLANK, G. Bajtín e Vigostki: La organización semiótica de la coscincia, Barcelona: 1993, p
217-243. A citação está em uma nota de rodapé na p.224. Citação retirada das notas de aula da
disciplina do Mestrado da UFSJ, da professora Maria Teresa de Assunção Freitas no segundo
semestre de 2015.
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que em uma última análise a refração do signo é inevitavelmente condicionada
pela relação de classes. (VOLOSHINOV, 1930 apud FARACO 2009 p. 71).
Ainda segundo Voloshinov, a classe dominante tenta tornar o signo, que é
sempre polivalente, em monovalente. (VOLOSHINOV, 1930 apud FARACO
2009 p. 71). Nas cidades a classe dominante tenta imprimir ao signo-urbes um
único significado, um único discurso que corrobora as relações de dominação e
exclusão social. Essa impressão se faz visível ao analisarmos a conformação
dos espaços urbanos, que em sua maioria mantém núcleos urbanos
consolidados e regiões periféricas privadas da atenção do Estado. A classe
dominante, também se esforça por manter as estruturas urbanas privilegiadas e
favorecidas como único discurso possível na pluralidade em que se constituem
as cidades. A “lógica objetiva da realidade” possui refração menor do ponto de
vista da realidade do proletariado. (VOLOSHINOV, 1930, p 146 apud FARACO
2009 p. 72).
Logo, entender o enunciado-cidade, a partir da ótica do proletariado não é
entender a cidade em total plenitude - já que todo signo refrata e não só reflete,
mas é sim ver através do outro com a menor refração possível, de forma mais
dialógica e mais próxima da realidade de fato. Ao afastar o monologismo, a visão
proletária da cidade passa a contemplar a pluralidade de vozes presente na
urbes, e tenta dissolver a palavra de autoridade dominante abrindo-se para a
palavra internamente persuasiva35. A palavra de autoridade é monológica, auto
centrada, fechada em si mesma. A palavra internamente persuasiva é aberta,
dialógica e principalmente responsiva. Bakhtin defende um mundo polifônico, em
que o direito à cidade contemple a multiplicidade de vozes. Um mundo não só
plurivocal, mas também onde as vozes sociais são equipolentes. (FARACO,
2009, p 77)
Talvez em algum momento pudesse surgir a questão sobre o porquê não me
propus investigar a intenção do criador/autor, produtor/diretor, tanto no cinema,
35

“A palavra autoritária não se representa – ela apenas é transmitida. Sua inércia,sua perfeição
semântica e rigidez, sua singularização aparente e afetada, a impossibilidade de sua livre
estilização, tudo isto exclui a possibilidade da representação artística da palavra autoritária.” (...)a
estrutura semântica da palavra interiormente persuasiva não é terminada, permanece aberta, é
capaz de revelar sempre todas as novas possibilidades semânticas em cada um de seus novos
contextos dialogizados.” (BAKHTIN, 1983, p.144).
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quanto na cidade. Considero aqui como autor das cidades uma gama de agentes
como urbanistas, projetistas, gestores e a própria população. Bakhtin contempla
essa questão também em Estética da Criação Verbal ao dizer que é na obra que
devemos procurá-lo, pois o autor está inteiramente no produto criado e nada
teria a dizer sobre seu processo criador (BAKHTIN, 1997. P 27). É por isso que
focarei minha pesquisa na análise do filme proposto, para através da
compreensão desse discurso entender as possibilidades de plurissignificação
deste nos sujeitos e as implicações de tais sentidos.

5.3 A cidade como discurso

O olhar percorre as ruas como se fossem páginas escritas: a
cidade diz tudo o que você deve pensar, faz você repetir o
discurso, e, enquanto você acredita estar visitando Tamara, não
faz nada além de registrar os nomes com os quais ela define a
si própria e todas as suas partes. (CALVINO, 1997)

Para começar a analisar a cidade como discurso, penso ser necessário
inicialmente situar as discussões acerca da cidade na contemporaneidade.
Consequentemente, julgo pertinente, também, fazer um histórico sobre a origem
das cidades para que a partir de então consiga estabelecer de fato o ser cidade
na contemporaneidade e a partir daí compreender as suas representações. Além
disso, é fundamental para a abordagem histórico-cultural, norteadora desta
pesquisa, o entendimento do “processo que envolve o evento estudado”
(FREITAS, 2010). Como reforça Argan:
Explicar um fenômeno significa, identificar em seu interior as
relações de que ele é o produto e, fora dele, as relações pelas
quais é produtivo, isto é, as que o relacionam a outros
fenômenos, a ponto de formar um campo, um sistema où tout se
tient (em que tudo é coerente) (ARGAN, 1988)
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5.3.1. Histórico das cidades

A cidade em que vivemos não é o reflexo fiel da sociedade no
seu conjunto, mas um mecanismo mais rígido, que serve para
retardar e para amortecer as transformações em todos os outros
campos, para fazer durar mais tempo a hierarquia dos interesses
consolidados. (BENEVOLO, 1984, p. 29)

Ao propor um breve relato sobre o histórico de formação das cidades não tenho
a pretensão de esgotar o tema e abranger a totalidade sócio-histórica que a
questão exige. Mas sim, compreender através de diferentes momentos históricos
como os signos da cidade se originam. Apesar de manter um caráter linear,
compreendo que muitos e importantes exemplos não serão aqui contemplados,
porém não creio que tal fato diminuirá a qualidade do texto, que não se propõe
a ser um registro integral da história das cidades. Outro fator que certamente
limita a abordagem aqui realizada é que trato neste texto da formação da cidade
ocidental. Compreendo – e por isso sinto muito – a importância das sociedades
orientais para o entendimento do mundo contemporâneo, porém por limitações
de tempo e de recursos bibliográficos não contemplarei aqui tal questão, apesar
de reiterar sua importância para uma apreensão mais integral das cidades na
contemporaneidade.
A história das cidades se estrutura como a história das ordenações espaciais
humanas. Segundo o urbanista Kevin Lynch (1960) é o local de “marcos urbanos
e marcas humanas”. A história das cidades se assemelha à história das
sociedades. Os primeiros assentamentos humanos remontam à 4000 anos antes
de Cristo. Essas primeiras aglomerações se localizavam próximas à cursos
d’águas, como os Rios Nilo, Eufrates, Mênphis e Tebas. As cidades surgem
como espaços de civilidade.
No período Neolítico de 4000 a 3000 a.C. com o aprimoramento do cultivo do
solo, com a domesticação de animais e uso da pedra polida, começa a cessar o
período de selvageria humana. Neste momento duas revoluções são
determinantes para a conformação das primeiras cidades, a Revolução Agrícola
e a Revolução Urbana. A Revolução Agrícola, também conhecida como
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Revolução Neolítica, se dá através da racionalização dos processos de
agricultura, o homem passa a ter domínio sobre os processos que envolvem o
cultivo da terra, como a sazonalidade do plantio, técnicas de aragem entre
outras. O domínio dessas técnicas passa a proporcionar ao homem um aumento
da quantidade de alimento disponível, gerando excedente passível de
armazenamento. (LIMA, 2002)
Concomitante à evolução das técnicas de produção agrícola ocorre o
aprimoramento das técnicas de domesticação de animais, o que leva à segunda
revolução que tratei mais acima, a Revolução Urbana. A evolução de ambas as
técnicas, criação animal e agrícola leva à percepção de que as duas atividades
são de fato incompatíveis e impossíveis de serem realizadas em um mesmo
espaço físico. E assim, através da divisão entre agricultura e pastoreio tem-se a
primeira divisão social do trabalho, entre agricultor e pastor. Essa divisão
corrobora para que os processos de conformação dos espaços, e consequente
formação das cidades esteja diretamente relacionado à evolução das relações
sociais (LIMA,2002). Benevolo (2001) diz que a formação das cidades não é
apenas a evolução de uma aldeia que se expande, mas sim a evolução da
complexidade das relações sociais que ali se estabelecem. “Notemos que
sociedade de classes precedeu, assim, a origem da cidade.” (LIMA, 2002)
Com a sedentarização e o aperfeiçoamento das técnicas de cultivo e pastoreio,
o excedente de produção passa a se consolidar e com isso a troca começa a ser
uma realidade desses assentamentos. Ao mesmo tempo, as atividades
começam a se especializar, surgindo novas profissões. Novas atividades
necessitam de novos espaços. Espaços específicos para atividades específicas.
Com isso, o espaço dessas primeiras cidades passa a conter locais
diferenciados para contemplar a nova dinâmica social em andamento. É
interessante perceber que isso reitera o fato de que analisar cidades é analisar
a dinâmica das relações sociais. Cidades são dinâmicas, não estáticas.
Aumentando o grau de complexidade das sociedades na cidade fez-se
necessário a consolidação de Estados para a ordenação social e territorial
dessas.
A partir dessa consideração, da relação indissociável cidade x sociedade penso
que seja fundamental considerar neste texto uma breve explanação sobre a
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formação das cidades gregas bem como das cidades romanas. A abordagem
particular de ambas se faz necessária pois sua configuração como urbes, como
espaço urbano, no caso da primeira, relaciona diretamente cidade a espaço
democrático36, de exercício político e a segunda, cidade como espaço civil.
Política e civilidade são dois balizadores da configuração dos espaços urbanos.
O entendimento da formação dessas cidades-estados gregas é de suma
importância já que sua configuração está diretamente atrelada ao fazer político.
Segundo Raquel Rolnik (1988) a polis grega é o exemplo mais concreto da
dimensão política do urbano.
Com sua formação datada por volta do século VIII ao século VI a.C., a pólis grega
se estruturava em torno do fazer político. De fato, espaço estruturado, pensado
para determinado fim se dava apenas em 3 frentes: a Acrópolis, região mais
elevado onde se concentravam os templos e edificações públicas, a Ágora,
espaço do debate político e a Gerúsia destinada ao conselho de Anciãos
(característica da cidade espartana). Os gregos têm consciência de sua
civilização e se entendem como corpo social (BENEVOLO, 2011). É dos gregos
que herdamos nosso conceito de pátria.
A pátria – como diz a palavra que herdamos dos gregos – é a
habitação comum dos descendentes de um único chefe de
família, de um mesmo pai. O patriotismo é um sentimento tão
intenso porque seu objetivo é limitado e concreto. (BENEVOLO,
2011, p. 77)

36

Vale ressaltar que o modelo democrático grego excluía grande parte da população como
mulheres, estrangeiros, escravos e menores de 18 anos.
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Figura 1: Desenho esquemático da cidade grega.37 Fonte: Cidades- estados gregas Atenas Esparta. O BERÇO DA
DEMOCRACIA

Estudar sobre a formação das cidades gregas e seus setores, traz à luz uma
questão interessante: a Ágora grega além de ser um espaço físico concreto era
também um espaço simbólico, subjetivo. A Ágora era um espaço que se fazia
através do debate político (BENEVOLO, 2011). Segundo Lefebvre (1999) a
cidade política é ordem e ordenação, poder. Esta ideia de espaços que se
configuram através da práxis, através do ato, é essencial para a compreensão
da natureza eminentemente dialógica das cidades.
As cidades – civitas – romanas surgem entre os séculos VIII e VI a.C. em uma
sociedade monárquica dividida entre patrícios (nobres) e plebeus. A formação
romana se dá através do crescimento e aglomeração de diferentes núcleos. A
cidade romana se fortalece e se estrutura através da conquista de outras.
Diferente das cidades gregas, ela se consolida como local de realização das
atividades civis. Segundo Benevolo (2011) é a urbes a cidade por excelência.
Ainda segundo o autor, há quatro características de modificação do território que
a caracterizam: infra-estrutura urbana, divisão de terrenos agrícolas, fundação
de novas cidades e descentralização das funções políticas. Nota-se uma
preocupação com a funcionalidade do território urbano.

37Disponível

em: http://slideplayer.com.br/slide/392692/. Acesso em abril de 2016
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Figura 2: Desenho esquemático da cidade romana.38 Fonte: Os Romanos na Península Ibérica

Mais do que núcleo administrativo visava à satisfação das necessidades dos
cidadãos através da estruturação do território. Além da sua conformação
estrutural a cidade romana se caracteriza por, ao contrário da cidade grega
proporcionar espaços específicos para atividades além de questões políticas. A
cidade romana conta com espaços de lazer, como os coliseus, teatros e termas.
A cidade grega é a cidade do homem - ser político, já a cidade romana é do
homem - ser civil. A ideia de cidade como unidade também é marcante, já que
por todo o império romano as cidades se estruturavam de forma semelhante.
Além disso, a civitas romana se diferenciava da polis grega por não estabelecer
uma divisão de fato da cidade política e da cidade comercial. As trocas
aconteciam no seio dos espaços políticos. Certamente que a lógica comercial da
cidade romana não é comparável à dimensão capitalista das cidades
contemporâneas. Hoje, cidade e o capital se estruturam e se mantém
concomitantemente. (ROLNIK, 1988)
O entendimento da polis grega e da civitas romana é importante pois rompe as
barreias do conceito de cidade por, exclusivamente, sua dimensão espacial, mas
38

Disponível em: <http://pt.slideshare.net/xana96/os-romanos-na-pensula-ibrica>. Acesso em
abril de 2016.
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também por sua dimensão política. O habitante dessas cidades não era apenas
morador de um território, mas um indivíduo com direitos previamente
estabelecidos. (ROLNIK,1988)
Retomando a questão da civitas romana, após atingir seu auge econômica e
territorialmente, o Império Romano sofreu com sua própria grandeza.
A dificuldade de domínio de seus extensos territórios, corrupção governamental,
diminuição do número de escravos com a diminuição do número de territórios

Figura 3: Desenho esquemático de um
feudo. Fonte: Blog do Professor Eddie

conquistados tornou as cidades vulneráveis às invasões bárbaras. As cidades
perdem então uma de suas principais características, a de proporcionar
segurança aos seus habitantes. Vale ressaltar que a queda do Império Romano
foi um processo longo e gradativo que culmina por volta do século V. Com isso,
ocorre uma migração em direção ao campo em busca de sobrevivência e
segurança. Acontece a retomada da relação entre sobrevivência e ligação a
terra, algo que tinha sido gradativamente diminuído com o desenvolvimento das
cidades.
Ocorre assim uma descentralização política e econômica levando à formação
dos feudos, estrutura territorial auto-suficiente política e economicamente,.
Assim o comércio é praticamente extinto no sistema feudal. A sociedade
estratificada feudal se dividia basicamente entre servos e senhores. Sendo que
esses últimos eram proprietários das terras e dominavam os últimos. A Igreja
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detinha poder centralizador na estrutura feudal. Assim como as cidades o feudo
também era uma unidade autônoma. (ROLNIK, 1988)
O feudalismo atinge seu auge por volta do Século X e a partir do século seguinte
ocorre a queda das

invasões

bárbaras, crescimento populacional e

aprimoramento de técnicas agrícolas39. A soma dessas questões leva à
possibilidade de troca, reavivando o comércio. Se existe excedente para a troca
é necessário um espaço destinado à sua realização. As cidades passam a se
mostrar como locais que com a aglomeração de pessoas, facilitam a troca,
criando um mercado. E tem assim a divisão do trabalho entre campo (produtor)
e cidade (local de troca) bem como dentro da própria cidade. A Idade Média
marca a passagem da dimensão política para dimensão mercantil das cidades.
(ROLNIK, 1988)
A existência de um espaço próprio para o comércio facilitou o desenvolvimento
e especialização de diferentes atividades, como a metalurgia por exemplo. Uma
característica dos burgos – cidades na Idade Média – é a setorização dos
espaços na cidade de acordo com as atividades realizadas. O que gerava
também uma forma de identificação dos espaços, por exemplo: Rua dos
alfaiates, Rua dos sapateiros, etc. A morada do sapateiro era também seu
ambiente de trabalho. Casa e ambiente de trabalho dividiam espaço nas
edificações medievais.
De acordo com Rolnik (1988) a expansão do mercado dependia da sua
unificação política e como diversas pequenas cidades se especializavam em
diferentes atividades comerciais, ao se juntarem estruturavam de fato a
economia

mercantil

urbana.

A

consolidação

do

mercado

gerava

consequentemente aumento de mão-de-obra, gerando excedente para o
comércio, o que foi fundamental para o desenvolvimento das atividades ligadas
ao artesanato. Da cidade política chegou-se à cidade mercantil. É o espaço do
cumprimento de deveres se afastando continuamente do espaço político como
função principal. Com a intensificação dos processos de troca intensifica-se
também a burocracia levando a cidade a se tornar cada vez mais competitiva.

39

Brasil Escola. História do Feudalismo. Disponível
em:<http://brasilescola.uol.com.br/historiag/feudalismo.htm>. Acesso em abril de 2016.
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(BENEVOLO, 2011) É nesse contexto que surgiu a lógica da estruturação do
espaço urbano se relacionando com produção e consumo que se desenvolveu
e se consolidou gradativamente até a contemporaneidade.
A partir daí as cidades continuamente se consolidam como centro atrativo para
diferentes populações, que partiam para os centros em busca de trabalho, das
“artes” ou até mesmo da mendicância. Por volta de 1500 na Europa se dizia, “o
ar da cidade liberta”. O burgo não contava com planejamento territorial prévio,
pois como a terra era comum ia aos poucos sendo ocupada pelos moradores de
acordo com sua necessidade. (ROLNIK, 1988, p. 32) Ainda segundo a autora,
nas cidades medievais, “se lia a natureza ao se ver, a cidade”, respeitando mais
que modificando a natureza, já que sua construção era conformada de acordo
com a geografia do local e as técnicas utilizadas modificavam muito pouco os
materiais utilizados nas construções. (1988, p. 33)

Figura 5: A catedral gótica de Orvieto,
construída no século XIV. Fonte:
Wikicommons
Figura 4: A cidade medieval de Gênova em 1493. Fonte:
Wikicommons

Os centros urbanos iam se consolidando ao longo das rotas comerciais. Quanto
mais importância se adquiria nas rotas, mais urbanizada a cidade seria. Apesar
do ideal de liberdade e igualdade das comunas, a cidade era de fato dotada de
hierarquia e divisão de classes. A alta burguesia, grandes mercadores que se
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destacavam nas corporações do ofício e a baixa burguesia, trabalhadores
assalariados das “artes menores” (ferreiros, carpinteiros, etc)40. Com o tempo, a
alta burguesia tornava-se proprietária de lojas, bancos e terrenos das cidades,
acumulando ainda mais lucro e intensificando a disparidade das classes
sociais.41 As cidades aos poucos iam se especializando e se transformando em
grandes centros manufatureiros. Têm-se exemplos de cidades européias
famosas por essa questão, como Gênova (especula-se que antes de ser uma
cidade era um banco utilizado nos processos mercantis), Nápoles e Veneza. É
interessante perceber que a cidade murada, ensimesmada, abre-se agora ao
mundo, como elemento de uma vasta rede. (ROLNIK, 1988)
Formalmente a cidade medieval não possui uma estrutura padrão característica,
consequência

da

ausência

de

uma

orientação

cultural

estabelecida

(BENEVOLO, 2011). A cidade medieval é diversa. Mas é possível perceber na
sua estrutura alguns elementos que se repetem em diferentes cidades, a
estrutura de ruas irregulares, os muros que rodeiam a cidade, que se ampliam
de forma centrífuga com o fim de se adaptar a seu constante crescimento. O
espaço público complexo, que deve contemplar os diferentes poderes na cidade,
o municipal, as corporações e o crescente poder da igreja. Plasticamente as
edificações se caracterizam com o gótico, estilo internacional de características
próprias.
O arquiteto Le Corbusier faz uma interessante descrição do ambiente urbano
medieval, mostrando as inúmeras transformações pelas quais as cidades
passavam, era a consolidação do ambiente urbano e sem retorno:
Quando as catedrais eram brancas, a Europa havia organizado
as atividades produtivas segundo as exigências imperativas de
uma técnica nova (...) As catedrais eram brancas porque eram
novas. As cidades eram novas: eram construídas de todas as
medidas (...) O novo mundo começava. Branco, límpido, jovial,
polido, nítido e sem retornos... (CORBUSIER, 1937)

40COULON,

Olga M. A. Fonseca PEDRO, Fábio Costa. A cidade Medieval. 1988. Disponível em:

http://www.miniweb.com.br/historia/Artigos/i_media/cidade_medieval.html. Acesso em abril de
2016.
41Idem.
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O investimento na construção de suntuosas catedrais e grandes palácios, mostra
além da parceria instituída patriciado-igreja, o poder do mercado estruturado que
permitia a destinação de recursos para as construções nas cidades. (ROLNIK,
1988)
É importante notar como neste momento a terra passa a ter valor mercadológico,
além do valor simbólico já atrelado à ela. Além disso, é interessante notar que
um termo utilizado ainda hoje como sinônimo de alto poder aquisitivo, burguês –
burguesia tem sua origem na formação das cidades. Quem detém a terra, detém
o poder.
Questão ainda não abordada neste texto, mas de fundamental importância no
entendimento da formação e das cidades, é a da participação da Igreja neste
processo. Fundamental para a manutenção do poder feudal sua importância não
diminui com a crescente consolidação das cidades. Apesar de inicialmente ser
contra a busca do lucro na sociedade mercantil, viu ali uma possibilidade de
enriquecimento próprio recebendo doações da emergente burguesia. A Idade
Média é fundamental para a consolidação do poder da Igreja frente à sociedade.
A partir disso a Igreja teve importante papel na caracterização das cidades:
A burguesia e o alto clero foram responsáveis pelo
embelezamento das cidades, com construção de pontes,
monumentos, palácios e catedrais, incentivando e protegendo
artistas e literatos. As catedrais góticas, edificadas como
penitência e garantia de salvação da alma, se tornaram símbolo
e orgulho da população, local de festas religiosas e ponto de
encontro dos cidadãos para suas assembléias. A partir do século
XI, "graças a sua nova agricultura, à abundância de braços para
o trabalho e para a guerra, ao comercio e as suas cidades, a
Europa cristã tornara-se uma comunidade de homens e de
negócios, unidos por uma fé vista igualmente com fervor e com
o pragmatismo necessário para não estorvar os negócios.”
(SILVA, 1984 apud COULON e Pedro)42

As modificações no espaço ocorridas durante Idade Média não se restringem ao
ambiente urbano se estendendo ao meio rural. A cidade era economicamente
dependente do campo o que levou à colonização do território agrícola
42Ibidem.
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(BENEVOLO, 2011) para ampliação das áreas cultivadas, demanda também
influenciada pelo aumento populacional continuo. Esse processo relatado de
expansão da cidade mercantil caracteriza a consolidação das cidade-estado,
autônomas e independentes.
As cidades passam a expandir seus territórios a partir do século XVI, gerando
grandes estados territoriais, período de ascensão das monarquias absolutistas
européias. É comum que se atribua a este período o status de passagem da
Idade Média para a Idade Moderna. Novamente não entrarei em questões sobre
a problemática do etapismo histórico, apenas pretendo referenciar a discussão.
Para o entendimento da dinâmica da cidade contemporânea que proponho neste
texto, é importante extrair deste momento histórico sua relevância para esta
pesquisa. Isto ocorre a partir da Idade Moderna, pois o
conjunto das transformações que a sociedade contemporânea
atravessa para passar do período em que predominam as
questões de crescimento e de industrialização (modelo,
planificação, programação) ao período no qual a problemática
urbana prevalecerá decisivamente, em que a busca das
soluções e das modalidades próprias à sociedade urbana
passará ao primeiro plano (LEFÈBVRE, 1999, p. 19).

E é a partir desse momento também que o capitalismo, ainda em sua primeira
fase, começa a se consolidar. E isso ocorre concomitantemente à queda do
poder político feudal. As monarquias absolutistas surgem como uma
possibilidade da manutenção de privilégios da nobreza em consonância com a
manutenção da estrutura econômica mercantilista (ROLNIK, 1988). As cidadesestados recém-estruturadas passam por um processo de reorganização.
Segundo Rolnik (1988) isso ocorre de dois modos, primeiramente através da
mercantilização do espaço que antes ocupado comunalmente agora passa a ter
valor mercadológico. Em segundo lugar a separação social do ambiente urbano
passa de fato a ser mais claramente marcada, de um lado os sem posse de outro
os ricos proprietários dos meios de produção (ROLNIK, 1988). São as raízes da
segregação espacial que hoje vivenciamos.
Trazendo a discussão para terras brasileiras, Rolnik (1988) traça um paralelo
entre as cidades medievais e as cidades do período colonial no Brasil. Conforme
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explicitei no parágrafo acima, a partir da cidade na Idade Moderna o espaço
urbano passa a demarcar o espaço do proprietário e o espaço do despossuído,
o que não é visto na cidade medieval. O ambiente do artesão, ferreiro ou do
proprietário na Idade Média é o mesmo.
Até a Idade Média o espaço da troca de mercadorias era o espaço da
heterotopia, os mercadores estavam relegados a espaços marginais nas
cidades. Simbolicamente é o que se constata na expulsão dos mercadores do
templo realizada por Jesus. (Mateus 21:12-13, apud Lefebvre, 1999)
A autora reitera que a comparação se dá até certo ponto, já que se trata de
espaços com formação bastante diversa. Porém, é interessante perceber que
assim como na cidade medieval, as classes presentes na sociedade colonial
brasileira

dividiam

o

mesmo

espaço

urbano.

Senhores

e

escravos

compartilhavam a cidade. Isso ocorria obviamente não por uma comunhão de
valores, mas sim porque a diferenciação social estabelecida entre essas classes
era tão forte que não havia necessidade de uma barreira física entre Casa
Grande e Senzala. O escravo tinha marcas na pele que o lembravam do lugar
que lhe cabia na cidade colonial brasileira.
A vivência do espaço urbano compartilhada por classes sociais distintas parece
algo muito distante do cotidiano da cidade contemporânea. E de fato é.
Marcadamente nas urbes brasileiras é facilmente identificável a cidade do rico e
a cidade do pobre. O espaço da empregada doméstica e da socialite 43, são
claramente distintos e ao contrário da Casa Grande e Senzala demarcados com
fronteiras físicas fortemente estruturadas.
Retomarei a questão da consolidação dos espaços de segregação no Brasil mais
à frente neste texto. Porém, para a compreensão dos sentidos construídos
através da conformação das cidades contemporâneas e seu patente caráter
segregador, retomo a história, pois ali se encontra sua gênese. Para isso é
preciso pensar um pouco sobre um dos marcos da Idade Moderna, o
Renascimento.

43

Socialite é um termo originário do inglês utilizado para designar mulher de classe social alta
com meios de sobrevivência que não o trabalho.
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O Renascimento é um movimento histórico-cultural e artístico característico das
cidades européias entre os séculos XIV e XVII. Um marco para sua estruturação
é a queda da cidade de Constantinopla, capital bizantina, sob o domínio do
Império Otomano. Com a tomada da cidade pelos mulçumanos a população
cristã bizantina se viu temerosa sobre seu destino com a chegada dos novos
dominadores, levando ao exílio ocidental, sábios bizantinos que levaram consigo
livros, tratados e elementos da cultura antiga grega mantidos em Constantinopla.
A Itália foi um dos lugares que recebeu grande parte dos sábios exilados.
É no Renascimento que nasce também a imagem das cidades (LEFEBVRE,
1999). Para entender essa questão colocada por Lefebvre é preciso voltar um
pouco cronologicamente.
Segundo o autor, o signo urbanismo, possui um duplo eixo espacial e temporal.
Espacial por se estender no espaço em que modifica. E temporal porque se
desenvolve no tempo, “aspecto de início menor, depois predominante da prática
e da história” (LEFEBVRE, 1999, p. 16) Ele sugere que possa ser traçado um
eixo de 0 a 100% que iria da natureza pura, ausência de urbanização à
culminação do processo de urbanização.
O que importa é saber que em muitos lugares do mundo, e sem
dúvida em todos os lugares onde a história aparece, a cidade
acompanhou ou seguiu de perto a aldeia. A representação
segundo a qual o campo cultivado, a aldeia e a civilização
camponesa, teriam lentamente secretado a realidade urbana,
corresponde à uma ideologia. (...) A cidade política acompanha
ou segue de perto, o estabelecimento de uma vida social
organizada, da agricultura e da aldeia. (LEFEBVRE, 1999, p. 18)

O que o sociólogo francês sugere é que esta sistematização histórica das
cidades é fundamentalmente de base ideológica. Creio que nesse sentido, com
o aparecimento do termo de ideologia é possível realizar um paralelo com a
abordagem bakhtiniana para este termo. Segundo Bakhtin tudo que é ideológico
possui um significado situado fora de si e todo signo está impregnado de
ideologia. (Bakhtin/Volochinov 1988) Logo, ao propor que a sistematização
histórica das cidades é de base fundamentalmente ideológica, Lefebvre sugere
que não só a cidade (signo) é ideológica, mas que a lógica com que
compreendemos sua formação também o é.
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Lefebvre ainda vai além ao nos mostrar que a forma com que compreendemos
a formação urbana, dominação da cidade sobre o campo se sustenta através de
uma

lógica

de

dominação/dominado,

opressor/oprimido

e

exploradores/explorados. A formação das cidades é fundamentalmente sobre
“ordem e ordenação, poder”. Porém, se existe uma lógica hegemônica na
formação das cidades, existe também obrigatoriamente aqueles que não se
encaixam nessa lógica, comerciantes, estrangeiros, excluídos em geral, que
constituiriam a base contra-hegemônica das cidades (LEFEBVRE, 1999). De
forma mais sintética analisando-se essa questão e a transpondo-a para o caráter
histórico deste capítulo, é preciso atentar para o momento em que as cidades
perdem esse caráter heterotópico e passam a ser um híbrido espacial de
classes. Durante a Idade Média a cidade se abre ao mercado, o que a modifica
substancialmente.
A cidade já detinha a escrita; possuía seus segredos e poderes.
Ela já opunha a urbanidade (ilustrada) à rusticidade (ingênua e
brutal). A partir de um determinado momento ela tem sua própria
escrita: o plano (...) Combinação entre a visão e a concepção,
obras de arte e ciência, os planos mostram a cidade a partir do
alto e de longe (...) Um pensamento ao mesmo tempo ideal e
realista – do pensamento, do poder – situa-se na dimensão
vertical, a do conhecimento e da razão, para dominar e constituir
uma totalidade: a cidade. (LEFEBVRE, 1999, p. 22)

Consolida-se no Renascimento a ideia de cidade ideal, planejada, logo,
consolida-se também o desenho urbano racionalizado. Isto ocorre devido à
ampliação da variedade de atividades desenvolvidas nas cidades, atividades
especializadas necessitam de espaços especializados. A Arquitetura passa a ter
importância na viabilização desses espaços e o arquiteto passa a ser enxergado
como pertencente à classe dirigente. Porém, a estruturação dessa cidade ideal
preza mais pelo viés plástico formal do que por uma crítica urbana funcional.
Se pensarmos o Renascimento como a época em que a imagem das cidades,
nascem, creio ser importante pensar a respeito das cidades barrocas, onde o
caráter sígnico da cidade é institucionalizado. Certamente não foi com o
planejamento das cidades barracos que a cidade começa a ter caráter de signo,
cidade é signo, construção social. Porém, as cidades barrocas, que sucedem à
época do Renascimento, contaram com algumas características que reforçam
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consideravelmente o caráter sígnico dos espaços. O traçado da cidade barroca
primava pela valorização dos mercados, o que fez com que as ruas fossem
pensadas com mais atenção, através da abertura de grandes avenidas, já que
deveriam facilitar o encontro aos mercados e se tornarem verdadeiros caminhos
de reverência às igrejas. As cidades barrocas se configuravam como espaço
representativo de poder instituído, que tinham como objetivo revelar
simbolicamente o poder sobrenatural de reis, papas e imperadores. Apesar de
não ser o foco desta pesquisa, creio que seja pertinente para entender essa
questão, pensarmos sobre as ainda famosas edificações características do
período: as igrejas barrocas. Símbolo do poder de igrejas, são obras banhadas
a ouro, com enormes pés-direitos44, rebuscadas pinturas. A escala coloca o
homem pequeno diante da soberania e magnitude da edificação. A igreja barroca
é símbolo por essência, assim como a cidade do período.
Se a figura da capital espiritual do catolicismo é igualmente um
meio de propaganda política e religiosa, a forma urbis planejada
por Sisto V e Domenico Fontana participa da esfera das formas
destinadas da persuasão ou das formas retóricas. As novas
estradas traçadas pelo plano articulam entre si as antigas
basílicas cristãs e servem, portanto, à função devocional. Mas,
se todas as antigas basílicas se tomam objeto de devoção e
meta de peregrinação, toda a área da cidade é reconsagrada,
isto é, investida de valor ideológico. Numa cidade ‘santa’, a
função devocional é dominante, assim como hoje, na cidade
industrial, o é a função produtiva. A cidade não é mais apenas o
lugar de uma comunidade tradicional: É o destino de visitantes
de todos os países, e por isso deve impor-se pela grandiosidade
de seus monumentos e orientar as próprias estruturas viárias em
conexão com as grandes estradas de acesso pelo exterior.
(ARGAN, 1998, p. 73, grifo meu)

Em meados do século XVIII, a dinâmica dos núcleos urbanos passava por
mudanças

que

reverberariam

na

estrutura

das

cidades

até

a

contemporaneidade. Os ideais iluministas e da revolução burguesa de
racionalismo e progressismo se refletem – e se refratam, na configuração das
cidades. A cidade passa a se estruturar em função da troca, proliferam-se locais
de produção, como fábricas. Se as cidades antes se estruturavam
majoritariamente sob a égide do poder instituído (nobreza e igreja) passa agora

44Pé-direito

é a distância em uma edificação medida do chão até o teto.

81

a se configurar de acordo com as atividades civis. A cidade industrial, traz um
novo senhor à tona substituindo o feudal, o senhor industrial. O homem do
campo, o agricultor e o artesão são substituídos pelo operário. Os espaços da
cidade começam a se especializar, região comercial, região industrial, bairro de
moradias... As cidades passam a lidar com grande êxodo rural, inflando a
densidade populacional dos centros urbanos. (BENEVOLO, 2001) É o cerne de
problemas urbanos que vemos ainda hoje como déficit habitacional, moradias
inadequadas, poluição e problemas no trânsito. É a cidade pré-capitalista, que
enquanto conforma-se sob a égide do capital, solidifica a segregação e suas
contradições. Nasce nesse momento, a disciplina do Urbanismo, era necessário
se pensar a cidade e suas mazelas. (BENEVOLO, 2001)
A partir desse momento a cidade passa a se configurar em sua pluralidade.
Diversidade de sujeitos, de interesses e de qualidade de vida. É o palco das
contradições. É a força da cidade-signo, que reflete e refrata a ascendente
sociedade capitalista. É o palco e muitas vezes objeto da luta de classes. Pode
parecer um grande salto ao passarmos da cidade industrial para a cidade
contemporânea, mas as raízes dos conflitos urbanos contemporâneos são
estruturadas nesse período. Sobre esse espaço Lefèbvre diz:
À sua maneira, poliscópico e plural, ele contém e unifica de
maneira constrangedora fragmentos ou elementos dispersos. Se
ele aparece historicamente como meio do compromisso sóciopolítico entre a aristocracia e a burguesia (entre a propriedade
do solo e aquela do dinheiro) ele se mantém com o conflito entre
o capital financeiro, abstração suprema, e a ação em nome do
proletariado. (LEFÈBVRE, 2006, p. 414)

Se a cidade contemporânea é plural e diversa, como poderemos delimitar o que
é a cidade na contemporaneidade? Para que possamos compreender a
problemática da cidade atual, trago um conceito central nas discussões urbanas
hoje: o direito à cidade.
Direito à cidade é um termo originalmente cunhado por Henri Lefèbvre (19011991) filósofo e sociólogo francês. Em seu livro intitulado O direito à cidade, o
autor o considerava como um direito à vida urbana, de não exclusão social
urbana. Segundo David Harvey (1935- ), geógrafo marxista britânico:
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O direito à cidade é muito mais do que a liberdade individual para
acessar os recursos urbanos: é o direito de mudar a nós
mesmos, mudando a cidade. Aliás, com frequência, não se trata
de um direito individual uma vez que esta transformação
depende, inevitavelmente, do exercício de um poder coletivo
para remodelar os processos de urbanização. A liberdade de
criar e recriar nossas cidades e a nós mesmos é, eu quero
argumentar, um dos mais preciosos e dos mais negligenciado
dos nossos direitos humanos. (HARVEY, 2008, p. 74)

Ainda segundo Harvey, as discussões sobre direito à cidade atentam para o fato
do direito à propriedade se sobressair a outras noções de direitos. É a máxima
da urbanização ligada diretamente à acumulação do capital, mais precisamente
de seu excedente. Como Harvey (2012) sugere, tenta-se resolver a questão do
capital excedente, ocioso através de processos de urbanização. Na verdade está
análise, como o próprio Harvey trata de esclarecer, reforça uma constatação de
Henri Lefèvbre (1996), a de que a sobrevivência do capitalismo está intimamente
ligada a processos de urbanização. A cidade contemporânea é a cidade do
capital, é o palco da luta de classes.
5.3.2 Breves considerações sobre a leitura das cidades
Alguns autores como Henri Lefèvbre propõem uma diferenciação entre os
conceitos de cidade e de urbano. Lefèvbre conceitua a cidade como algo
concreto, delineado e o urbano como a junção das relações, técnicas, saberes e
ideologias que compõem a lógica das cidades. Considera a cidade palco e o
urbano ato. A partir disso é possível perceber a impossibilidade de representação
da complexidade real do urbano em diferentes meios uma vez que a influência
da dinâmica urbana no espaço físico concreto das cidades não se dá de maneira
tal direta e facilmente mensurável.
Apesar dessa dificuldade certamente encontrada na representação do binômio
urbano-cidade, pretendo mostrar ao longo deste trabalho que não é apenas uma
questão de barreiras óbvias. Existe uma intencionalidade por trás de suas
representações. E os signos que são constituídos a partir das representações
das cidades influenciam diretamente na nossa relação com espaço urbano. Da
forma com que dele nos apropriarmos, das relações de poder que sobrepomos
e somos sobrepostos e fundamentalmente da constituição do nosso ser.
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Neste texto sempre que usar o termo cidade (s), mesmo que possa parecer um
reducionismo, dada à complexidade da questão, estarei tratando da união
palco/ato, da concretude e das relações que se estabelecem no universo urbano.
Adoto esta postura não por visar uma simplificação desta problemática ou pela
incapacidade de entendimento do leitor, mas sim por crer que com este partido
contemplo a pluralidade que o tema exige e atendo às pretensões deste texto.
Outra forma de abordagem contemplada por autores em relação à natureza das
cidades se dá através de seu caráter eminentemente político. A arquiteta e
urbanista Raquel Rolnik (1988) trata as cidades inicialmente como um grande
imã, que “atrai, reúne e concentra os homens”. Paralelamente a autora considera
a dimensão da cidade texto já que:
(...) construir cidades significa também uma forma de escrita. Na
história, os dois fenômenos – escrita e cidade – ocorrem quase
que simultaneamente, impulsionados pela necessidade de
memorização, medida e gestão do trabalho coletivo. (...) Enfim,
é na cidade e através da escrita, que se registra a acumulação
de riquezas, de conhecimentos. (ROLNIK, 1988, p 16)

Além disso, Rolnik contempla em seu texto a dualidade memória e práxis da
cidade, ao considerar a Arquitetura registro – portanto memória – e continente –
logo palco da práxis – das relações sociais. Outra questão importante tratada
pela autora sobre as cidades é que além de uma relação direta com a história
das sociedades, existe uma intrínseca relação com o sistema de dominação
político-ideológica e por consequência com a sociedade de classes. “A origem
da cidade se confunde, portanto, com a origem do binômio diferenciação
social/centralização do poder.” Falar de cidades é falar sobre formas de
ordenação do espaço mas também – e fundamentalmente – de relações
políticas. (ROLNIK, 1988). Mesmo que neste texto não me proponha a explorar
as questões referentes à luta de classes, creio ser fundamental compreender
que:
Um passo para a unificação dessas lutas é adotar o direito à
cidade, como slogan e como ideal político, precisamente porque
ele levanta a questão de quem comanda a relação entre a
urbanização e a produção do lucro. A democratização desse
direito, e a construção de um amplo movimento social para fazer
valer a sua vontade são imperativas para que os despossuídos
possam retomar o controle que por tanto tempo lhes foi negado
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e instituir novas formas de urbanização. Lefèbvre estava certo
ao insistir em que a revolução tem de ser urbana, no sentido
mais amplo do termo; do contrário, não será nada.
(HARVEY, 2013, s/p, grifo meu)

5.4. Dissenso e alteridade na formação das identidades
O próprio conflito é o que produz uma comunidade.
(RANCIÈRE, 1996, p. 26)

Durante toda a escrita deste texto, dois conceitos – dentre os diversos aqui
trabalhados – poderiam ser tomados como contraditórios: alteridade e
identidade. Para contribuir com a ideia de que na verdade ambos os termos
ajudam a se constituir um ao outro, trago um conceito cunhado pelo filósofo
francês Jacques Rancière: o dissenso. Ressalto a importância de se perceber a
pertinência dessa ideia no universo aqui discutido, que é a importância da
pluralidade na formação das singularidades.
Para nos entendermos como iguais temos que nos vermos como diferentes,
dedução elementar conforme sugere Rancière. Mas para que essa dedução
tenha efeito “é preciso que se instaure uma cena de conflito.” (RANCIÈRE, 1996,
p. 13)
E essa cena não é apenas a oposição de dois grupos, é a
reunião conflituosa de dois mundos sensíveis. (...) É isso o que
chamo dissenso: não um conflito de pontos de vista nem
mesmo um conflito pelo reconhecimento, mas um conflito
sobre a constituição mesma do mundo comum, sobre o que
nele se vê e se ouve, sobre os títulos dos que nele falam
para ser ouvidos e sobre a visibilidade dos objetos que nele
são designados. (RANCIÈRE, 1996, p. 13, grifo meu)

Trago esse pensamento de Rancière para reforçar uma lógica de ideias
defendida por Bakhtin: Segundo o autor as diferentes representações da
realidade se configuram de fato em diferentes verdades, sendo que uma não se
sobrepõe à outra. Assim como sugere Rancière, não como verdades que se
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opõem, mas sim da importância da reunião conflituosa entre essas diferentes
verdades. Trazendo isso de uma forma mais palpável ao universo fílmico aqui
explorado, não se trata de valorizar ou tomar como correta determinada
forma/meio de representação das cidades. Trata-se sim de reiterar a importância
da

presença

dessas

diferentes

“verdades

espaciais”

no

universo

cinematográfico. Assim como bem resume Rancière: “a prática do dissenso é
assim uma invenção que faz com que vejam dois mundos num só.” (RANCIÈRE,
1996, p. 14) O autor também coloca que esses mundos paradoxais na verdade
se constituem em recortes de um mesmo “mundo sensível”. (RANCIÈRE, 1996)
O filósofo francês ainda faz uma distinção entre os elementos da cena que
constituem o dissenso, dentre eles o espaço/lugar, o que torna a discussão a
temática dissensual pertinente para esta pesquisa.
Ora, o próprio do dissenso político como vimos, é que sempre
pelo menos um dos elementos da cena não está constituído: seu
lugar, seu objeto, os suspeito aptos a falar dele etc.
Consequentemente, o interlocutor dissensual fala em dois
mundos ao mesmo tempo e a relação argumentativa entre esses
dois mundos não é dada senão pela invenção
conflitual.(RANCIÈRE, 1996, p. 18, grifo meu)

A pluralidade de discursos – retomo aqui o termo nuclear nessa pesquisa – é
fundamental para a constituição da identidade dos sujeitos. Retomando Bakhtin,
é a partir do outro que eu me constituo, a minha singularidade se estabelece
através do entendimento das diversas singularidades dos diversos outros,
através do universal. “O universal em política (lembrando que a base da teoria
sobre dissenso de Rancière é a racionalidade política) está ligado à potência
expansiva de sua singularização. Ele é colocado em funcionamento por obra de
sujeitos específicos.” (RANCIÈRE, 1996, p.18)
Através do exercício de alteridade proporcionado pelo cinema, é possível inferir
que o cinema é capaz de conformar identidades, porém através dos processos
de opressão e homogeneização cultural vão se formando consensos que ferem
e excluem as “cenas de conflitos” citadas por Rancière. E a manutenção desses
consensos leva a identidades padronizadas, sem lugar para diferenças. Além
disso, conforma identidades que se auto-excluem do espaço, que é um dos
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elementos da cena do dissenso. Pensar na possibilidade do dissenso é pensar
numa possibilidade de uma formação de identidade que foge dessa identidade
de opressão. No universo desta pesquisa nos cabe pensar como o filme pode
contribuir para esse dissenso, para se pensar em um sujeito plural, diverso e
consciente de que seu lugar, geográfico e de fala, é apenas um recorte do mundo
sensível. As semelhanças vão formando, mas se tornando invisíveis as
diferenças, a pluralidade, e as singularizações, estaríamos contribuindo para a
criação de uma identidade que não é mais do sujeito, mas sim uma identidade
imposta, uma identidade que é outorgada, que não é construída,mas sim vem
de fora, que considera a universalização, mas exclui a singularização.
Rancière utiliza de um exemplo em que a questão da importância do dissenso
sobre os espaços se faz presente:
O que se passa, com efeito, quando as forças da ordem são
enviadas para reprimir uma manifestação política? O que se
passa é uma contestação das propriedades e do uso de um
lugar: uma contestação daquilo que é uma rua. Do ponto de
vista da polícia, uma rua é um espaço de circulação. A
manifestação, por sua vez, a transforma em espaço público, em
espaço onde se tratam os assuntos da comunidade. Do ponto
de vista dos que enviam as forças da ordem, o espaço onde se
tratam os assuntos da comunidade situa-se alhures: nos prédios
públicos, previstos para esse uso, com as pessoas destinadas a
essa função. Assim o dissenso, antes de ser a oposição entre
um governo e pessoas que o contestam, é um conflito sobre a
própria configuração do sensível. (RANCIÈRE, 1996, p. 10, grifo
meu)

Mas qual seria o problema com a racionalidade consensual em relação aos
espaços? O consenso gera segundo Rancière um conflito arcaico de ódio
xenófobo e racista. Ele reforça ainda que a formação de um identidade sem o
estabelecimento de uma alteridade radical contribui massivamente para o
estabelecimento de consensos. Segundo o autor, a alteridade radical seria de
fato a única forma de expressão do dissenso.
De acordo com Martucceli (2013) a identidade diz respeito a duas coisas,
primeiro, assegura a permanência dos indivíduos ao logo dos tempos e, em
segundo, transmite a noção de conjunto de perfis sociais históricos e culturais
próprios de um coletivo social. Reforça ainda que “não há identidade individual
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sem identidade coletiva, ao mesmo tempo, que todo perfil coletivo serve à
estruturação de identidades pessoais” (MARTUCCELI, 2013, p. 47). O autor
peruano faz uma interessante colocação, dialogando com o antropólogo
canadense Erving Goffman, ao afirmar que através da interação entre o sujeito
dito normal e o estigmatizado, invariavelmente ambos sabem o que o outro
pensa de si e que esse ato reflexivo estabelece considerável ressonância
política, contribuindo para os processos identitários de cada um. A fala de
Martucceli reitera a importância da experiência de alteridade para a formação
dos sujeitos. Logo é possível perceber que identidade e alteridade são conceitos
que se estruturam simultaneamente e contribuem para a formação integral dos
sujeitos.
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CAPÍTULO 6- Análise fílmica

6.1. O que dizem os teóricos sobre Análise de Filmes
O reconhecimento da importância social do cinema ainda não se
refletiu, de forma significativa, nas pesquisas que
desenvolvemos na área de educação. A discreta publicação de
artigos sobre o tema em nossos periódicos sugere que os
pesquisadores dessa área ainda dão pouca atenção aos filmes
como objeto de estudo. Mas a riqueza e a polissemia da
linguagem cinematográfica conquista cada vez mais
pesquisadores que, reconhecendo os filmes como fonte de
investigação de problemas de grande interesse para os meios
educacionais, passaram a considerar o cinema campo de
estudos. (DUARTE, 2002, p. 97)

Ciente da complexidade da atividade análise fílmica, passei ao exercício de
identificação de como autores brasileiros trabalham a construção metodológica
dessa análise na busca de um caminho metodológico próprio. Minha intenção
inicial era trabalhar apenas com autores brasileiros, porém ao me deparar com
o texto da portuguesa Manuela Penafria, resolvi incluí-la neste diálogo por
acreditar que ela o enriqueceria.
Apesar de complexa, a atividade de análise fílmica não é recente remontando a
Ricciotto Canudo (1877-1923) que primeiro nomeou o cinema como sétima arte
e o discutiu como Arte da Vida, “uma arte que surgia com a síntese das artes do
espaço e das artes do tempo.” (PENAFRIA, 2009, p. 04) Porém, o primeiro
trabalho formal de análise intitulado “‘Eh!’ De la pureté du langage
cinématographiques” (1934) foi o realizado por Eisenstein sobre seu filme O
Couraçado Potemkine (1925) e publicado pelos Cahiers du Cinéma, nº 210 em
1969. Para essa análise, Eisenstein realizou a decomposição de 14 planos
separados da produção e tinha como objetivo a defesa da pureza da linguagem
cinematográfica, que caracterizava seu trabalho como arte e diferente de
qualquer outro.
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O exemplo de Eisenstein conduz-nos a mais duas observações:
que a análise de filmes deverá ser realizada tendo em conta
objectivos estabelecidos a priori e que se trata de uma actividade
que exige uma observação rigorosa, atenta e detalhada a, pelo
menos, alguns planos de um determinado filme. (PENAFRIA,
2009, p. 04)

A autora defende que a análise fílmica deverá ser feita após a determinação de
objetivos, de forma detalhada e que seja considerada fundamental para todos
que escrevem sobre cinema. Sobre o que torna a análise complexa, Penafria
defende que analisar um filme em sua totalidade seria uma atividade
interminável. Além disso, o analista pode cair na racionalização excessiva do
filme passando a exercer algum tipo de controle sobre ele, comprometendo um
dos principais cuidados a se ter quando se analisa, voltar para a obra inicial.
Penafria elenca os principais tipos de análise conhecidas:
- Análise textual. Surgida nas décadas de 1960 e 1970, considera o filme como
um texto levando em consideração seus códigos. Tem como objetivo a
decomposição do filme através de sua estrutura. É realizada através da divisão
do filme em segmentos autônomos. De acordo com Christian Metz:
os filmes possuem 3 tipos de códigos: os perceptivos
(capacidade do espectador reconhecer objectos no ecrã);
culturais (capacidade do espectador interpretar o que vê no ecrã
recorrendo à sua cultura, por exemplo, alguém vestido de preto
em sinal de luto) e códigos específicos (capacidade do
espectador interpretar o que vê no ecrã a partir dos recursos
cinematográficos, por exemplo, a montagem alternada como
indicação que duas acções estão a decorrer ao mesmo tempo,
mas em espaços diferentes). (PENAFRIA, 2009, p. 06)

- Análise de conteúdo: Analisa o filme como um relato, levando em consideração
apenas o tema do filme. Identifica-se o tema do filme, faz-se um resumo de sua
história e em seguida realiza-se a decomposição do filme de acordo com seu
tema.
- Análise poética: Pode ser utilizada para análise de um filme ou de qualquer
outra obra de arte. Considera o filme como programação/criação de efeitos e é
de autoria de Wilson Gomes (2004). Primeiro enumera-se as sensações, efeitos
proporcionados pelo filme. Em seguida investiga-se a estratégia, ou seja,
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descobrir como esse efeito foi construído pela obra. Através da identificação da
estratégia é possível classificar os filmes de dois modos:
como uma composição estética se os seus efeitos forem da
ordem da sensação (em geral, filmes experimentais), ou como
uma composição comunicacional se os efeitos forem sobretudo
de sentido (em geral, filmes com um forte argumento que
pretendem transmitir uma determinada mensagem/ponto de
vista sobre determinado tema), ou como composição poética se
os efeitos que produz são, essencialmente, sentimentos e
emoções (em geral, filmes com forte componente dramática).
(PENAFRIA, 2009, p. 06)

- Análise da imagem e do som: Considera o filme um meio de expressão, é
centrada no espaço fílmico ou cena fílmica. Utiliza-se da gramática
cinematográfica para compreender como o realizador concebe o cinema e como
este possibilita diferentes olhares sobre o mundo.
Com esse elenco a autora conclui que existem diferentes maneiras de realizar a
análise fílmica, mas que uma escolha inicial perpassa por todas: a escolha de se
realizar análise interna ou análise externa ao filme. A primeira, é centrada no
filme em questão, tomado como obra individualizada e singular, sendo possível
contemplar a bibliografia do realizador para compreendê-lo. Já a segunda,
considera o filme resultado de um conjunto de relações socioculturais, político,
econômicas, estéticas e tecnológicas. Outro ponto que une as diferentes formas
de análise é a retirada de fotogramas/frames como suporte para a realização
dessas. Penafria ressalta que o objetivo da presença dessas imagens na
pesquisa não é o embelezamento do texto, mas sim a exposição de um
instrumento de trabalho.
A autora também elenca alguns pontos para realização de uma análise interna
de um filme:
- A listagem das informações do filme: título, título original, ano, país, gênero,
duração, ficha técnica, sinopse, tema(s) do filme;
- Dinâmica da narrativa: A decomposição do filme em si.
- Pontos de vista: Pode ser realizada através de 3 sentidos:
1-Sentido visual/sonoro (onde está a câmara em relação ao
objecto a filmar? Que sons podem ser ouvidos ao longo do filme
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e em que momentos? Quais as características dos planos?
Trata-se aqui de fazer uma análise ao filme nos seus aspectos
visuais e sonoros recorrendo ou criando terminologia relativa à
imagem e ao som.) 2-Sentido narrativo (Quem conta a história?
E como é contada?). (...) 3-Sentido ideológico. Aqui pretende-se
verificar qual a posição/ideologia/mensagem do filme/realizador
em relação ao tema(s) do filme. (PENAFRIA, 2009, p. 06)

- Cena principal: Entendendo a dificuldade em talvez de identificar a cena
principal do filme para decompô-la, a autora coloca esse ponto como último no
elenco para realização da análise interna;
- Conclusão: Consiste na elaboração de um texto em que são apresentadas as
características da cena fílmica analisada, onde é possível realizar uma
qualificação da obra analisada.
Para além do que nos diz a autora portuguesa, o diálogo com autores brasileiros
selecionados mostrou a diversidade de caminhos possíveis para a análise
fílmica. E ainda mostrou que esses caminhos não se esgotaram, sendo possível
a abertura de novos.
Fabris (2008) considera sua primeira preocupação ao analisar filmes, situá-los
em um contexto histórico de política audiovisual no Brasil.
Tomei o cinema como um produto criado culturalmente que traz
marcas, as inscrições das culturas na sua forma de expressão,
nas representações que produz. Há uma materialidade fílmica
(visível, dizível e de silêncios) criada pela linguagem própria
desse artefato, como movimento e posição da câmera (ângulos),
abertura ou fechamento da cena (planos) e outros efeitos
utilizados na operação de transformar as imagens em histórias
que nos capturam e seduzem. (FABRIS, 2008, p. 126)

Um dos termos comumente encontrados nas diversas metodologias de análise
é decupagem ou decomposição. Segundo a autora, decupagem é “o proceso em
que o filme sofre sua produção, em que ele começa a ganhar sua forma
cinematográfica (...) é o momento em que o diretor e o roteirista dividem cada
cena em planos.” (FABRIS, 2008, p. 129) Penafria (2009) acrescenta que a
decomposição consistiria em uma descrição plástica da imagem. O processo
desconstruiria e reconstruiria os filmes, sempre lembrando que o filme deve ser
o ponto de partida e o ponto de chegada da análise. (VANOYE, 19994)
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De acordo com Fabris (2008), a linguagem cinematográfica possui uma
gramática específica, e para facilitar o contato com essa gramática e a análise
dos filmes, inseriu nas fichas de decupagem (elaboradas para facilitar a
decomposição dos filmes), os principais termos deste vocabulário como
“claquete”, “cenas” e “ângulos”. Ela ainda elenca alguns elementos fílmicos que
contribuem para a construção de sentidos, como: a música, o som diegético, a
paleta de cores, os atores escolhidos e os diretores responsáveis. Em seguida a
autora descreve os itens constituintes do caminho metodológico, utilizado por ela
para a análise fílmica:
- Filmografia para análise: escolhida através da problematização da pesquisa.
Após a escolha, segue-se um processo de alfabetização na filmografia referida.
Procura-se textos, imagens, e outros materiais sobre o filme em questão.
- Filmografia complementar: filmes que de alguma forma se relacionam com o
escolhido e possam contribuir para o processo de argumentação.
- Fichas técnicas: contendo sinopse e elenco do filme abrangem o processo de
produção e distribuição do filme.
- Tabela de linguagem cinematográfica: Descreve significados da linguagem
cinematográfica, como ângulos, planos, etc com o objetivo de auxiliar
pesquisadores que não são da área da comunicação na análise do filme.
- Ficha dos critérios de seleção dos filmes: tem por objetivo garantir a legitimação
e abrangência do material representativo para a pesquisa.
- Tabela de levantamento das representações: Elencar as representações que o
filme faz circular em sua história. No caso da autora, filmes com representação
de escola, professores e alunos.
- Ficha de decupagem: para a elaboração da ficha de decomposição, a autora
reitera que não se restringiu à uma análise da gramática fílmica, mas estava sim
preocupada com a produção de significados possíveis por determinada cena e
“não por conter significados a priori”. (FABRIS, 2008, p. 129)
- Ficha de decupagem-montagem: utilizada para auxiliar na leitura dos diferentes
conjuntos de significados onde se pode ler diferentes enunciados;
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- Ficha de articulação fílmica: Ficha-síntese, para auxiliar na análise da
articulação dos diversos fragmentos fílmicos coletados gerando um campo de
significação.
A contribuição de Fabris para a construção do caminho metodológico dessa
pesquisa se dá substancialmente pelo seu entendimento da potência
cinematográfica na construção de sentidos, não tendo seus filmes, como já
citado anteriormente, um significado intrínseco. Além disso a autora ressalta a
potência política da relação cinema e educação. E ainda a importância de
relacionar a teoria com o contexto cultural das produções fílmicas.
Um desafio que se apresenta indispensável nessa experiência
de pesquisa com produtos da mídia será armar
problematizações complexas para fazer ver a educação de
nosso tempo com argúcia teórica e comprometimento político.
(FABRIS, 2008, p. 130)

Evocando Rosália Duarte (2002) para o diálogo com Fabris (2008), é
interessante perceber como o pensamento de ambas convergem no
entendimento de que a estrutura de significação fílmica não se restringe ao
objeto-filme a ser analisado, mas sim compreende todo o universo cultural ao
qual está vinculado.
Além disso, “o cinema é um fato social total o que impossibilitaria qualquer
estudo científico mais rigoroso. Já que, falar sobre filmes é falar sobre um amplo
universo, antes, depois e externo ao filme,” (METZ apud DUARTE, 2002, p. 98)
como equipe, atores, contexto sociocultural, etc.
Segundo Duarte (2002) o filme é um conjunto de significações passível de
diversas análises. E pode ser analisado como texto através do fracionamento
das suas estruturas de significação, o que possibilita diferentes leituras,
convencionalmente chamadas de análises descritivas. “Um filme é sempre um
produto cultural, ou seja, é uma produção que combina elemento(s) da(s)
cultura(s) aos sistemas utilizados na construção de suas imagens.” (DUARTE,
2002, p. 99) Logo, a análise descritiva consiste no cruzamento dos diferentes
sistemas de significação presentes nos filmes com os presentes no contexto
sociocultural em que estão inseridos. Tem-se como recurso, identificar a
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questão-problema ou eixo temático do filme e buscar compreender a estrtura de
significação no filme e no contexto inserido.
A dificuldade inicial desse tipo de análise consiste na escolha dos filmes para
esta, já que é inviável realizá-la com um grande número de obras, o que gera já
de início a necessidade de elaboração de critérios para essa escolha. Filmes
mais assistidos ou de grande bilheteria, são segundo a autora, critérios utilizados
para dar seguimento a essa análise. (DUARTE, 2002)
Usando como referência a análise realizada por Mary Dalton (1996), Duarte
(2002) diz que essa autora tendo como base os estudos culturais, analisa os
filmes buscando estabelecer relação entre os elementos de significação da
narrativa com as concepções da questão-problema no universo sociocultural em
que está inserido. Usa quadro de valores como: valores políticos, valores
estéticos e valores éticos.
A autora cita o trabalho de Henry Giroux (1996) que analisa o que ele chama de
“processo de demonização da juventudade” por Hollywood. Através dos estudos
culturais Giroux “descreveu imagens e identificou nelas “marcas de um contexto
ideológico” (DUARTE, 2002, p. 97) que reafirmava tais valores. Duarte também
evoca o trabalho de Guaciara Lopes Louro (2000) que analisa filmes
hollywoodianos

de

grande

público

visando

identificar

as

formas

de

representação da sexualidade e as diferenças de genêro. Louro fala sobre como
esses filmes atuam como uma “pedagogia cultural” sedutora e persuasiva. Já
Áurea Guimarães (1998) – outra autora que Duarte traz para o diálogo – através
da perspectiva filosófica tem como ponto de partida padrões socioculturais e de
valores nos quais os filmes estão inseridos e não os filmes propriamente.
Não é preciso recusar ao filme sua condição de arte (enquanto
expressão de ideias e sentimentos) para entendê-los como um
produto cultural que reflete e veicula valores e crenças das
sociedades em que está imerso. (...) Ver e interpretar filmes
implica, acima de tudo, perceber o significado que eles têm no
contexto social do qual participam. (DUARTE, 2002, p. 97)

Ao reiterar que um filme é sempre um produto cultural e amparada por Giroux,
reconhecer a presença de sinais de um contexto ideológico na produção fílmica,
Duarte corrobora um pensamento de Bakhtin de que tudo que é ideológico
possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. O que amparará
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minha escolha pela análise externa ao filme. Segundo Penafria (2009), a análise
externa considera o filme resultado de um conjunto de relações socioculturais,
político, econômicas, estéticas e tecnológicas. É preciso também pesquisar a
outra dimensão das imagens: “o espectador, o público-alvo, o sujeito com quem
desejamos fazer um trabalho, a partir do cinema, a figura humana que elegemos
como central, a partir da narrativa mesmo....” (MARCELLO & FISCHER, p. 512).
É possível perceber no estudo de Marcello e Fischer (2011) quase uma síntese
das questões aqui explicitadas ao apresentarem três dimensões que devem ser
contempladas nas pesquisas de análise fílmica: a dimensão da linguagem
cinematográfica, os sujeitos dos quais as narrativas fílmicas falam e os
questionamentos filosóficos, culturais, estéticos ou pedagógicos possíveis de
serem pensados a partir de filmes.
Podemos, assim, imaginar um sem-número de propostas de
pesquisa no âmbito das relações entre cinema e educação –
mas, a nosso ver, a maior ou menor eficácia desse trabalho
dependerá da construção de um objeto, na medida do possível,
complexo, rico, pleno de questões, tanto no tocante a um tipo de
criação particular (a narrativa cinematográfica), quanto ao tipo
de sujeitos, de algum modo, envolvidos com filmes (na condição
de espectadores, de personagens principais, ou mesmo de
realizadores ou de analistas de imagens) em relação aos modos
de existência propostos, ligados a problemas contemporâneos
urgentes – ou, como diria Foucault (1995), relacionados aos
perigos que nos cabe enfrentar, particularmente no campo da
educação (MARCELLO & FISCHER, 2011, p. 506).

Ressaltam também a importância de superar a ideia de uma busca por uma
verdade nas imagens, optando por permitir que elas nos invadam e encontrem
ligações entre nós e elas. O que muito se assemelha adotado por Bakhtin, que
o que existe de fato, são múltiplas verdades com múltiplos sentidos.
As autoras corroboram o entendimento de Alain Bergala, de que o cinema
proporciona uma experiência radical de alteridade, ao apresentarem esse
conceito como tema necessário nas pesquisas de cinema e educação. “(...) Falar
do outro é próprio da narrativa cinematográfica: um filme nos apresenta o outro,
nos apresenta sua vida íntima, sua relação com o espaço, sua relação com o
mundo” (MARCELLO & FISCHER, 2011, p. 516).
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Assim, as autoras entendem que pesquisar cinema e educação é contemplar
cada uma dessas dimensões (a linguagem do cinema, os sujeitos envolvidos conforme nossas escolhas metodológicas - e as temáticas de urgência no
presente) e, sobretudo, no confrontamento das três, mesmo que, no processo
da investigação, uma ou duas dessas dimensões tenham ênfases diferenciadas.
Ou seja, essa separação é apenas de caráter didático. No ato investigativo, para
as autoras, essas três dimensões devem ser pensadas.
À luz das considerações acima expostas, pude elencar alguns pontos que
nortearam minha análise fílmica. As escolhas desses pontos se dão
substancialmente por perceber que são pontos comuns nas diferentes
metodologias aqui apresentadas e por delinearem de fato um pertinente caminho
metodológico para minha análise. O primeiro ponto a ser considerado é o
estabelecimento de objetivos claros para a análíse. Conforme creio já ter
explicitado ao longo deste texto, meu objetivo principal é compreender o discurso
da cidade no discurso do cinema, entendendo a construção de sentidos da
cidade no cinema. Amparada por Marcello e Fisher reitero a potência de sentidos
possibilitada pelo Cinema:
Isso tem a ver com um olhar sobre (e em direção a) o cinema,
um olhar que não busca, naquelas narrativas, o encontro com
falsas ou verdadeiras imagens, mas que, antes, aceita olhar
aquilo que é exposto naquela cena, naquela história,
naquele movimento, naquele gesto, naquele cenário – aquilo
que, embora pensado e planejado por alguém, está ali, a rigor,
como se não tivesse qualquer transcendência ou
intencionalidade (...) Tal perspectiva corrobora com ideia de que
a ligação entre os domínios daquilo que se vê e daquilo que se
diz está mais no âmbito das possível articulações e
complementaridades do que da dependência ou obviedade do
seu possível encadeamento (MARCELLO & FISCHER, 2011, p.
508, grifo meu).

O segundo ponto, é a observância na realização de uma observação rigorosa
durante a análise. Creio que esse ponto apenas reforça o caráter cuidadoso que
empenhei em toda a pesquisa. Durante a análise fílmica, o filme foi
repetidamente assistido e analisado. O terceiro ponto a ser considerado, seria
situar o filme em um contexto histórico de política audiovisual no Brasil, atividade
que realizo no tópico abaixo.
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6.2. O contexto da análise
Conforme dito no começo deste capítulo é importante situar o contexto de análise
do filme – o que creio ter realizado ao longo desta pesquisa e mais
especificamente no primeiro capítulo, onde esmiúço um pouco meu local de falaporém faz-se igualmente importante situar o contexto no qual o filme se encontra
inserido. Não me refiro ao contexto da narrativa trabalhada pelo filme, mas sim
pelo contexto em que se dá a produção.
A produção escolhida para o diálogo neste texto é O som ao redor de Kleber
Mendonça Filho (2012). Apesar de se tratar de uma produção da segunda
década do século XXI, é importante apresentar uma breve retomada histórica
para que o contexto no qual o filme se insere seja de fato compreendido. Nos
anos 90, na América Latina efetivou-se uma forte presença de governos
neoliberais que se baseavam no Consenso de Washington45 para estruturar sua
política. Particularmente no Brasil, segundo dados do IPEA46

de 1998, a

desigualdade de renda no país se consolidou durante esse período. O cenário
em outros países latino-americanos não foi muito diferente, o que fomentou o
crescimento de movimentos sociais engajados na luta por mudanças
democráticas.
É nesse contexto que a América Latina vê, nos anos 2000, a ascensão de
governos de tendência à esquerda47. Hugo Chaves na Venezuela (1999-2013),
Evo Morales na Bolívia (2006-), Rafael Cortês no Equador (2007), Lula e Dilma
no Brasil (2003-2010) e (2011-2016) respectivamente são alguns exemplos de
representantes que direcionaram significativamente seus esforços para
mudanças que visavam justiça social (apesar de alguns não romperem
totalmente com ideias liberais de governo). Na América Latina a realidade
opressora e excludente da formação dos Estados Nacionais (reforçada pelos
governos neoliberais) possui ainda um agravante, já que se estrutura sobre a
45

O Consenso de Washington consistia em um pacote de medidas elaboradas em 1989 por uma união de
instituições financeiras que propunha reformas econômicas para países interessados em um suposto
ajuste econômico. As recomendações tinham caráter essencialmente neoliberal, com foco na privatização
como melhor meio de administração e na firme defesa e manutenção do direito à propriedade. Duas
medidas que vão claramente se opor à ideais socialistas
46
IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
47
Considera-se governos de esquerda aqueles cujos ideias se baseiam em equidade de direitos e justiça
social e com bases ideológicas socialistas.
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lógica colonial de séculos de dominação e submissão a ideais sociais e culturais
externos.
O surgimento de governos comprometidos com ideais de esquerda faz com que
pautas sociais historicamente relegadas a segundo plano como maior equidade
na distribuição de renda, incentivo à cultura e movimentos sociais, acesso
democrático à terra passem a permear o cotidiano da sociedade. Se
considerarmos que o território dá materialidade a essas questões que são
aparentementes subjetivas e impalpáveis como relacionamentos, preconceitos
e segregação, o espaço como sujeito e o objeto cinematográfico é uma realidade
“espontânea” a partir dos anos 2000, principlamente a partir dos anos 2010,
quando as pautas sociais já se encontram mais consolidadas.
Exemplificando, o filme em análise se encontra contextualizado nas produções
pós anos 2000, pós O Auto da Compadecida (200), Bicho de Sete Cabeças
(2001), Abril Despedaçado (2001) Cidade de Deus (2002), Edifício Master
(2002), Amarelo Manga (2002), Madame Satã (2002), O Carandiru (2003), Tropa
de Elite (2007). O que esses filmes têm em comum é a presença marcante do
espaço como fomentador e/ou cerne do conflito. Começa com o sertão
nordestino palco das andanças João Grilo e Chicó passando pela instituição
psiquiátrica onde Neto é internado, até as invasões do Capitão Nascimento às
comunidades cariocas.
É necessário o entendimento que outros fatores externos também influenciaram
(negativamente) o cinema nacional nos anos 1980 e 1990, a considerada
“década perdida” economicamente nos anos 1980, a extinção da Embrafilme em
1990, a popularização do video-cassete e da televisão na década de 1990 e a
extinção da lei de incentivo fiscal Lei Sarney nº7505/86. (XAVIER, 2001).
Segundo Ballerini (2012) o público de cinema nacional em 1993 chegou a quase
0%. Faço essa ponderação não para colocar em xeque os argumentos utilizados
anteriormente, mas sim para mostrar como o panorâmico cinematográfico
brasileiro é complexo e intrinsecamente ligado à vida fora da tela.
Ainda sobre este período, a segunda metade da década de 1990 ficou conhecida
no universo cinematográfico nacional como “retomada”, pois a baixa quantidade
de produções da primeira metade da década foi superada. Sobre o período que
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antecedeu a retomada e sua relação com os governos neoliberais, Bellerini
(2012) sugere:
(...) vale lembrar que a América Latina como um todo viveu uma
espécie de “retomada conjunta” durante as últimas décadas do
século XX. Isso por conta da implementação do governo
neoliberal, que acabou com as leis que protegiam os cinemas
nacionais. Segundo Octavio Getino (2007), a produção do
México, do Brasil e da Argentina passou de aproximadamente
duzentos títulos em em 1985 para menos de cinquenta em 1995.
(BELLERINI, 2012, p. 34)

A retomada de investimentos na área após esse período, como A Lei Rouanet
(Lei nº 8.313/91) a Lei de Audiovisual (Lei nº 8.685/93) contribui para essa
“retomada”. Carlota Joaquina, Princesa do Brasil (1995) de Carla Camurati é
considerado um marco da retomada, por ter alcançado mais de um milhão de
espectadores.

Figura 7: Na foto, a paleta de cores do filme. Cena do filme Cidade de
Deus. Disponível em:
http://img.r7.com/images/2015/05/08/554sfz2jau_5gy10oj2s4_file.jpg?
dimensions=780x536&no_crop=true
Figura 6: Cartaz promocional do filme
Cidade de Deus. Disponível
em:https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_
de_Deus_(filme)#/media/File:CidadedeDeu
s.jpg

O período da retomada é caracterizado também pelo surgimento da produtora
Globo Filmes, que imprimiu um novo “padrão” de produção cinematográfica,
seguindo a lógica das telenovelas, incluíndo seus conhecidos atores. Segundo
Nagib (2012) o ápice da retomada aconteceu em 1998 e a partir de então esse
período começa a ter fim, sendo substituído por um novo que tem como marco
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o filme de Fernando Meirelles e Katia Lund, Cidade de Deus (2002), que não
possuía em seu elenco atores de conhecidas telenovelas, mas sim atores
desconhecidos negros e abordava um tema social. Mesmo com essas variáveis,
o filme alcançou mais de 3 milhões de espectadores. (BALLERINI, 2012)
O filme de Meirelles e Lund trouxe uma nova forma de percepção dos espaços,
colocando como cerne do conflito a comunidade do Rio de Janeiro que dá nome
à produção. É interessante perceber pela estética trabalhada pelos diretores
como os personagens e os espaços onde o filme é ambientado se transformam
paralelamente. Ainda sobre a estética, o filme possui uma paleta de cores que
reflete e é refletida na aridez do espaço da comunidade, os tons terrosos e os
cinza-concreto contribuem para que personagens e espaço estejam ainda mais
intrínsecamente ligados.

Figura 8: Cena do filme Rio 40 graus. Disponível em:
http://imagem.vermelho.org.br/biblioteca/filme_rio_4
0_graus75423.jpg

Figura 9: Cena do filme Cidade de Deus. Disponível em:
http://www.otvfoco.com.br/wpcontent/uploads/2014/06/ciudade_de_deus.jpg

Outra questão que chama atenção é como o filme se aproxima e se distancia de
um precursor do Cinema Novo, Rio 40 graus (1955) de Nelson Pereira dos
Santos. O filme de Santos também tem como personagens centrais moradores
de comunidades cariocas (neste caso do Morro do Cabuçu), mas a produção em
grande parte centra seus conflitos no “Rio-estereótipo”, seus pontos turísticos e
suas praias. Já a produção de Meirelles mergulha no universo espacial da
comunidade da Cidade de Deus.
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Cabe também ressaltar que a mudança política estabelecida nos anos 2000, não
“inventa” a união cinema e território/conflitos sobre o território. Essa união
começou a se firmar no despertar do Cinema Novo – conforme exemplificado
anteriormente – e firmou raízes no Cinema Marginal da década de 1970 que,
com sua notória militância política, trouxe para a cena temas político-sociais
brasileiros relacionados à identidade e conflitos da nossa formação social.
(XAVIER, 2001) É importante salientar, que apesar de ser tema recorrente desse
período as pautas sociais – e consequentemente o espaço – a o cinema
brasileiro não mateve uma rigorosa linearidade sobre o tema até a
contemporaneidade. Tal fato se deve a diferentes

fatores

como o

subdesenvolvimento econômico e falta de medidas protecionistas ao cinema
nacional bem o que gerava a necessidade de se produzir filmes comerciais
“rentáveis”.
É a partir dessas considerações que corroboro um dos objetivos principais desta
pesquisa: o entendimento da importância da díade cinema e território para o
processo de conformação das identidades. Se entendemos que a própria
consolidação

do

fazer

cinematográfico brasileiro

está

intrínsecamente

relacionada a conformação da(s) nossa(s) identidade(s) compreendemos de fato
o potencial pedagógico do cinema na formação dos sujeitos.

Figura 30: Cartaz promocional do
filme Central do Brasil. Disponível
em:
https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/pt/2/29/Central_do_Brasil_
poster.jpg

Figura 21: Cena do filme Central do Brasil. Disponível em:
https://imagens.papodecinema.com.br/file/papocine/2014/01/centraldo-brasil-papo-de-cinema-09.png
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Segundo Nagib (2002), os filmes realizados dois anos pós-retomada passaram
a direcionar seus esforços na “redescoberta” do Brasil. A autora ainda coloca
que o filme Central do Brasil (1998), de Walter Salles, é um marco desse
processo ao reforçar o cinema de retomada interessado na dinâmica dos
problemas sociais. Já citei o filme de Salles anteriormente nesta pesquisa, então
brevemente retomando, a produção do diretor tem a estação título do filme como
um espaço de transitoriedade que proporciona muitas reflexões acerca da
problemática das migrações no Brasil. Novamente o espaço como cerne e mote
dos conflitos.
É possível então chamarmos de Pós-Retomada – caracterizados pela
heterogeneidade – o cinema brasileiro do século XXI em que se insere o filme O
som ao redor. Creio ser importante salientar que falar de um período tão próximo,
iniciado há apenas 16 anos, constitui-se em certa limitação para esta análise, já
que a maturação de determinados eventos exige paciência histórica. Porém, é
inegável o reconhecimento de que no presente período a problemática dos
espaços tem se consolidado como gérmem de conflito na filmografia nacional, o
que apesar da citada limitação, sustenta esta pesquisa. Sobre o viés econômico,
uma importante consideração é esse panorama heterogêneo só possível através
da existência das pequenas produtoras que dependem massivamente dos
incentivos fiscais estatais.
Como já dito anteriormente, a produção cinematográfica brasileira guarda certa
proximidade com o universo da telenovela. Logo, é importante perceber que
nessas produções a centralidade dos espaços na trama também tem se
consolidado, o que estabelece certo “diálogo” com a produção cinematográfica,
dada a força das telenovelas para o espectador brasileiro. Esta observação
obviamente não conclui que a televisão está influenciando o cinema e vice-versa,
mas sim que o produto visual oferecido ao espectador/telespectador brasileiro
se assemelha em alguns pontos.
Exemplificando essa questão, algumas produções do canal Globo (que domina
esse segmento nacional): Serra Pelada - A Saga Do Ouro (2013) que
centralizava seus conflitos fortemente no espaço paraense; Babilônia (2015) cujo
título já indicava a centralidade do espaço (a comunidade carioca); I love
Paraisópolis (2015) e a favela paulista homônima; Felizes para Sempre? (2015)
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ambientada em Brasília, a minissérie de Euclydes Marinho mostrou o espaço
brasiliense de uma forma diferente da comumente retratada, os espaços além
dos institucionais, gerando outros conflitos além da temática política; a minissérie
Alemão - Os Dois Lados do Complexo (2016) e a comunidade que dá título;
Velho Chico (2016) e os espaços que circundam o rio; e mais recentemente Dois
Irmãos (2017), ambientada na capital amazonense que tem a cidade não apenas
como pano de fundo, mas também como geradora e fomentadora da dinâmica
na produção.
As produções citadas neste primeiro momento, são produções que inovam na
abordagem do espaço diegético48. Creio ser importante trazer para este texto o
conceito de diegese, pois o que me interessou ao longo deste texto foi o espaço
cinematográfico em sua totalidade, integridade e independência e não sua
retratação fidedigna.
Estabelecido este panorama macro sobre o contexto da produção a ser
analisada, faz-se necessário um recorte um pouco mais restritivo. A produção de
Mendonça Filho faz parte do “novo cinema pernambucano”, expressão que tem
sido utilizada para descrever as obras pós "O Baile Perfumado" (1997), filme de
Lírio Ferreira e Paulo Caldas que marca a retomada do cinema de Pernambuco.

6.3 O som ao redor
Como escapar desde então à pulverização do espaço em
imagens, em signos, em informações conjuntas-disjuntas para o
“sujeito” voltado ele mesmo à abstração? O espaço se oferece
como um espelho ao “sujeito” refletindo, mas à imitação de Lewis
Caroll, o “sujeito” passa do outro lado do espelho e torna-se
abstração vivida. (LEFÈBVRE, 2006, p. 426)

Título: O som ao redor
Ano: 2012
Direção: Kléber Mendonça Filho

48

Segundo Vanoye, o termo diese se assemelha à história, sem contudo serem equivalentes. Diegese diz
respeito à história e o que a circunda, ao que é a ela associada. É o o seu universo ficcional.
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Roteiro: Kleber Mendonça Filho
Gênero: Thriller/Drama
Duração: 2h 11m
Elenco: Maeve Jinkings, Irandhir Santos, Gustavo Jahn, Irma Brown, Waldemar
José Solha
Produtora: Emilie Lesclaux
Diretor de fotografia: Fabricio Tadeu
Diretor de fotografia: Pedro Sotero
Montador: Kleber Mendonça Filho
Montador: João Maria
Diretor de Arte: Juliano Dornelles
Diretor de elencoDaniel Aragão
1º Assistente de direção: Clara Linhart
Cameraman: Pedro Sotero
Cameraman: Fabricio Tadeu
Engenheiro de som: Kleber Mendonça Filho
Engenheiro de som: Pablo Lamar
Produtor de Elenco: Daniel Aragão
Preparador de elenco: Leonardo Lacca
Produção: CinemaScópio
Distribuidor brasileiro (Lançamento): VITRINE FILMES

Kléber Mendonça Filho (1968) é um diretor e crítico de cinema brasileiro
pernambucano. Nascido em Recife tem em sua filmografia produções como
Eletrodoméstica (2005), Recife Frio (2009) e mais recentemente Aquarius
(2016). O filme O som ao redor foi considerado pelo jornal norteamericano The
New York Times como um dos dez melhores filmes do ano de 2013.
O filme conta diferentes histórias que têm como foco não os personagens
individualmente, mas uma comunidade que mora em uma rua da zona sul do
Recife. O diretor fala em uma entrevista (2014) que a ideia inicial para o filme era
105

transpor a lógica de um engenho para uma rua do Recife. É interessante
perceber como a intenção se concretiza na construção dos personagens. Mas o
que mais me chamou a atenção é o fato de que os eventos desencadeados
durante o filme, centrado naquela rua da cidade, se mostram como um simulacro
das relações sociais contemporâneas. Relações entre patrão e empregado,
entre urbanização e memória e outras gamas possíveis de serem identificadas
na produção. É importante compreender que todas essas relações são mediadas
pelo espaço. Espaços em conflitos e conflitos através, sobre e pelo espaço.
Perguntado também em uma entrevista o porquê de contemplar tanto a questão
do espaço e das cidades em seu filme, Mendonça Filho respondeu em forma de
pergunta: “Você já foi a Recife?” A retórica aparentemente simples do diretor
corrobora a naturalidade e pertinência de se ter o espaço como o cerne dos
conflitos no cinema.
Esse filme se insere na minha pesquisa por ter o espaço como fomentador e
mediador dos conflitos desenvolvidos entre seus personagens. O filme se passa
em uma rua da cidade do Recife envolvendo diferentes situações entre os seus
moradores, durante a chegada de vigias/milicianos e, paralalelamente,
acompanhamos Bia (Maeve Jinkings) tentando lidar com o incoveniente barulho
das latidas do cachorro do vizinho.
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Figura 52: Cartaz promocional do O som ao
redor. Disponível em:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/thum
b/7/74/O_Som_ao_Redor.jpg/225pxO_Som_ao_Redor.jpg

Figura 43: Cartaz promocional do O som ao redor.
Disponível em: http://www.ccine10.com.br/wpcontent/uploads/2013/03/O-SOM-AO-REDOR.jpg

6.4. Os sentidos no filme
Para a análise fílmica selecionei 53 frames/fotogramas do filme. Foram
escolhidos fotogramas que sucitassem a discussão cerne deste texto, que se
apresentassem como potência para a construção de sentidos sobre a cidade.
Durante os dois minutos iniciais, o filme é tomado por imagens em preto e
branco, retratando um ambiente rural. As imagens estáticas se alternam entre
imagens de espaços (a casa grande, o pasto, a porteira) e de pessoas,
aparentemente trabalhadores do espaço rural.
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Figura 13: 1'22'' Porteira

Figura 14: 1' 26'' Família do campo

Figura 15: 1'51'' Casa na fazenda.
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Figura 16:1'57" Casa na fazenda. Casa Grande

Figura 17: 1'59" Trabalhadores no campo

A dualidade casa grande e trabalhadores rurais fica marcada entre os minutos
1’57” e 1’59” a ausência de individualização dos trabalhadores também é
interessante de ser percebida, não são tomados como sujeitos, mas sim como
massa.
Aos 2 minutos e 8 segundos o filme passa a ser em cores e o ambiente muda.
Duas crianças brincando em um ambiente de concreto cercado por muros e com
grandes edifícios ao fundo, contrastando radicalmente com a atmosfera rural
anterior. O novo ambiente é visceralmente urbano. É interessante perceber a
importância do som nesta mudança. O som confere espacialidade às cenas. No
primeiro momento, preto e branco, o som de tambores, um aspecto vernacular,
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interiorano. Já no segundo momento, em cores, o som predominante é o impacto
dos patins e da roda da bicicleta sobre o concreto e um som que se repete ao
fundo, como uma batida em uma construção. O som delineia o urbano e o rural.

Figura 18: 2'8". Primeira cena em cores do filme. Também é a primeira cena de caráter urbano do filme.

Na cena acima ilustrada aos 2 minutos e 8 segundos o ambiente urbano e em
cores é introduzido ao espectador. Mas é interessante perceber o caráter indoor
da cena, a cidade é vista de fora, apenas além e acima do muro.

Figura 19: 2'40". Na cena as crianças brincam na quadra e ao fundo as babás/empregadas domésticas acompanham.

A cena acima retirada aos 2 minutos e 40 segundos gera um interessante diálogo
com a retirada a 1 minuto e 59 segundos. Em ambas os trabalhadores estão
situados ao fundo e não individualizados. A não individualização é ainda mais
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forte na cena acima em que as babás/empregadas domésticas usam o uniforme
típico.

Figura 20: A presença dos limites, grade e cerca se mantêm presente nessa cena. Ao fundo o trabalhador, gerador do
ruído que perpassa as cenas urbanas anteriores.

Figura 21: 3'12" A primeira cena outdoor do ambiente urbano. Vista aérea da rua

Figura 22: 3'15" Vista aérea da rua.
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A primeira cena outdoor da sequência urbana do filme é a vista superior de uma
rua, onde é possível ler os dizeres “é amor Lívia”. Em seguida lê-se “Feliz
Aniversário”. O que chama atenção nessas cenas é seu caráter metafórico: a rua
fala.
A rua é plural, existem muitas ruas dentro da rua. A rua é alteridade. Sendo
alteridade, a rua, expoente máximo da experiência urbana nos permite sairmos
de nós mesmos e vermos através dos olhos do outro. A obra de Mendonça Filho
nos permite sairmos do olhar padrão, estigmatizado classe média-burguesa para
vermos através dos olhos de Clodoaldo e experenciarmos os conflitos urbanos,
mais especificamente as disputas sobre a terra, tão presentes na atualidade do
ser-brasileiro. Segundo Bakhtin, quando contemplo um homem situado fora de
mim e à minha frente, nossos horizontes concretos tais como são efetivamente
vividos não coincidem.” (BAKHTIN, 1997, p. 43)
E é essa não coincidência que torna a experiência de alteridade tão rica que nos
permite a integral completude dos sentidos da cidade. É fundamental ressaltar
que a nos colocarmos na posição e ver através do outro não é suficiente para o
processo formador de consciência. É necessário que retomemos o nosso local
e a partir daí sim, analisarmos a visão que obtivemos através do outro, Bakhtin
chama essa experiência de exotopia e só assim a experiência de alteridade
estará completa.
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Figura 23: 3'17". A primeira cena com foco em uma edificação de grande porte

Apesar de ser ambientada em Recife, capital com mais de 1 milhão de habitantes
tomada por grandes edificações, o enquadramento de edifícios de grande porte
não é comum na produção de Mendonça Filho. Aos 3 minutos e 17 segundos o
prédio é enquadrado não em sua totalidade como se não coubesse na tela. O
caráter indoor/outdoor dual aparece novamente na mudança da cena do
enquadramento do edifício para os jovens entre os prédios.

Figura 24: 3'20" Jovens se beijam no espaço entre prédios
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Figura 25: 3'32" A rua durante o dia, local onde se desenvolvem os conflitos da trama

Figura 26: 3'40"A rua durante a noite, local onde se desenvolvem os conflitos da trama

Esse primeiro momento que se estende até 3 minutos e 24 segundos, em que a
primeira parte, Cães de Guarda é apresentada o ambiente urbano da rua, local
onde se desenvolvem os conflitos da trama, é apresentado com o som da batida
ao fundo. Um incômodo lembrete da cidade em (eterna) construção. O engenho
moderno. Que não mói mais a cana, mas sim o concreto.
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Figura 27: 3'44" Apresentação da primeira parte

O primeiro conflito que abre a trama é o dilema de Bia (Maeve Jinkings) e os
cachorros do seu vizinho que não a deixam por causa de seu latido. A cena se
inicia com Bia na cama e em seguida na cozinha da residência, o latido dos
cachorros que nos dá a impressão de que o ambiente é urbano.

Figura 28: 5' 50" A cidade e seus prédios (outdoor)
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Figura 29: 5'55" As bebidas sobre a mesa (indoor)

É possível perceber como já no início do filme fica bem marcada a dualidade que
se estabelece durante todo o filme: o urbano e o rural, o patrão e a empregada,
o filme de Mendonça Filho se estabelece como a arena da práxis, palco da luta
e do dialogismo das vozes sociais.

Figura 30: 6'07" O patrão e o seu lugar
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Figura 31: 6'12" A empregada e seu lugar

Figura 32: 7'37" A personagem Bia observa o lado de fora. As grades marcam a cena

Figura 33: 7'38" O lado de fora
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Figura 34: 13'40" Um edifício

Figura 35: 13'40" A única casa da rua

Figura 36: 15'10" Menina vê a cidade de dentro do edfício
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Figura 37: 15'24" Menino vê o edifício de baixo

Na cena retirada aos 15 minutos e 10 segundo, João (Gustavo Jahn) mostra o
apartamento que está para alugar para uma mulher e sua filha ao mostrar o
quarto destinado à empregada ele diz “E ali tem o quarto de empregada claro,
com janela.” (15’.40”) Analisando em um primeiro momento a fala de João talvez
não seja possível perceber seu caráter ideológico – novamente aqui tratamos do
conceito bakhtiniano daquilo que remete a algo situado fora de si mesmo –
porque de acordo com o senso comum (e com as normas de conforto
arquitetônico mínimo) que quartos têm janela. Logo a reiteração de que o quarto
da empregada possui a abertura mostra como o ambiente destinado aos
empregados não careceria de conforto mínimo. Remetendo a Melo Neto, é a
parte que lhes cabe neste latifúndio49 contemporâneo.

49

“é a parte que te cabe neste latifúndio” é um verso retirado da canção Funeral de um

Lavrador(1965) composta por Chico Buarque para a representação teatral da obra Morte e Vida
Severina de João Cabral de Melo Neto. BUARQUE DE HOLANDA, Chico. Funeral de um
Lavrador. Interprétes: Chico Buarque de Holanda. c.1965. MELO NETO, João Cabral de, “Morte
e vida severina, Auto de Natal pernambucano, 1954- 1955”, in . Obra completa, org. Marly de
Oliveira, 3ª reimp., Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1999, p. 169-202.

119

Figura 38: 34' Meninos brincam na rua. Resquícios do interior na cidade grande

Figura 39: 34'43": Patrão e filho da empregada se encontram na casa do patrão. Empregada vê a cena ao fundo

Figura 40:40'21": Os guarda-noturnos chegam ao apartamento do Sr Francisco para se apresentarem.
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Figura 41:41'46": Sr. Francisco, “o senhor da rua”

Recife é uma cidade litorânea tradicionalmente conhecida por suas praias. A
correspondência entre cidades litorâneas e a imagem de suas praias é comum.
Consequentemente

a

imagem de

praia

costuma

ser

recorrente

em

representações de tais cidades. Porém na produção de Mendonça Filho, a praia
não é ambiente central ou fomentador de conflitos. O mar aparece pela primeira
vez como plano de fundo aos 44 minutos e 44 segundos.

Figura 42: 44'44": O mar como plano de fundo
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Figura 43: 45'11": Vista da cidade e do mar

Figura 44: 45'35" Introdução da segunda parte da produção

Figura 45: 47'06": Local onde os guardas-noturno vigiam a rua.
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Figura 46: 58'52": Guardas em ação

Figura 47: 59'54": Sr. Francisco vai à praia durante a noite.

O personagem Senhor Francisco (Waldemar José Solha) atua como um senhor
de engenho contemporâneo, onde a rua em que se desenvolvem os conflitos se
assemelha ao engenho. Ele é proprietário da maioria dos imóveis ali existentes,
as pessoas o tem como “senhor de respeito”. Como na cena aos 41 minutos e
46 segundos em que os recém-chegados guardas-noturnos vão até a casa do
personagem “pedir a benção” para poderem trabalhar na rua. Aos 41’40”
Francisco diz aos guardas Clodoaldo e Fernando (Irandhir Santos e Nivaldo
Nascimento respectivamente), Chegaram na minha rua sem pedir licença. Outro
momento em que o poderio de Francisco fica claro, é aos 59 minutos quando ele
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vai à praia durante a noite e sozinho, desconsiderando a ideia de que a rua não
é mais local seguro. Para ele é. Para o senhor da rua é.

Figura 48: 1h 6'36": Introdução da terceira parte do filme

Figura 69: 1h 6'37". Vista do ambinete rural. Introdução às cenas na fazenda

Na passagem para o ambiente da fazenda, a cena panorâmica com o nascer do
sol tem como fundo o canto dos pássaros. Na cena seguinte, a estrada de terra,
o que se houve é o barulho do barro e folhas sendo amassados. O som é
fundamental na espacialização das cenas no longa de Mendonça Filho.
Ainda pensando nessa experiência de alteridade que a rua de O Som ao redor
nos proporciona, é possível retomar também um outro conceito bakhtiniano, o
cronotopo. As relações temporais e espaciais na obra de Mendonça Filho se
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alternam simultaneamente. Ao deslocar o ambiente fílmico da cidade para o
campo, o autor realiza não só um movimento geográfico, mas também um
deslocamento histórico-temporal. Quando nos vemos diante da fazenda, na
verdade estamos diante também do tempo do engenho e o que ele significa
socialmente. Somos transportados (e confrontados) com as relações sociais e
consequentemente espaciais que remontam a tal época. “O próprio espaço
intensifica-se, penetra no movimento do tempo, do enredo e da história. Os
índices do tempo trancendem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é
medido com o tempo.” (BAKHTIN, 1993, p. 201)
A indissolubilidade do espaço e do tempo, o cronotopo bakhtiniano, está
fortemente presente na obra de Mendonça Filho. O senhor de engenho, o
capataz e o trabalhador do campo nos são apresentados. Seja na imponentedecadência da casa grande, no engenho enferrujado e vazio, ou até
metalinguisticamente na presença do cinema abandonado. Como é possível
perceber O som ao redor é palco dialógico e contraditório. E por isso é Arte.
Cinema-Arte ao gerar divergência, dissenso, retomando Campos Queirós, se
gerasse convergência seria dogma, não arte.

Figura 50: 1 h 6'53": Estrada de terra. O ambiente rural bem marcado em contraste ao ambiente urbano
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Figura 51: 1h 07' 02". Primeira vista da fazenda em cores.

Figura 52: 1 h 09' 02". A fazenda. Detalhe das condições em que se encontra, envelhecida.

Figura 73: 1h 09' 17": O contraste entre o interno e o externo agora no ambiente rural.
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Figura 54: 1h 10' 51": O engenho desativado.

Figura 55: 1h 11'35" O cinema abandonado

Figura 56: 1h 11' 52" O cinema abandonado
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As duas imagens anteriores chamam atenção pela ironia do caráter
metalingüístico, que é possível apreender delas. A presença do cinema
abandonado no cinema.

Figura 57: 1h 12' 27". João toma banho de cachoeira

Figura 58: 1h 12' 28" A água do banho de cachoeira se torna vermelho-sangue.

É interessante o caráter poético dessa cena. Além da dualidade das imagens, a
água da fazenda, objeto de um dos impasses da produção, se transforma em
vermelho-sangue das vidas que sofreram com o conflito.
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Figura 59: 1h 12'47" A rua

A cena acima mostra o retorno da trama para o centro urbano. A cena abaixo
mostra a empregada passando roupa e ao fundo a skyline de Recife com seus
grandes edifícios.

Figura 60: 1h 14'48" Empregada passando roupa
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Figura 61: 1h 19'00"

Figura 62: 1h 20'39"

O olhar atento para a obra de Mendonça Filho nos permite perceber que o
caráter dual de contrapontos de opostos que convivem, não é notado apenas no
espaço, mas também nos personagens. Nas cenas de 1h19’ e 1h 20’39”, é
possível ver a empregada Jenifer (Lula Terra) em dois momentos, o primeiro no
trabalho na casa de Francisco, uniformizada e no segundo, já na rua, cabelos
soltos e roupas próprias. É na rua que Jenifer se faz sujeito individualizado.
Jenifer faz questão de trocar de roupa para sair, um modesto exercício de
resistência ao processo de padronização e invisibilidade imposto pelos patrões.
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Figura 63: 1h 30'18" Sofia e João e a cidade ao fundo.

Figura 64: 1h 30'37" Sofia e João visitam a antiga casa do tio de Sofia.

A cena acima em que Sofia e João visitam a antiga casa do tio dela que está
prestes a ser demolida para a construção de um novo prédio, permite-nos ver o
que assim como a casa na cidade veio “substituir” a casa no campo, o edifício
veio para se sobrepor à casa. É o caráter efêmero da contemporaneidade
materializado nas cidades.
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Figura 65: 1h 47'34" Cena final da produção. Bias, os filhos e o marido lançam foguetes em uma tentaiva de calar o
cachorro do vizinho. O barulho dos fogos se confunde ao som dos tiros.

Ao trazer a rua, âmago da urbanidade, para o centro dos conflitos
cinematográficos, Mendonça Filho nos permite vislumbrar a potência dialógica
das cidades brasileiras. Em uma entrevista50 (2013) concedida ao site Revista
de Cinema da UOL, o autor disse que parte de sua inspiração veio de um amigo
que o relatou que o trabalho que realizava parecia ser feito em um engenho de
cana disfarçado de escritório. Segundo ele, a mãe historiadora e outros fatores
também contribuíram para o enredo.
O resultado disso está aí, ainda hoje, num país cordialmente
racista onde a população branca continua achando que é
branca, e onde os negros continuam sendo segregados por
códigos sociais nefastos e quase sempre muito sutis. São coisas
que eu ouvia em casa, sempre.“O Som ao Redor” veio também
de uma ideia de observação minha durante e após os chamados
“anos Lula”. O filme não cita a palavra “Lula” em nenhum
momento, mas eu creio que as classes mais pobres passaram
por uma mudança positiva durante essa primeira década de
2000, e isso eu atribuo à figura de Lula, que veio da classe
trabalhadora, do nordeste, cujo perfil e estilo pessoal nada
tinham a ver com o modelo de político sudestino ou sulista que
a cultura política brasileira nos apresentou ao longo da história,

50

Entrevista concedida ao site Revista de Cinema, UOL em 07 janeiro 2013. Disponível em:

http://revistadecinema.uol.com.br/2013/01/kleber-mendonca-filho-em-busca-do-filme-decinema/. Acesso em fevereiro de 2017.
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nossos líderes. Isso não é discutido no filme, mas de certa
forma está lá. (MENDONÇA FILHO, 2013, grifo meu)

A fala final acima de Mendonça Filho, Isso não é discutido no filme, mas de certa
forma está lá é sintomática não só da produção mas de toda a potência
pedogógica cinematográfica, a possibilidade de ver além do que é mostrado, as
diversas possibilidades de leituras de intertextos. Em uma outra entrevista51
Mendonça Filho diz gosto dos segredos das cidades expostos em narrativas.
Assim como o cinema a cidade nos faz pensar. No caso específico aqui
estudado, o universo de O som ao redor, a produção possibilita pensar sobre as
cidades brasileiras. Mas por que se pensar as cidades?
Existe uma cidade que é a Casa Grande e uma que é a senzala.
E essas firulas de Plano Diretor Estratégico e lei de zoneamento
(leis de urbanização) não valem para todo mundo. O Estado está
ausente da resolução de conflitos e se forma um Estado
paralelo. Há uma mão de obra barata que não ganha o suficiente
para fazer parte do mercado e comprar sua casa.52(MARICATO,
2016)

A cidades brasileiras ainda são cerne de muitos conflitos na contemporaneidade.
Conforme colocado por Maricato, grande parte das cidades brasileiras ainda
refletem – e refratam – a dinâmica da sociedade brasileira. Retomando uma
citação já apresentada nessa pesquisa, o cinema que educa é o cinema que nos
faz pensar e através do filme de Mendonça Filho é possível refletir sobre a
sociedade brasileira contemporânea. É possível perceber como apesar da
mudança do universo rural para o urbano (segundo o censo do IBGE de 2010,
somente 15% da população brasileira vive em meio rural) , muitas das dinâmicas
relacionais ainda se mantêm. Como visto no filme, a relação patrão-empregado
ainda guarda resquícios da relação rural senhor-capataz – que remonta à relação

51

Entrevista concedida à Luciano Velleda, do site Rede Brasil Atual em 28 de janeiro de 2017.

Disponível

em:

http://www.redebrasilatual.com.br/entretenimento/2017/01/para-diretor-de-

aquarius-cidades-se-afastam-das-pessoas-quando-entregues-na-mao-do-mercado. Acesso em
fevereiro de 2017.
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concedida pela arquiteta e urbanistaErmínia Maricato ao Sindicato dos arquitetos no

estado de São Paulo em 4 de maio de 2016. Disponível em: http://www.sasp.arq.br/singlepost/572a5fb40cf2a6a4170a8b29. Acesso em fevereiro de 2017.
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escravagista fazendeiro-escravo – as disputas pelo território, que no filme
culminaram com a morte do pai de Clodoaldo e talvez com a de Francisco (a
questão é deixada em aberto na produção) ainda são recorrentes no Brasil.
Exemplos dessa disputas são as diversas lutas entre moradores de ocupação e
proprietários/governo pelos locais ocupados. Existe uma frase muito usada pelas
ocupações para validar sua luta, se morar é um privilégio, ocupar é um direito.
Esse é apenas um exemplo dos diversos conflitos que envolvem as cidades
brasileiras. Ocupações irregulares de encostas e margens de rios, pessoas
morando nas ruas, condomínios luxuosos em área de proteção, superimpermeabilização das cidades, são exemplares de problemas sociais
brasileiros refletidos – e refratados! – no espaço urbano. Compreender que as
cidades brasileiras atualmente são fundamentais para escoamento de capital
excedente fomenta as discussões acerca dos efeitos do capitalismo e do
neoliberalismo na sociedade.
Além disso, a filmografia em questão permite um avanço na abordagem e
exploração da cidade como material semiótico plural, dialógico, permite que a
mesma seja apreendida como sugere Bakhtin, como palavra internamente
persuasiva e não como palavra de autoridade. A cidade destrinchada, aberta,
polivalente permite que nós a conheçamos de fato. E se a conhecemos, a
exploramos, a modificamos e a tomamos como nossa. O filme de Mendonça
Filho contribui para o acesso ao rua de fato e com isso para o direito à cidade. O
autor desconstrói a monovalência do signo cidade que a classe dominante
pretende (e por muitas vezes consegue) impor. Voloshinov (1930) já dizia que
através do ponto de vista do proletariado, a realidade objetiva possui menor
refração. É preciso atentarmos que todo signo refrata e não apenas reflete a
realidade, logo a filmografia analisada não está isenta de refração. Mas ao nos
colocar vendo através dos olhos do proletariado urbano (e também rural)
conseguimos apreender a realidade das cidades de maneira mais real e menos
refratada afastando o monologismo.
Outra impostante abordagem na obra de Mendonça Filho é a forma equipolente
com que as vozes são apresentadas. Os diversos atores (sociais e fílmicos)
possuem presença e voz. É possível ver através dos diversos olhos e olhares
presentes no filme. É possível se inquietar com o incômodo barulho que assola
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Bia e ver a rua-engenho através dos olhos de Clodoaldo. Penso que além de
ver com os olhos dos outro, O som ao Redor nos permite ouvir com os ouvidos
do outro. O som confere espacialidade no cinema. A forma com que o som é
trabalhado na filmografia em questão nos gera inquietamento, o que só contribui
para a experiência fílmica e consquentemente para a experiência de alteridade.
A importância da obra de Mendonça Filho não se dá pela sua completude, ou
por se apresentar como verdade absoluta apenas que reflete e não refrata. Mas
sim se estabelece pelo seu caráter ideológico (novamente ideologia pela
conceituação baktiniana), que remete a algo situado fora de si mesmo. O som
ao redor ao proporcionar um olhar centrífugo e plurivocal possibilita que surjam
inúmeros intertextos ao longo da vivência fílmica.
Não pode haver enunciado isolado. Ele sempre pressupõe
enunciados que o antecedem e o sucedem. Nenhum enunciado
pode ser o primeiro ou o último. Ele é apenas o elo na cadeia e
fora dessa cadeia não pode ser estudado. Entre os enunciados
existem relações que não podem ser definidas em categorias
nem mecânicas nem linguísticas. (BAKHTIN, 1975, p. 371)

Os signos presentes na produção remetem à inúmeras possibilidades dialógicas.
Questões como relações sociais-hierárquicas, de trabalho, de subserviência, de
vizinhança e até mesmo questões de relacionamento amoroso. Mas o que penso
ser a grande questão da obra de Mendonça Filho é a sua potência na construção
de sentidos sobre a cidade. Ao apresentar a rua-nua, a rua-dialógica, a ruaalteridade. A rua é o microcosmos da urbes. Apreender os sentidos que a rua
possibilida é consequentemente exercer a alteridade, fundamental para a
formação dos sujeitos.
É preciso se pensar as cidades. Não só porque a reflexão sobre os espaços
geraria uma consequentemente melhora de sua qualidade, mas também porque
ao se ler as cidades o que se faz de fato é uma leitura da sociedade brasileira.
Conhecer a realidade em que se vive e parte essencial do processo de educação
integral e formação da identidade dos sujeitos.É necessário se compreender
como sujeito brasileiro e sujeito latino-americano. E para isso, o cinema nacional
pode contribuir significativamente ao nos permitir ver através do outro e pelas
cidades ao redor.
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Considerações finais
Quando nos olhamos, dois diferentes
mundos se refletem na pupila de nossos
olhos. Mikhail Bakhtin

O universo das pesquisas acerca da relação cinema e educação ainda é recente.
Quando inserimos nessa equação a problemática das cidades, este universo
ainda se restringe drasticamente. O resultado dessa escassez foi uma
caminhada de muitas descobertas, mas também por vezes solitária. Sobre a
tríade cidade, cinema e educação praticamente não foram encontradas
pesquisas que abrangessem o tema. Porém, a partir do reconhecimento das
cidades como cânone do cinema brasileiro e considerando que a pesquisa em
cinema e educação já colheu alguns frutos a caminhada foi se estendendo sobre
terra mais firme e consequentemente se tornou mais prazerosa.
Logo, esta pesquisa não pretende esgotar a temática da relação cinema,
educação e cidades, mas sim contribuir para a pertinência dos esforços em se
compreender tal questão para os três campos envolvidos.
Adotei nesse texto a abordagem histórico-cultural, que se mostrou uma escolha
coerente no decorrer desta pesquisa ao considerar o sujeito situado
historicamente e culturalmente, o que dialogou perfeitamente com o perspectiva
adotada para análise fílmica que considera não só o objeto-filme, mas também
o contexto sócio-cultural e político em que o filme se insere.
O diálogo com Bakhtin contribuiu substancialmente para este trabalho. E essa
contribuição se dá em grande parte pela atenção e tratamento que o autor dá ao
conceito de alteridade. O autor russo me fez enxergar o quão essencial é ver
através do outro para identificar-se a si mesmo. E a partir dessa constatação a
pertinência da ideia de que o cinema contribui para o processo de constituição
dos sujeitos se estruturou amparada pela ideia de Alain Bergala de que o cinema
proporciona uma experiência radical de alteridade.
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Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver
axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele vê, colocarme no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar,
completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse
meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um
ambiente concludente a partir desse excedente de minha visão,
do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento
(BAKHTIN, 1975, p.23).

Ao fim, mas não encerramento desta pesquisa, foi possível perceber que pensar
o cinema e as cidades – e as cidades no cinema – é pensar em educação. Mas
não sob a perspectiva escolar, (apesar de perceber que a questão constribui
significativamente para a problemática do ambiente escolar) mas sim sob a
perspectiva da formação integral dos sujeitos, como seres situados histórica e
culturalmente.
Em suma, faz-se necessário realçar a potência que a problemática ligada ao
território se constitui para o processo de constituição das identidades dos
sujeitos. A cidade é o palco da práxis. É o universo da luta de classes. É matéria
e produto, causa e consequência da segregação brasileira. É preciso
compreender que existe a cidade do rico e da pobre, a casa grande e a senzala.
A cidade do pobre, do negro do marginalizado. É necessário ver as cidades
invisíveis. Pois sem elas a experiência de alteridade estará incompleta e a
identidade dos sujeitos comprometida.

Pelo meu discurso, pode-se tirar a conclusão de que a
verdadeira(cidade) Berenice é uma sucessão no tempo de
cidades diferentes, alternadamente justas e insjustas. Mas o que
eu queria observar é outra coisa: que todas as futuras Berenices
já estão presentes neste instante, contidas umas dentro da
outra, apertadas, espremidas, inseparáveis. (CALVINO, 1997, p.
155)
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