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Uma das tarefas do intelectual reside no esforço em 
derrubar os estereótipos e as categorias redutoras 
que tanto limitam o pensamento humano e a 
comunicação.

             (Edward W. Said)



RESUMO

Esta dissertação busca, a partir da análise de aspectos estruturais e técnicos 

de alguns filmes brasileiros, realizados na primeira década dos anos 2000, 

cujos eixos temáticos são a favelização, a miséria e a violência, discutir as 

consequências da utilização de moldes de produção norte-americanos e do 

atrelamento ao “real” como ingredientes  fundamentais para o desejado êxito de 

bilheteria. Pretende também debater a possibilidade de estes  filmes 

configurarem uma mostra da discussão de Vilém Flusser sobre a “manipulação 

objetivante do homem” e (re)pensar a postura a ser adotada pelo intelectual na 

contemporaneidade como alternativa à questão enunciada pelo filósofo.

Palavras-chave: Cinema brasileiro, real, manipulação objetivante do 

homem, intelectual na contemporaneidade. 



ABSTRACT

This  master’s dissertation pursuits, from the analysis of structural and technical 
aspects of some Brazilian movies, produced in the 2000’s first decade, which 
themes are the "slums's increasing process, misery, violence”, to discuss the 
consequences of the utilization of north American production models and of the 
link with the “real” as a fundamental ingredient to achieve the desirable success 
in the movie theaters. It also intends to discuss the possibilities  of these movies 
representing an example of the Vilém Flusser’s discussion about the man’s 
objectifying manipulation and to (re)think about the posture that must be 
adopted by the intellectual in the contemporaneity as an alternative to the 
question enunciated by the philosopher.

Key words: Brazilian cinema, real, man’s  objectifying manipulation, intellectual 
in the contemporaneity.
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INTRODUÇÃO

 Algumas áreas de pesquisa como a psicanálise, a iconografia e a 

semiótica têm discutido, de certo modo, as possibilidades  que o audiovisual 

instaura na criação de “imaginários coletivos”, expressão cara a Mártin-Barbero 

(2004), como ferramentas capazes de construir valores, diversidades e 

conhecimentos.

 É importante, ao analisar a confecção de um filme, abordar o conceito 

de perspectiva, que pode ser descrita como a arte de representar em uma 

superfície plana as coisas como as vemos no mundo real. Tal termo surge com 

a Renascença, na França, e, enquanto técnica, quase sempre esteve presente 

na produção imagética.

 Assim sendo, a produção de imagens é realizada apoiando-se em 

determinada perspectiva, ou seja, elaborada sob determinado ponto de vista. 

Portanto, quando nos deparamos com uma projeção fílmica, deparamo-nos 

com o ponto de vista de quem a produziu, com sua maneira de ver e 

representar o mundo. Desse modo, a câmera funciona como mediadora entre o 

público e o filme, ou seja, mediadora entre o modo de interpretar o mundo do 

espectador e a perspectiva, a maneira de representar o mundo de quem realiza 

o filme.

 Entretanto, ao tecer ideias acerca de produções audiovisuais, não seria 

apropriado centrar toda atenção somente nas imagens. Isso significaria 

creditar, no cinema, às imagens pictóricas, sobretudo à fotografia, uma espécie 

de ancestralidade, quando, na verdade, todos os experimentos  e a 

implementação de procedimentos técnicos de gravação e reprodução de som 

foram preponderantes para a criação do cinema.

 O desenvolvimento dos meios visuais  tem sido precedido e moldado 

pelos meios sonoros. Afinal, as origens do cinema não estão subjugadas 

unicamente à fotografia, tendo o som surgido apenas  em um momento histórico 

específico – e para complementar o visual –, pois os experimentos dos 



mecanismos de gravação e reprodução do som constituíram a base técnica da 

elaboração do cinematógrafo.

 A contextualização histórica dá cabo de realocar o som em patamares 

prioritários quando o assunto é a construção de discursos  cinematográficos  e, 

inclusive, de negar a concepção da existência de um cinema mudo. Então, é 

necessário trazer à luz dos debates o fato de o cinema ser, desde os seus 

primórdios, um evento sonoro, ao contrário do que se encontra em um grande 

número de relatos a respeito desta atividade artística.

 E o grande indício disto são os relatos acerca dos mestres de cerimônia 

ou dos próprios diretores que acompanhavam os filmes e faziam comentários 

explicativos ao público. Os irmãos Lumière, nas primeiras exibições com o 

cinematógrafo, solicitaram ao mágico e amigo Felicien Trewey que tecesse 

comentários sobre o que era visto e projetado nas telas. 

 Mesmo com a elaboração de meios  capazes de proporcionar narrativas 

realistas, no início do século XX, fazendo com que os narradores  fossem 

perdendo espaço, a exibição de filmes continuou a promover a junção de três 

elementos distintos: a música tocada, por um músico ou orquestra, 

especificamente para o filme exibido; as imagens produzidas fotograficamente 

e projetadas; e as legendas escritas que necessitavam ser lidas.

 O que não havia, entretanto, era o som sincronizado, mecanicamente, à 

película, o que não o exclui enquanto elemento essencial para a criação 

cinematográfica. Ele sempre foi importante, inclusive para a evolução da 

linguagem cinematográfica. Cabe, ainda, ressaltar a indissociabilidade do texto 

som-imagem em produções  audiovisuais, visto que o som não é um mero 

complemento das imagens, mas sim um dos elementos fundamentais dos 

sistemas audiovisuais, que, por sua vez, pode ser compreendido como evento 

capaz de criar enunciações a partir da relação som-imagem.

 De 1896 a 1907, não se tinha a linguagem cinematográfica desenvolvida 

de maneira a proporcionar a elaboração de filmes com estruturas narrativas 

complexas. Isto só foi possível a partir do momento em que se buscou criar o 

que hoje compõe as quatro noções básicas da linguagem cinematográfica: o 
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plano; a sequência; a decupagem e a montagem. Procedimentos técnicos que 

postos em uso constituem, minimamente, a linguagem cinematográfica. Tais 

procedimentos técnicos, contudo, devem ser vistos enquanto instrumentos e 

como saber-fazer1.

 É com base nestas concepções que há o entendimento de que a 

produção audiovisual é um mecanismo de construção e representação do real 

passível de veicular o ponto de vista de quem a realizou. Assim sendo, esta 

veiculação de pontos de vista contribui para a diversificação de olhares sobre a 

realidade, sobretudo, quando ainda é possível encontrar quem acredite que o 

cineasta seja uma espécie de repórter neutro e onisciente de uma suposta 

realidade dos  fatos e não uma testemunha participante e um ativo construtor 

de significações. No momento em que se instaura esta ideia e os discursos 

(construídos por realizadores  de filmes) assumem ser portadores da realidade, 

algumas questões se interpõem.

 É no intuito de estudar as questões advindas  destes discursos que esta 

pesquisa pretende realizar observações sobre alguns aspectos de filmes 

brasileiros, como Tropa de Elite (2007), Cidade de Deus (2002), Carandiru 

(2003), Última Parada 174 (2008) e 5X Favela: agora por nós mesmos (2010) e 

O Prisioneiro da Grade de Ferro (autorretratos) (2003), realizados na primeira 

década dos anos 2000. Esta dissertação busca também investigar2  como a 

forma de realização de filmes pode criar uma cosmética da violência3  que 

reforça alguns estereótipos, por exemplo, fazendo do pobre um ator que é a 

personificação do risco e da ameaça social. 

1 Saber-fazer no sentido de que são procedimentos adquiridos pelo aprendizado e com o intuito 
de se atingir certo grau de eficácia e produtividade.

2 Cabe ressaltar, no entanto, a mobilização de disciplinas diversas para esta tarefa, visto que a 
análise deve proceder de forma interdisciplinar, com isso, buscando a convergência de 
conceitos e metodologias de diversas áreas do conhecimento, ancorando-se em abordagens 
técnicas/tecnológicas, estéticas e filosóficas. Portanto, esta dissertação, aloca-se na linha de 
pesquisa “Pesquisas Interdisciplinares em Ciências Humanas, Artes e Filosofia”.

3  Como propõe a professora Ivana Bentes, no sentido de que cosmética seria um tratamento 
superficial  das questões abordadas nos filmes mencionados, contrapondo-se à ideia de 
estética, que seria um aprofundamento no tratamento do tema.
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 A partir da apreciação de tais filmes, que alcançaram grandes espaços 

de divulgação (e também grandes bilheterias), é possível constatar que os 

mesmos abordam temáticas comuns: favelização, miséria e violência. E que, 

além disso, possuem grande necessidade de buscar respaldo no “real”, uma 

pretensão ostensiva de ser (ao menos se mostram como tal) o espelho 

fidedigno da realidade. Contudo este pretenso “espelho da realidade” não 

passa de estratégia mercadológica para atender à fome voraz de um grande 

público ávido por consumir não-ficções, mesmo que sejam ficções travestidas 

de realidade.

 Com estas constatações, é possível levantar alguns problemas acerca 

dos desdobramentos e consequencias da vinculação a instâncias de realidade 

dos filmes estudados. Assim, cabe questionar se tais  obras podem contribuir 

para a perpetuação de uma série de estereótipos sociais, além de promoverem 

uma naturalização da violência, à medida que sustentam a ideia de serem 

portadoras da verdade a respeito das questões tratadas. Para tanto, levar-se- á 

em consideração, ao analisar os filmes, a forma com que eles são realizados 

(roteiro, fotografia, ritmo e edição) e o fato de tratarem de questões sociais 

urgentes: favelização, miséria e violência.

 Neste contexto, a estratégia mercadológica (adotada por realizações  

artísticas como a literatura e o cinema) de se vincular a ficção à vida real, 

proporciona um debate sobre a possibilidade de este evento instaurar o que o 

filósofo Vilém Flusser (1983) denomina “manipulação objetivante do homem”. 

Com este entendimento, as  estereotipações sociais e a naturalização da 

violência podem ser comparadas ao continuísmo/sofisticação da objetivação do 

homem, a que se refere Flusser. 

 Entretanto, para que estas questões  (“manipulação objetivante do 

homem”, estereotipações e naturalização da violência) não se perpetuem na 

linguagem cinematográfica, uma alternativa – ética e estética – a ser 

considerada encontra-se nos  debates acerca do papel do intelectual 

contemporâneo na sociedade promovidos pelas reflexões de Edward W. Said 

(1993), juntamente com a proposição, de Richard Sennett (2010), da 

necessidade de este intelectual pensar/agir como artífice.
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 Assim, tomando o realizador de um filme como um intelectual (realizador 

de discursos, um produtor de conhecimentos), esta dissertação propõe a 

discussão (enquanto indício de possível solução para a problemática da 

objetivação do homem) da postura a ser adotada pelo intelectual na 

contemporaneidade: postura alcançada à medida que este intelectual 

(re)pense seu lugar de enunciação e seus modos de produção.
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1 – TÉCNICA E ESTÉTICA NA OBRA CINEMATOGRÁFICA

1.1- Nunca houve um cinema mudo

 Antes de mais nada, é importante estabelecer que, em uma espécie de 

escala evolutiva, ao contrário do que muitos pensam, a fotografia não é o maior 

e muito menos o único ancestral técnico do cinema. Os experimentos e a 

implementação dos procedimentos  técnicos e tecnológicos da reprodução do 

som foram de suma importância para a possibilidade de criação do que hoje se 

conhece como cinema. 

 É para este fato que nos alerta Roy Armes, em seu livro On vídeo: o 

significado do vídeo nos meios de comunicação: “a reprodução do som tem 

precedido constantemente a reprodução de imagens, e os meios  sonoros  têm 

moldado constantemente o desenvolvimento subsequente dos meios 

visuais” (ARMES, 1999, p. 20), Dessa forma, Armes defende a necessidade, ao 

se discutir cinema, de uma contextualização histórica mais adequada. Logo, 

evidenciar o fato de a imagem ser o que há de mais imperativo nos  relatos 

comuns acerca do cinema, relegando o som a plano de fundo, é extremamente 

inadequado:

Nesses relatos, as origens do cinema são vistas como 
originárias unicamente da fotografia, e a primazia da imagem é 
intocável, com o som entrando em cena apenas num momento 
histórico específico (o final da década de 1920) para 
suplementar o visual (ARMES,1999, p. 19).

Estes relatos ignoram a importância dos experimentos de Thomas 

Edson e Charles  Pathé, cientistas responsáveis pelos  primeiros estudos e 

experiências que viabilizaram o fonógrafo4, também responsáveis pela 

industrialização e pela adaptação a um padrão comercial do cinematógrafo, 

4 O fonógrafo, conhecido como “máquina falante”, como postula Roy Armes (1999, p. 20), era 
uma forma de entretenimento do tipo “coloque uma moeda e escute”.



invenção do fotógrafo Louis Lumière. Afinal, os elementos de um mecanismo 

de gravação e reprodução de som (o fonográfo) serviram como base técnica 

capaz de proporcionar a invenção do cinematógrafo5.

Ainda que seja inegável a importância da fotografia, enquanto “sistema 

de registro a ser aperfeiçoado” (ARMES, 1999, p. 19), na história do cinema, 

seria extremamente grave negar a importância dos mecanismos  de gravação e 

reprodução do som na criação do que se conhece como cinema.

Outra concepção comum nos relatos acerca da história do cinema e que 

também contribui para esta primazia da imagem é a idéia de um cinema mudo, 

desconsiderando, desta forma, todos os esforços para a criação de sistemas 

de som desde as primeiras exibições de imagens em movimento:

Considerar o cinema em seu início como um meio “silencioso”, 
portanto, apenas como herdeiro da fotografia estática é uma 
concepção errônea. A música sempre foi um acompanhamento 
vi tal , até mesmo nas pr imeiras apresentações do 
cinematógrafo feitas por Lumière, na década de 1890. 
Buscaram-se sistemas de som desde os primeiros dias, e o 
assim chamado cinema mudo carecia não de som, mas 
simplesmente de falas sincronizadas (ARMES, 1999, p. 20).

Como nos  aponta Roy Armes, os aspectos cinzentos  e mudos em 

movimento e projetados nas  telas davam a impressão de exigirem 

acompanhamento musical. Várias explicações a respeito do emprego de 

músicos no cinema “giram em torno da necessidade de haver música para 

disfarçar o barulho do projetor e proteger cada espectador dos vários ruídos de 

seus vizinhos” (ARMES, 1999, p. 174). Ainda de acordo com Armes, uma 

explicação complementar seria a necessidade de a música remover o aspecto 

fantasmagórico das imagens projetadas, visto que eram “separadas de forma 

desumana de seus inerentes e inevitáveis sons” (ARMES, 1999, 174), assim, 

proporcionando a elas corpo e peso.

5 Isso sem mencionar outros artefatos relevantes na evolução da reprodução e da transmissão 
de som, como: o telégrafo elétrico, o telefone  e a transmissão sem fio.
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Portanto, faz-se necessário destacar que o “evento” cinema não se 

reduz a filmagens e montagem dos fragmentos em sequências, nem mesmo 

nos primórdios da atividade. O cinema só atinge sua plenitude após a exibição, 

e, desde o princípio, a voz esteve presente neste “evento”. Anatol Rosenfeld 

(2002) destaca, em seu livro Cinema: arte & indústria, a necessidade de os 

diretores fazerem comentários  explicativos simultaneamente à exibição das 

películas:

Geralmente, o “diretor” acompanhava a projeção dos filmes 
com os seus comentários, explicando ao público, ao se ver um 
cachorro, que se tratava de um cão, e ao se ver um trem, que 
se tratava de um “comboio ferroviário”. Não se projetavam 
ainda textos e o comentário era indispensável. Um piano 
mecânico cobria o ruído desagradável do projetor primitivo, 
ainda não isolado num compartimento especial. Este período 
pioneiro estendeu-se, na Europa, de 1896 até mais ou menos 
1906-1907 (ROSENFELD, 2002, p. 68).

 

A respeito da narração das obras exibidas, Armes também traz 

importantes considerações, lançando luz sobre este “elemento sonoro – e 

frequentemente esquecido – nos primórdios do cinema” que “era a 

apresentação verbal do mestre-de-cerimônias ou apresentador” (ARMES, 

1999, p. 174), e evidenciando, deste modo, que o fato de os irmãos Lumière 

terem escolhido Felicien Trewey, amigo da família e mágico, para apresentar, 

em 1906, as primeiras exibições do cinematógrafo, ter sido fundamental na 

implantação deste padrão.

Já no início do século XX, os cineastas estavam em busca da 

elaboração de formas capazes de proporcionar narrativas realistas. Assim, 

como aponta Roy Armes, houve a preocupação de passar a internalizar a 

narrativa, o que fez com que o narrador fosse perdendo espaço. Ainda assim, a 

exibição de um filme significava a junção de três componentes completamente 

distintos, todos eles participando do significado: “as imagens  reproduzidas 

fotograficamente e projetadas, as legendas escritas que precisavam ser lidas, e 

a música real vinda do próprio ambiente físico do espectador” (ARMES, 1999, 

p. 176).
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Em que pese o fato de os realizadores terem desenvolvido complexos 

códigos de organização temporal e espacial, possibilitando a não utilização dos 

narradores sem que isso representasse demérito na construção de narrativas 

cinematográficas, Armes destaca o fato de a “música ter continuado a 

desempenhar um papel fundamental na experiência do cinema”, pois ela 

possibilitou “amarrar num fluxo único as imagens fotográficas e as legendas 

explicativas ou dramáticas. A música apoiava as imagens, mas não era 

engolida por elas” (ARMES, 1999, p. 175).

Fica evidente que o som continuou a ser importante, inclusive enquanto 

mecanismo, na evolução da linguagem cinematográfica. Não seria correto, 

nesta discussão, deixar passar desapercebida uma pequena observação sobre 

as legendas  explicativas ou dramáticas, tidas como características de um  

suposto cinema mudo. Apesar de serem compostas por textos escritos, as 

legendas possuem som, pois são textos lidos pelos espectadores, e os 

espectadores fazem parte e são importantes na experiência cinematográfica, 

eles fazem parte no jogo de criação de significados do discurso 

cinematográfico. Sendo assim, as palavras  passam a ter seus respectivos sons 

à medida que são lidas (mesmo que mentalmente) pelos espectadores.

Nos primórdios do cinema, como salienta Luiz Adelmo F. Manzano, em 

seu livro Som-imagem no cinema, não havia “a possibilidade física de 

reprodução do som. Pelo menos não como conhecemos classicamente, 

associado à imagem na cópia entregue para projeção” (MANZANO, 2003, p. 

25). No entanto o som, a fala, a oralidade sempre estiveram presentes no 

“evento” cinema, ele nunca foi mudo.  Os relatos parecem querer amordaçá-lo 

(o som), silenciando-o, as imagens ganham destaque, de modo que parecem 

ser as únicas responsáveis  pela criação e pelo desenvolvimento do que 

conhecemos como cinema.

Por esta linha de pensamento, o som no cinema seria um intertexto 

apenas, afinal ele seria criado a partir das imagens produzidas. Ele seria um 

complemento ao texto principal (imagens), quando não é bem assim, afinal, 

toda linguagem audiovisual é formada pelo texto som-imagem (indissociáveis). 

A compreensão do “evento” audiovisual se dá pela indissociabilidade destes 
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elementos que parecem ser unidades distintas, mas que, na verdade, nos 

sistemas audiovisuais, são um único evento.

Em caráter de exemplo, é possível relembrar os ataques às torres 

gêmeas do World Trace Center, em 11 de setembro de 2001. Os telejornais 

realizaram diversos plantões e exibiram o ocorrido, praticamente, de forma 

simultânea, as imagens eram tão espetaculares que se assemelhavam aos 

filmes de ação hollywoodianos, e não seria nada atípico considerá-las 

provenientes de tais  filmes. Contudo havia o som denunciando a representação 

de um acontecimento real. As falas dos repórteres deram a certeza de que não 

eram imagens de filmes de ficção e sim a mediação de um evento, foi o som-

imagem que promoveu, para os telespectadores, o choque: - isto está 

acontecendo!

1.2 - Bases de consolidação da linguagem cinematográfica

Contemporaneamente, pautando-se nos estudos da professora Aída 

Marques, em seu livro Idéias em movimento: produzindo e realizando filmes no 

Brasil (2007), nota-se a complexidade da arte de se fazer filmes, sobretudo 

pelos diversos saberes envolvidos na realização desta expressão artística, não 

sendo equivocado, desta forma, afirmar que a realização de um filme é uma 

atividade mobilizadora de saberes extremamente interdisciplinar, pois:

A realização de um filme envolve e solicita conhecimentos das 
mais diversas áreas do saber e da sensibilidade humana, tais 
como artes plásticas, dramaturgia, literatura, ótica, além de 
habilidades como audição apurada, noções de ritmo e tato na 
condução dos atores. São tantos os aspectos que devem ser 
considerados, escolhidos e equilibrados dentro de parâmetros 
preestabelecidos de tempo e recursos financeiros disponíveis 
que, por vezes, a tarefa parece impossível (MARQUES, 2007, 
p.19). 
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O ato de realizar filmes, porém, nem sempre foi assim, e é o que o 

professor Jean-Claude Bernardet, em seu livro O que é cinema (1980), 

demonstra, apresentando o fato de a criação de estruturas narrativas e a 

relação com o espaço terem sido cruciais para a possibilidade de criação de 

uma linguagem cinematográfica, afinal:

Inicialmente o cinema só conseguia dizer: acontece isto 
(primeiro quadro), e depois, aconteceu aquilo (segundo 
quadro), e assim por diante. Um salto qualitativo é dado 
quando o cinema deixa de relatar cenas que se sucedem no 
tempo e consegue dizer “enquanto isso”. Por exemplo, uma 
perseguição: vêem-se alternadamente o perseguidor e o 
perseguido, o perseguidor que não vemos continua a correr, e 
vice-versa (...) à medida que essas formas vinham-se 
constituindo, o público vinha-se educando; hoje estamos 
familiarizados com estruturas complexas, mas é fácil imaginar 
que passar de um lugar para outro, de personagens para 
outros, para logo em seguida voltar aos primeiros, podia 
parecer total confusão (BERNARDET, 1980, p. 33). 

 Para que se pudesse ter a linguagem cinematográfica desenvolvida, de 

maneira que fosse possível realizar discursos cinematográficos como os de 

hoje, como aponta a professora Aída Marques, foram elaboradas quatro 

noções fundamentais para o desenvolvimento desta linguagem: o plano; a 

sequência; a decupagem e a montagem6. 

 No capítulo “Métodos de tratamento do material (montagem estrutural), 

parte do livro A técnica cinematográfica (1926), de Vsevolod Pudovkin, cineasta 

russo considerado um dos grandes estudiosos da montagem, há a 

possibilidade de perceber a questão do método de fabricação de um filme ser 

discutida de maneira que evidencia seus procedimentos técnicos, tornando, 

6 Segundo a professora Aída Marques, “durante a filmagem, o plano é tudo que é filmado entre 
o Ação e o Corta  do diretor (...) O plano é a menor parte do filme em estado livre; a sequência, 
a menor parte do filme em estado de combinação (...) é formada por vários planos e possui 
uma unidade dramática” (MARQUES, 2007, p. 35-36), enquanto “a noção de decupagem está 
estreitamente ligada à de montagem. Decupar um roteiro significa transformar um texto literário 
em texto cinematográfico. A decupagem técnica conta a história em planos; divide a ação, que 
é narrada no roteiro verbalmente, em inúmeros planos e especifica os tipos de planos utilizados 
(...). A montagem é, então, a reunião posterior desses inúmeros planos, formando um conjunto 
coerente e cronológico que constitui o filme” (MARQUES, 2007, p. 38).
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assim, possível perceber a utilização das quatros noções fundamentais 

mencionadas pela professora Aída Marques:

O filme cinematográfico, e consequentemente também o 
roteiro, é sempre dividido num grande número de partes 
separadas (ou melhor, ele é construído a partir destas partes). 
O roteiro de filmagem completo é dividido em sequências, cada 
sequência dividida em cenas, e finalmente, as cenas mesmas 
são construídas a partir de séries de planos, filmados em 
diversos ângulos. Um roteiro verdadeiro, pronto para ser 
filmado, deve levar em consideração esta propriedade básica 
do cinema (PUDOVKIM, 1983, p. 57).

 Portanto, ao observar as palavras  de Pudovkim, pode-se ter a noção do 

que são os planos, pois ele o diz como sendo a unidade básica de um filme. 

Também, é possível compreender o que é uma sequência, estabelecida como 

um conjunto de cenas, além de ser possível ter a noção do que é a 

decupagem. Pudovkim - ao dizer que o roteiro pronto para ser filmado deve ser 

claro ao especificar exatamente os planos a serem filmados em cada cena e 

que um determinado conjunto de cenas comporá determinada sequencia, 

tendo este roteiro a necessidade de especificar todos os  detalhes da filmagem 

- dá o significado de decupagem, pois o roteiro cinematográfico só é capaz de 

especificar tais detalhes após passar pela decupagem, procedimento técnico 

de organização valiosíssimo, sobretudo para a hora de se montar a obra.

Estas observações apontam para o fato de ser necessário dedicar 

atenção à técnica de confecção desta forma de expressão artística, inclusive 

ao discuti-la. No entanto a técnica, aqui, deve ser compreendida, a partir dos 

apontamentos de Philippe Dubois, em seu livro Cinema, vídeo, Godard (2004), 

como arte do fazer humano7. Só que para se abordar a temática da linguagem 

7 Neste sentido, a técnica deve ser compreendida como a technè grega, que era assimilada “a 
um conjunto de ‘regras do ofício’, a um “saber prático adquirido pelo aprendizado’ e visando 
exclusivamente à eficácia e à produtividade (a exigência do sucesso no resultado é a única 
medida da ‘boa técnica’). A noção de technè na Grécia clássica é uma categoria intermediária 
do fazer: apesar de liberta das esferas do mágico e do religioso da época arcaica, ela ainda 
não se inscreve completamente no domínio da ciência, que definirá a era moderna (os 
engenheiros não possuem technè). Não há, de resto, real invenção técnica entre os gregos, 
mas somente uma tecnologia, isto é, uma reflexão sobre a técnica como instrumento e como 
saber-fazer” (VERNANT apud DUBOIS, 2004, p. 32). 
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cinematográfica é importante lembrar que ela é construída por um conjunto de 

mecanismos práticos. Afinal, é com a utilização desses  conjuntos de “regras de 

ofício, saber prático adquirido pelo aprendizado”, que se obtém a possibilidade 

de construção da linguagem cinematográfica, sendo relevante sempre buscar a 

reflexão sobre a técnica como instrumento e como saber-fazer:

De certo modo, é evidente que toda imagem, mesmo a mais 
arcaica, requer uma tecnologia (de produção ao menos, e por 
vezes de recepção), pois pressupõe um gesto de fabricação de 
artefatos por meio de instrumentos, regras e condições de 
eficácia, assim como de um saber (DUBOIS, 2004, p. 31).

 Portanto, ao falar sobre um filme, sobre a representação realizada pela 

obra artística, não há outra maneira de se fazer isto, adequadamente, sem que 

seja por meio dos parâmetros e possibilidades técnicas, pois é, a partir da 

técnica em uso, da técnica enquanto saber-fazer, que a linguagem é 

constituída e, consequentemente, se torna capaz de retratar diversos assuntos 

nos mais variados níveis de realismo.

 

1.3 - Efeitos de realismo no cinema

Como foi visto no tópico anterior, a linguagem cinematográfica só pôde 

se estabelecer e evoluir a partir do momento em que se elaboraram específicos 

mecanismos e procedimentos técnicos/estéticos. À medida que tais 

mecanismos e procedimentos foram se tornando mais complexos, as 

possibilidades de elaborações de discursos cinematográficos se amplificaram, 

uma vez que, evidentemente, o desenvolvimento dos mecanismos e 

procedimentos técnicos/estéticos implicou o consequente desenvolvimento da 

linguagem cinematográfica.

Com isto, fica fácil compreender – já que é a linguagem a responsável 

pela possibilidade de elaboração de representações de maneira realista – que 
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os procedimentos e mecanismos técnicos estão intrinsecamente ligados ao fato 

de se poder realizar filmes com os mais variados níveis de realismo.

E, de fato, não só os quatro conceitos básicos, mencionados por Aída 

Marques, são responsáveis pelo realismo no cinema. Outros fatores podem ser 

determinantes para a “impressão de realidade”8 em um filme, como iluminação, 

trilha sonora, figurino, locações e cenários, maquiagem, a habilidade do diretor 

de arte e de sua equipe, entre outros tantos possíveis exemplos.

Portanto, a “impressão de realidade” vivenciada ao se assistir a um filme 

é proporcionada pelos procedimentos técnicos inerentes à produção 

audiovisual,  inclusive aqueles que tornaram possível a reprodução 

sincronizada de imagens  e sons, assim como as formas com que esses 

procedimentos podem ser manipulados (a linguagem cinematográfica): 

O filme nos dá o sentimento de estarmos assistindo 
diretamente a um espetáculo quase real (...). Desencadeia no 
espectador um processo ao mesmo tempo perceptível e afetivo 
de “participação” (não nos entediamos quase nunca no 
cinema), conquista de imediato uma espécie de credibilidade – 
não total, é claro, mas mais forte do que em outras áreas, às 
vezes muito viva no absoluto –, encontra o meio de se dirigir à 
gente no tom da evidência, como que usando o convicente “É 
assim” (METZ, 1972, p.16).

Tal discussão pode ser bem exemplificada, a partir do filme de não-

ficção A Marcha dos Pinguins (2005). Este documentário, do biólogo e 

documentarista Luc Jacquet, narra a jornada anual de centenas de pinguins 

imperadores que atravessam cerca de 200 km, partindo da beira do mar da 

Antártica até as proximidades da geleira L’Astrolabe, quando acasalam. Porém 

o filme de Jacquet utiliza recursos narrativos  próprios dos filmes ficcionais: 

criação de um enredo que simula a formação de um núcleo familiar, com três 

narradores interpretando o pinguim macho, a fêmea e o filho, e estes 

expressam uma sorte de sentimentos característicos aos seres humanos. 

Como a película é “vendida” como um documentário, deve passar a 

sensação de que se está mostrando a “realidade”. Então, para isso (até mais 

que as  imagens), o som é de suma importância, uma vez que para todo objeto 

8 Conceito apresentado por Christian Metz em A Significação no Cinema (1972).
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no mundo real existe um som associado a ele. Diferentemente da fotografia, o 

cinema consegue sincronizar os objetos/pessoas com seus respectivos sons 

com muita fidelidade. Só que, não raramente, os  sons sincronizados de 

objetos, pessoas e animais  são criados artificialmente, e não captados no 

exato momento do registro de suas respectivas imagens.

Em A Marcha dos Pinguins não é diferente. Muitos  dos sons emitidos 

pelos animais foram criados  após a captura de suas imagens, devido ao fato 

de os  microfones (por melhor ou mais avançados que fossem) terem de estar a 

uma distância relativamente próxima do objeto de interesse. Como se 

aproximar de animais selvagens? Este é um obstáculo considerável no caso do 

documentário de Jacquet, obstáculo suficientemente difícil de ser transposto, 

fazendo com que o som das patas, em close, de um dos pinguins pressionando 

a neve (para mencionar um exemplo) fosse criado na pós-produção. O som é 

artificial, mas é ele que cria a sensação de realidade, ele não é “algo que nos 

oferece a realidade e, sim, como aquele que dá ‘uma perspectiva, amostra, 

uma leitura da realidade’” (ARMES, 1999, p.182). 0	  

0 

Figura 01: Material de divulgação do 
documentário de Luc Jacquet: A Marcha dos 

Pinguins (2005)

Figura 02: Um plano conjunto: fotograma 
extraído do documentário: A Marcha dos 

Pinguins (2005)
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Figura 01: Disponível em http://www.mosaique.levillage.org/miroirs/manchot.htm. Acessado em 
set. de 2010.

Figura 02: Disponível  em http://oumamor.blogspot.com.br/2010/11/marcha-dos-pinguins.html. 
Acessado em set. de 2010
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http://oumamor.blogspot.com.br/2010/11/marcha-dos-pinguins.html
http://oumamor.blogspot.com.br/2010/11/marcha-dos-pinguins.html


A esta questão podem ser acrescentadas as observações de Roland 

Barthes acerca do que denomina “efeito de real”9. A imagem em movimento, o 

som característico desta imagem, o close da pata do pinguim pressionando a 

neve, o som de um tiro, a parede com a pintura descascada em uma favela são 

indícios de realidade, portanto, “efeito de real, fundamento dessa 

verossimilhança inconfessa que forma a estética de todas as obras correntes 

da modernidade” (BARTHES, 2004, p.190).

Assim, quando um filme assume o discurso de porta voz da verdade 

(realidade), pode ser (socialmente) perigoso (aspecto a ser discutido no 

capítulo 2). Afinal, a produção de imagens é realizada apoiando-se em 

determinada perspectiva, ou seja, elaborada sob determinado ponto de vista. 

Então, diante de uma projeção fílmica, o que se observa é o ponto de vista de 

quem a produziu, com sua maneira de ver e representar o mundo, e não a vida 

como ela é.

Outro exemplo importante é o do filme Tropa de Elite, de José Padilha 

(2007). Enquanto o documentário A Marcha dos Pinguins foi realizado com 

técnicas próprias  de filmes de ficção no intuito de proporcionar e/ou reforçar o 

realismo, o filme de ficção de Padilha utilizou recursos característicos  de alguns 

tipos de documentário para dar maior amplitude à “impressão de realidade”, 

como é o caso da voz em off. Para além disso, tornando o caso mais polêmico, 

telejornais  e revistas eletrônicas trataram o filme como um grande 

acontecimento, diretamente conectado com a realidade, assim, reforçando 

ainda mais a impressão de realismo.

 Deste modo, recorrendo à matéria intitulada “Os bastidores da Tropa”10, 

veiculada pela revista eletrônica da emissora Rede Globo, Fantástico, no dia 

23/09/2007, pode-se notar, observando a estrutura da matéria, que, mesmo 

tentando mostrar uma certa imparcialidade - como se fosse possível –, o 

objetivo foi o de enaltecer o filme Tropa de Elite.

 

9  Para Barthes, o “efeito de real” se dá na acumulação dos detalhes. Os detalhes funcionam 
como marcações precisas de um tempo e espaço, assim, reforçando uma noção de 
credibilidade daquilo que é exposto pelo texto

10  Matéria disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=K4sqDLjveZg. Acesso em 
13/09/2011.
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 O primeiro aspecto enfatizado na matéria foi o fato de que o filme 

causou polêmica na mesma semana em que 58 policiais corruptos foram 

presos no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e, logo na sequência, 

é utilizada uma parte do filme em que o Capitão Nascimento, personagem 

vivido por Wagner Moura, como um narrador que se pretende onisciente, diz 

que “quem quer ser policial tem que escolher: ou se corrompe, ou se omite, ou 

vai pra guerra”. Este arranjo na estrutura da matéria cria um elo entre a 

realidade (policiais corruptos sendo presos em Duque de Caxias) e a ficção, 

conferindo status de verdade ao retrato da realidade no filme. Essa voz em off 

(retirada do filme e utilizada na matéria), mesmo em um filme de ficção, dá a 

sensação de evidência, como se uma testemunha ocular estivesse narrando a 

única verdade possível, é uma voz poderosa e detentora do poder de 

expressar a realidade. Aliadas a isto, as locações utilizadas pelo filme (cenários 

que existem na vida real, já que foram utilizadas favelas que existem na 

realidade) são comumente vistas em matérias, geralmente policiais, dos 

telejornais, imagens  que habitam o imaginário comum e que reforçam o tom 

realista do filme.	  *

Figura 04: Plano Médio do Capitão 
Nascimento, personagem principal do 

Tropa de Elite.

Figura 03: Fotograma do filme Tropa de Elite, 2007.

Figura 03: Disponívem em http://catarsenoturna.blogspot.com.br/2010/12/tropa-de-elite-2-moral-
as-avessas.html. Acessado em set. de 2010.

Figura 04: Disponível em http://sagaranando.blogspot.com.br/2012/09/tropa-de-elite-agora-o-
bicho-vai-pegar.html. Acessado em set. de 2010.
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 2 – CONSTRUÇÃO DE IMAGINÁRIOS COLETIVOS

2.1 - A percepção e a recepção no cinema

Como foi visto no primeiro capítulo, de acordo com a professora Aída 

Marques (2007), para que um filme seja realizado, deve haver a mobilização de 

distintos conhecimentos e procedimentos  das mais variadas áreas do saber e 

da sensibilidade humana. Portanto, ao se tentar compreender e/ou analisar 

uma obra cinematográfica, nada mais natural que múltiplos  saberes sejam, 

igualmente, mobilizados. 

 Seguindo esta trajetória, este tópico busca ater-se à perspectiva do 

público, destino final de todo filme. Assim sendo, busca-se observar dois 

aspectos importantes: os processos de percepção e recepção. E isso requer 

compreender o filme enquanto objeto estético que se impõe aos sentidos 

(percepção) e texto que tem a amplitude de seu significado alcançada no ato 

de leitura (estética da recepção).

 Com a Estética da Recepção, surgida nos fins da década de 1960, há a 

proposição de um alargamento das possibilidades de significação da literatura. 

O leitor, enquanto elemento determinante para a concretização do texto, torna-

se o cerne da questão. Há uma iniciativa de se analisar, sobretudo, os 

aspectos de recepção em detrimento dos de produção e representação.

 Neste aspecto, em O ato da leitura: uma teoria do efeito estético vol. 1 

(1996), Wolfgang Iser sentencia que “o efeito estético deve ser analisado, 

portanto, na relação dialética entre texto, leitor e sua interação” (ISER, 1996, p. 

16), já que, como acredita o autor, o texto proporciona possibilidades de efeitos 

que se configuram na ação, no ato de leitura:

Os processos de formação de sentido do texto não se realizam 
na leitura sem que se percam possibilidades de atualização. 
Essas possibilidades são condicionadas, no caso concreto, 



pelas disposições individuais do leitor, bem como pelo código 
sociocultural do qual ele faz parte (ISER, 1996, p. 13).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Neste sentido, há duas ações que se processam: 1- a obra realiza a 

transmissão de orientações prévias e imutáveis sobre determinado assunto, 

porque ela se mantém sempre a mesma diante do leitor; 2 – e, por parte do 

leitor, há a recepção, que num processo dialógico é condicionada pelo leitor, a 

partir de suas experiências  e repertórios, de modo a possibilitar a construção 

de significados.

 Assim, esgarçando estes conceitos, existem pesquisas que consideram 

o filme um texto que, como tal, possui sua concretização no ato de leitura. 

Pode-se afirmar, desta forma, que existe (por quem realiza o filme) a previsão 

do espectador, dirigindo-se a ele por meio não só de seu discurso, mas 

também por intermédio de recursos visuais e sonoros. O espectador participa 

dessa atividade, e a experiência estética é resultante dessa interação. 

É na experiência estética que ocorre a comunicação, pois, como foi visto 

anteriormente, a obra (neste caso, o filme) proporciona, por um lado, um 

processo comunicativo que funciona como orientações prévias e imutáveis, e, 

por outro, o espectador realiza um trabalho interpretativo no intuito de conferir 

significações à película. O espectador toma para si um papel produtivo a partir 

da imersão nos efeitos  da experiência e na consequente identificação com a 

obra cinematográfica. 

Perdura, no entanto, o questionamento: acreditar apenas nessas 

proposições não seria desconsiderar o filme como um todo? Não seria - risco 

que este trabalho busca evitar - considerar como primordial apenas o que é 

contado, como se a forma como é contada não fizesse diferença?

 Na tentativa de refletir sobre estes questionamentos, serão abordados  

dois filmes: Desejo de Matar, de Michael Winner (1974) e Irreversível, de 

Gaspar Noé (2002). Em ambos os filmes, o leitmotiv é bastante similar: um 

personagem central possui uma pessoa próxima (a filha e a esposa, no caso 

do primeiro filme, e a namorada, no caso do segundo) que é estuprada, 
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espancada e morta (em Desejo de Matar). Depois deste evento traumático os 

personagens centrais vão em busca de vingança11.

Em Desejo de Matar, o personagem (Paul Kersey), interpretado pelo 

ator Charles Bronson, um homem pacífico até então, resolve fazer justiça com 

as próprias mãos após ter sua residência invadida por três  criminosos, sua filha 

estuprada e ficar em estado gravíssimo, e sua esposa ter sido assassinada.

 

Em Irreversível, Marcus  (personagem de Vincent Cassel) e Pierre 

(interpretado por Albert Dupontel) saem para vingar o estupro e o consequente 

espancamento sofrido por Alex (Monica Bellucci), atual namorada de Marcus, 

ex-namorada de Pierre.

11  A escolha desses filmes se deu por conta de possuírem enredos muito semelhantes e, no 
entanto, proporcionarem experiências completamente distintas. Enquanto Desejo de Matar 
pode ser assistido com tranquilidade, o espectador sentado em seu sofá e comendo sua 
pipoca, Irreversível é radical, incomoda o espectador a tal ponto que, em sua exibição no 
cinema, foi  comum o fato de grande parte da plateia ter ido embora sem terminar de ver o 
filme.

Figura 05: Cartaz do filme de Michael 
Winner
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Figura 05: Disponível em http://cddvdlegal.blogspot.com.br/2012/08/desejo-de-matar-1.html. 
Acessado em set. de 2010.



 O que faz com que estes filmes sejam tão distintos, já que possuem uma 

temática tão semelhante? É possível afirmar sem hesitação: a forma como 

foram realizados. Pois, enquanto o filme com Charles Bronson apresenta uma 

estrutura bastante convencional na criação de uma narrativa fílmica (início, 

meio e fim), além de não experimentar nenhuma forma um pouco mais ousada 

na construção estética da obra cinematográfica, Irreversível proporciona ao 

espectador uma experiência bastante radical: o filme começa pelo final (inicia-

se com os  créditos que usualmente deveriam estar no final de um filme), em 

seguida, exibe Marcus e Pierre em meio à caçada ao homem que estuprou 

Alex, pelo submundo de Paris. Depois, a trama recua, no tempo-espaço, para 

apresentar o passo a passo de como os personagens descobriram o nome do 

estuprador; recua - ainda mais - ao próprio estupro e, também, aos eventos 

que antecederam o crime.	  12

Para exemplificar a experiência radical proporcionada pelo filme de Noé, 

serão analisadas duas sequências: a primeira, logo no início do filme, 

apresenta uma fotografia em tons vermelhos, a câmera é extremamente 

inquieta, com closes em luzes proporcionando grandes contrastes visuais e 

Figura 06: Cartaz do filme de 
Gaspar Noé
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Figura 06: Disponível em http://linkandoalto.wordpress.com/2010/07/23/tensao-sem-limites-
analise-do-filme-irreversivel-de-gaspar-noe/.  Acessado em set. de 2010.



chegando a dar giros vertiginosos que impossibilitam perceber os personagens 

e os ambientes em que eles se encontram. É a sequência em que Marcus e 

Pierre estão no Rectum, clube sadomasoquista, enfurecidos em busca de Le 

Tenia, o estuprador de Alex. 

Juntamente com os  efeitos  proporcionados pelas  imagens e sua forma 

de manuseio, a trilha sonora foi muito importante para que o efeito 

proporcionado se concretizasse, assim, contribuindo para a sensação de 

claustrofobia e caos emocional vivenciado pelos personagens. Sendo, ainda, 

importante evidenciar a utilização de um ruído em baixa frequência (28Hz), 

semelhante ao ruído proveniente de terremotos, capaz de causar mal estar 

físico no espectador, como náuseas e vertigens. 

A utilização deste ruído foi uma atitude tomada pelos  realizadores  do 

filme de maneira proposital, e, de acordo com o site IMDb12 (The internet movie 

database), considerado o maior, melhor e mais premiado site de cinema, esta 

foi a principal causa de pessoas saírem das salas de projeção, durante o início 

do filme, nos festivais de Cannes e San Sebastián.

A segunda sequência em destaque é a do estupro sofrido por Alex. A 

personagem, após um desentendimento com Marcus, numa festa, decide ir 

embora sozinha. Ao passar por uma passagem subterrânea acaba por 

encontrar seu algoz, que a coloca no chão e de bruços, passando, em seguida, 

a sodomizá-la. Em diversos filmes, incluindo Desejo de Matar, há cenas de 

estupros. A forma, no entanto, como foi realizado na obra de Noé é de crueza e 

realismo tão intensos capazes de tornar a recepção bastante traumática.

12 http://www.imdb.com/title/tt0290673/trivia, acessado em 25/04/2012.
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 A cena do crime cometido contra Alex foi feita utilizando o recurso do 

plano-sequência, que pode fazer a duração da projeção exatamente igual à 

duração do que foi captado, promovendo, deste modo, um efeito de realismo 

amplificado. Aliada a isto, a câmera ficou posicionada (imóvel) no mesmo nível 

do desenrolar da ação, permitindo, ao espectador “ficar” muito próximo 

(sensação de aproximação) do ato criminoso, porém, sem poder nada fazer, 

além de observar os acontecimentos durante longos nove minutos. Nem todos 

permaneceram nas salas de projeção, visto que muitas pessoas se sentiram 

desconfortáveis e as abandonaram nesta parte do filme. 

Tal estratégia de realização propicia a ampliação da sensação de 

impotência do espectador diante do que ocorre, e um dos elementos 

responsáveis  por fazer o espectador incomodar-se é o tempo de duração do 

testemunho do estupro, uma vez que “o plano sequencia instaura uma 

continuidade de espaço-duração em que a duração é determinante” (MARTIN, 

2005, p. 271).	  13

Estes poucos  exemplos podem servir de problematização para uma 

possível noção da existência da recepção (nos moldes  estipulados pelos 

estudos acerca da Estética da Recepção), unicamente, como condição 

primordial para a realização de significados na produção cinematográfica. 

Figura 07: Fotograma da cena em que a personagem de Monica Bellucci é estuprada por 
Le Tenia.
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Figura 07: Fotograma retirado do DVD - IRREVERSÍVEL. Gaspar Noé, França: Europa Filmes, 
2002. DVD.



Afinal, os  elementos  destacados acima levam à necessidade de se debater a 

percepção como fator determinante na construção de sentido do texto 

cinematográfico, assim, compreendendo-o como objeto estético que se impõe 

aos sentidos do espectador.

Em busca desta problematização, a partir da proposição de que 

“perceber é conhecer, através dos sentidos, objetos e situações” (PENNA, 

1993, p.11), Antonio Gomes Penna, em seu livro Percepção e realidade: 

introdução ao estudo da atividade perceptiva, apresenta um panorama valioso 

a respeito dos conceitos  concernentes à percepção ao elucidar o fato de que a 

captação dos objetos, nos processos perceptivos, não se submete a decisões 

voluntárias, como acontece nos processos imaginativos: “Os objetos  são 

assimilados em função de um contexto ou sistema de referências, do qual, 

inclusive, retiram algumas de suas  propriedades, pois que as que revelam não 

podem ser consideradas inteiramente suas” (PENNA, 1993, p.11-12).

Neste caso, quando Penna se refere à percepção como sendo um 

processo involuntário, o exemplo do filme Irreversível pode ser novamente 

utilizado, pois a utilização do ruído em baixa frequência e sua capacidade de 

provocar náuseas e vertigens servem perfeitamente para ilustrar esta situação.

Outra questão importante levantada quando o autor menciona o fato de 

a assimilação dos objetos se dar em função de um contexto ou sistema de 

referências, corroborando, desse modo, a proposição dos gestaltistas, é a 

noção de que a percepção, portanto, se dá a partir de modelos teóricos.

No artigo “A psicologia da forma”, publicado na edição especial da 

revista Mente e Cérebro, intitulada Armadilhas da percepção (2008), o 

professor Helmut E. Lück aponta para esta situação:

“Uma rosa é uma rosa”. A poetisa americana Gertrude Stein, 
autora desse célebre enunciado, não tinha muito a ver com a 
teoria da Gestalt. Não obstante, em seu célebre verso (do 
poema “Sacred Emily”, de 1913), ela dá vazão a uma 
constatação que sobreveio a alguns psicólogos de seu tempo. 
As quatro letras r, o, s, a não constituem em nossa mente 
simplesmente uma palavra: evocam a imagem da flor, seu 
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cheiro e simbolismo – propriedades não exatamente 
relacionadas às letras (LÜCK, 2008, p.06)

 Quando se fala sobre os processos perceptivos se darem a partir de 

modelos teóricos, torna-se importante frisar o fato de comunidades 

interpretativas compartilharem modelos teóricos. Esta noção permite estreitar 

tais  conceitos com os denominados, por Antônio Penna (1993), em “Fatores 

Sociais  da Percepção”, em que o autor trabalha com a possibilidade de 

“determinantes sociais e culturais que operam em nível perceptivo” (PENNA, 

1993, p.41). Para Penna, o indivíduo está propenso a perceber, a partir de 

padrões convencionados e em função de expectativas reinantes no interior da 

comunidade cultural, pois “todo ato perceptivo é, em certo grau, um 

empreendimento social, na medida em que se cumpre através  de esquemas e 

modelos culturalmente aprovados e pressionadamente sugeridos” (PENNA, 

1993, p.41).

 Para exemplificar estas colocações, um dos elementos fundamentais na 

construção de discursos cinematográficos serve bem a este propósito: as 

cores. Elas funcionam como modelos teóricos, portanto, apresentam 

significados e transmitem sensações  de acordo com as  comunidades culturais 

em que estão inseridas.

 A fim de estabelecer uma melhor compreensão, de forma simples, é 

possível recorrer a algumas colocações a respeito do branco para exemplificar 

a existência da percepção através de modelos culturalmente aprovados, pois 

tal cor, em grande parte das culturas ocidentais, remete aos conceitos  de paz, 

santidade e pureza. No entanto, na maioria das  culturas orientais, o branco 

possui a simbologia da morte e do luto:

Numa história de mais de 3 milhões de anos, desde as 
primeiras manifestações de atividade humana até bem próximo 
de nós, o homem descobriu e manipulou a cor e, em crescente 
sentido evolutivo, tornou-a o mais extraordinário meio de  
projeção de sentimentos, conhecimentos, magia e 
encantamento (PEDROSA, 2004, p. 20-21).
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 A questão levantada pelo estudioso da cor, Israel Pedrosa, no livro O 

universo da cor (2004), além de contribuir para o entendimento do fato de a 

percepção se configurar por intermédio de modelos teóricos, aponta para a 

possibilidade de se programar (a partir do conhecimento dos prováveis efeitos 

de elementos a serem percebidos, como cor, forma, movimento, tempo etc.) e 

prever reações aos estímulos transmitidos por objetos estéticos, como é o caso 

de um filme.

 Assim sendo, diversos elementos empregados na confecção de obras 

audiovisuais podem ser elencados no intuito de configurarem uma amostragem 

de como os realizadores buscam estimular, por meio dos  sentidos, a 

construção de significados. Dentre estes elementos, podem ser mencionados a 

cor, os planos, ângulos, movimentos, ritmo/montagem, objetos cênicos etc. 

 Contudo, para que esta discussão não se alongue em demasia, assim 

concentrando esforços na análise do emprego da cor, buscou-se realizar uma 

curta leitura da construção de significações  por meio da utilização de tons de 

amarelo no filme Tropa de elite. A escolha da cor amarela no filme advém do 

fato de ela compor quase que na totalidade a coloração da fotografia do filme.	  

14

 
Figura 08: Fotograma de Tropa de Elite, em que fica evidente a utilização do aspecto amarelado 

em sua fotografia
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Figura 08: Disponível em http://atrida.wordpress.com/2008/09/05/tropa-de-elite/. Acessado em 
set. de 2010. 



 Cabe ressaltar que sua utilização, enquanto cor principal, promove 

modificações nas outras cores. Tal utilização faz, por exemplo, o vermelho 

apresentar tonalidades mais alaranjadas, o azul passa a ficar com aspecto 

esverdeado, e o verde, cor ambígua, pois utilizado em conjunto com tons de 

azul, ganha características de cores frias. Junto com o amarelo ocorre o 

inverso, transmite sensações comuns às cores quentes. 

A observação destes detalhes serve como parâmetro para afirmar o 

amarelo como cor reinante na fotografia da obra cinematográfica em questão, 

afinal, além de apresentar aspecto amarelado, as outras cores expõem 

características típicas de quando impregnadas por ele.

 Diante destas questões, observa-se o fato de o amarelo ser a mais clara 

das cores e aquela que mais se aproxima do branco numa escala de tons, 

estando, assim, associada ao conceito de luz. Já o conceito de luz/iluminação 

associa-se ao conceito de verdade.

O conceito de verdade, proveniente da utilização do amarelo, é bastante 

favorável ao propósito do filme de José Padilha, pois este apresenta um 

discurso extremamente atrelado à noção de realidade, um discurso que diz 

trazer luz, elucidações sobre questões obscuras e complexas: corrupção 

policial, criminalidade, tráfico de drogas etc. 

No entanto é importante frisar o fato de a cor não ser a única 

responsável para possibilidade de criar a sensação de veracidade empregada 

na produção, ela é importante para a transmissão destas sensações, mas não 

age sozinha e sim em conjunto com outros  elementos, como a voz onisciente, 

em off, que narra as memórias do Capitão Nascimento (personagem de 

Wagner Moura).

 Em muitas cenas – principalmente as cenas que simulam confrontos  

entre policiais e criminosos – pode ser observada (como mostra o fotograma 

anterior) a utilização do amarelo em contraste com o vermelho: enquanto o 

ambiente apresenta coloração amarelada, o personagem está avermelhado/

alaranjado. O vermelho é uma cor mais quente, e como aponta o professor 

Modesto Farina, em Psicodinâmica das cores em comunicação, “em contraste 
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com uma cor mais quente, o amarelo adquire uma luminosidade maior, chama 

muito mais atenção e desperta os impulsos de adesão” (FARINA, 2006, p.101), 

assim, fazendo o espectador se identificar com a narrativa.

 Como já foi dito, Tropa de Elite aborda questões  obscuras e complexas. 

Diante desta constatação e do fato de o filme buscar alcançar grandes públicos 

(como efetivamente aconteceu), em termos comerciais, o amarelo – uma das 

cores mais leves, como diz Farina (2006, p.124), só não sendo mais  leve que o 

branco – proporciona leveza à abordagem das temáticas. Com esta 

pasteurização promovida fica mais viável conquistar a afeição do público, 

diferentemente do que ocorreria caso fossem empregados  recursos capazes 

de conferir densidade ao produto.

 Portanto, deve-se ter como prioridade da discussão a noção de que 

diversos fatores inteligíveis  e sensíveis  contribuem para a construção de 

significados nas obras audiovisuais. No intuito, então, de debater e 

compreender tais produções, não há outra possibilidade senão a de levar em 

consideração sempre a análise de todos os fatores envolvidos na construção 

do discurso fílmico.

 Isso dá margem para ponderar as proposições oriundas da estética da 

recepção, que tem muito bem definida a noção de polarização do fluxo 

comunicativo entre texto e leitor, como aponta Hans Roberto Jauss. Para o 

autor, é necessário que se observe a comunicação proveniente da relação dos 

dois polos (texto e leitor), ou seja, observar “o efeito, como momento 

condicionado pelo texto, e a recepção, como o momento condicionado pelo 

destinatário” (JAUSS, 2005, p. 73). Como também sustenta Iser, “o repertório e 

as estratégias textuais se limitam a esboçar e pré-estruturar o potencial do 

texto; caberá ao leitor atualizá-lo para construir o objeto estético” (ISER, 1999, 

p. 09).

 Caberia aplicar tais proposições, na integralidade de seus conceitos, aos 

textos fílmicos? Os estudos realizados pelos teóricos da percepção sinalizam 

que não. Eles indicam o fato de ser possível estimular (e manipular) 

percepções e sentimentos com base no conhecimento e utilização de modelos 
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teóricos compartilhados por comunidades interpretativas, e, a partir do estímulo 

de percepções e sentimentos, ter uma previsão, mesmo que precária, da 

reação do espectador.

2.2 - Favelização, miséria e violência no cinema contemporâneo brasileiro

Ao observarmos  alguns filmes brasileiros (tais como Cidade de Deus, 

Tropa de Elite, Última Parada 174 etc.) que alcançaram grandes espaços  de 

divulgação nos meios de comunicação e, também, grandes bilheterias, nesta 

primeira década de 2000, pode-se, facilmente, constatar que eles abordam 

temáticas comuns: favelização, miséria, violência, corrupção. Cabe ressalvar o 

fato de estas temáticas não serem novidade no cinema brasileiro. Na década 

de 1960, o então denominado Cinema Novo era caracterizado por privilegiar 

tais abordagens.

Contudo a forma (técnica e estética) com que estas temáticas são 

tratadas é o que diferencia os filmes dos dois períodos, sem mencionar suas 

distintas intenções. É interessante comparar as produções das duas épocas 

para referendar o quanto a forma (que compõe a linguagem cinematográfica) 

de se fazer um filme é importante de ser levada em consideração no momento 

em que se elaboram análises fílmicas, em vez de haver apenas o privilégio 

conteudístico (o assunto, a temática de uma obra).

 A partir da problematização/análise de dois personagens emblemáticos: 

Antônio das Mortes, em Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963) e Capitão 

Nascimento, em Tropa de Elite (2007), pode-se começar a definir um percurso 

com o intuito de se alcançar o entendimento das diferenças estético-

conceituais de ambos os períodos de produção da cinematografia brasileira e 

suas consequentes formas de representação do eixo temático “favelização, 

miséria e violência”.

Primeira análise: o complexo e ambíguo Antônio das Mortes, matador de 

cangaceiro, personagem do filme de Glauber Rocha, obra em que Manuel, 

trabalhador nordestino, sofre, junto com sua mulher, com a pobreza, obrigado a 
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enfrentar a fome e a seca do sertão. Personagem que tinha a expectativa de 

comprar um pedaço de terra com o lucro da partilha do gado com o coronel 

Morais, seu patrão. Mas, no translado do gado à cidade, alguns morreram e o 

coronel, num ato de injustiça, disse a Manoel que seu gado era o que tinha 

morrido, portanto não havia nada a receber. Enfurecido, Manoel assassina seu 

patrão e, após o crime, foge com sua esposa, Rosa, abandonando o pouco que 

tinham.

Em meio à saga iniciada, o casal encontra o grupo do beato Sebastião, 

tido como santo por seus seguidores, os quais viam nele a esperança de luta 

contra grandes latifundiários  e a promessa do paraíso após a morte. Manuel, 

quase em transe hipnótico, passa a seguir o tido como santo em busca de um 

sentido para sua existência.	  15

Figura 09: Rosa (Yoná Magalhães) e Manuel (Geraldo Del Rey) em Deus e o Diabo na Terra do 
Sol (1963)
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Figura 09: Disponível em http://revistatpm.uol.com.br/revista/114/bazar/o-melhor-de-glauber.html.  



No entanto os coronéis e os setores conservadores da igreja católica 

resolvem contratar Antônio das Mortes para dar fim ao beato e a seu grupo de 

seguidores, sendo poupados apenas Manuel e Rosa, para que pudessem 

espalhar como foram mortos  os religiosos. Cabe registrar que quem matou 

Sebastião foi Rosa, após perceber que este não passava de um lunático.

Novamente sem norte, o sertanejo se vê diante do bando do raivoso 

Corisco, cangaceiro remanescente do bando de Lampião e em busca de 

vingança. Convencido por Corisco e (re)batizado de Satanás, o personagem 

ingressa no grupo de cangaceiros, mas Corisco também é morto por Antônio.

Como sustenta Jean-Claude Bernardet, em seu livro Brasil em tempo de 

cinema: ensaio sobre o cinema brasileiro de 1958 a 1966 (1967), no processo 

de revolta de Manuel e suas filiações a grupos distintos, “nos dois casos, trata-

se de uma revolta alienada, em que o vaqueiro não afronta seus problemas, 

mas é desviado deles por atitudes delirantes” (BERNARDET, 1967, p.72). É 

nas mortes  promovidas por Antônio, justamente, que se dá o encontro da 

possibilidade de o sertanejo voltar a pensar racionalmente.  Estas mortes 

proporcionam a eliminação dos  polos  alienantes. Como diz o próprio matador: 

“um dia vai ter uma guerra nesse sertão (...) uma guerra sem cegueira de Deus 

e do Diabo”.

A guerra, como sustenta Jean-Claude Bernardet, seria o triunfo da 

consciência. É “a aplicação de meios humanos para a resolução de problemas 

humanos” (BERNARDET, 1967, p.73). Cabe ressaltar, portanto, o fato de a 

tomada de consciência ser proporcionada por Antônio das Mortes, reforçando, 

assim, a noção de complexidade deste personagem, pois  ele é pago pelos 

opressores de Manuel para matar fanáticos e religiosos, ao mesmo tempo que 

é consciência, é um vendido ao inimigo:

Essa situação apresenta elementos antagônicos: se ele mata a 
soldo do inimigo, não pode ser pelo bem do povo; se é pelo 
bem do povo, não pode ser obedecendo ao inimigo. Antônio 
das Mortes é esta contradição. Não é que ele viva essa 
contradição, que ela seja um dos momentos de sua vida: ela 
constitui seu próprio ser (BERNARDET, 1967, p.73).
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Além da complexidade na construção das personagens, exemplificada 

aqui com Antônio das Mortes, Deus e o Diabo na Terra do Sol proporciona uma 

imersão reflexiva do espectador no que é “contado” por intermédio da câmera 

conduzida na mão, grandes planos sequência, propiciando um desempenho 

capaz de simular o olhar humano. Isso é possibilitado pela não utilização do 

recurso técnico/estético conhecido como plano/contraplano13  (ou campo/

contracampo), mas sim pela realização de grandes passeios  circulares por 

entre as personagens.

13  Tido como principal  ferramenta do cinema clássico-narrativo, o plano/contraplano consiste 
em criar a ilusão de que personagens ocupam um mesmo espaço sem os mostrar 
conjuntamente. Ou seja, quando dois personagens interagem, por exemplo, e, na tela, aparece 
o personagem A em interlocução com personagem B, sem que este último apareça para o 
espectador. Quando o personagem B responde à interação com A, há uma mudança de ponto 
de vista e somente aparece B na tela.

Figura 10: Disponível  em http://www.toutlecine.com/images/film/0012/00127795-antonio-das-
mortes.html. Acessado em set. de 2010.

Figura 10: Antonio das Mortes (Maurício do Valle), matador de cangaceiro, em Deus e o Diabo na 
Terra do Sol (1963)
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Neste sentido, as  películas produzidas sob a tutela do movimento 

Cinema Novo possuíam o projeto de construir um “cinema como lugar de 

produção de sujeitos e não de assujeitamento”, como aponta Ivana Bentes, no 

artigo “Estética da violência no Cinema”, gerando, dessa forma, a “produção de 

pensamento e não de paralisia do pensamento” (BENTES, 2003). Portanto, as 

temáticas (que se entrelaçavam) “miséria, violência, tráfico, favelas” etc, eram 

manipuladas com o objetivo de construir algo a mais do que entreter uma 

plateia:

O cinema dos anos 60 tem esse caráter de uma compreensão 
sociológica e instrumental da violência, uma valorização da 
violência como sintoma da miséria, da fome ou como a 
violência integrada ao universo religioso e social. Profunda 
compreensão da violência como dimensão da cultura e ao 
mesmo tempo como algo da ordem do intolerável, quando 
essa violência está ligada a uma injustiça ou estado de 
desigualdade (BENTES, 2003)14. 

Já no filme Tropa de Elite (2007), dirigido por José Padilha - cuja 

pretensão é representar a violência urbana em que a sociedade 

contemporânea está submersa - o personagem-chave para o desenvolvimento 

da trama é o Capitão Nascimento, membro do Batalhão de Operações 

Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nascimento 

está em busca da exoneração do cargo, no entanto, para alcançar seu objetivo, 

deve encontrar um substituto “à sua altura”.

Ao longo do desenvolvimento do filme, o personagem apresenta 

personalidade invariavelmente constante, considerando-se assim uma espécie 

de paladino do bem, como dá a entender nesta fala: “quem quer ser policial 

tem que escolher: ou se corrompe, ou se omite ou vai pra guerra”.

O termo “paladino” remete ao período medieval, estabelecendo uma 

comparação possível do enredo do filme e de Nascimento aos Cruzados. O 

início das ações do Capitão se dá quando é intimado a comandar uma das 

equipes responsáveis em levar, mesmo que momentaneamente, paz e ordem 

14 BENTES, Ivana. “Estéticas da violência no Cinema”. In: Revista Semiosfera, dez.2003. http://
www.eco.ufrj.br/semiosfera/anteriores/especial2003/conteudo_ibentes.htm
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Figura 11: Capitão Nascimento treinando aspirantes ao BOPE, onde não admite policiais 
corruptos.

ao morro próximo do local onde o Papa João Paulo II se hospedará em sua 

visita ao Rio de Janeiro.

Mesmo acreditando ser a missão uma insanidade, ele acata. E, como 

um cruzado, segue sua jornada na tentativa de eliminar o “mal” (no caso dos 

cruzados originais, seria o outro não católico) que assola o mundo e, 

consequentemente, conquistar seu território. Assim, Capitão Nascimento segue 

no intuito de proteger a maior autoridade da Igreja Católica e, se for preciso, 

eliminar toda ameaça maléfica que atravessar seu caminho, em nome da paz e 

da ordem. 16

A construção do personagem se fundamenta em uma postura 

maniqueísta, em que só há espaço para a possibilidade de ser pertencente ao 

grupo do bem ou do mal. Esta dicotomia, amplamente reducionista, pode ser 

observada de forma constante nos filmes contemporâneos brasileiros  que 

abordam o eixo temático “favelização, miséria e violência”.  A forma como tal 

temática tem sido trabalhada oferece alguns riscos, como contribuir para o 

processo de construção de estereótipos, principalmente partindo do preceito de 

que, como afirmam Martin-Barbero e Germán Rey, em Os exercícios do ver, a 

42

Figura 11: Disponível em http://www.cinemaqui.com.br/editorial/tropa-de-elite-2-e-o-oscar-2012. 
Acessado em set. de 2010. 



produção imagética, incluindo a produção audiovisual, constrói “imaginários 

coletivos” (MARTIN-BARBERO e REY, 2004, p.26).

Soma-se a isto a maneira como a linguagem cinematográfica tem sido 

conduzida, em boa parte dos filmes brasileiros da primeira década dos anos 

2000 (em que se aloca Tropa de Elite), aponta despudoradamente para “uma 

estética transnacional, a linguagem pós-MTV, o novo realismo que tem como 

base altas cargas de adrenalina, reações por segundo criadas pela montagem, 

imersão total nas imagens”15. 

O que, ainda seguindo a linha de pensamento da professora Ivana 

Bentes, equivale aos mesmos pressupostos de produção de prazer e eficiência 

dos filmes de ação hollywoodianos, “onde a violência e seus estímulos 

sensoriais são quase da ordem do alucinatório, um gozo imperativo e soberano 

em ver, infligir e sofrer a violência”16.

 Corroborando esta ideia, Walter Murch, editor de imagem e de som17, 

em seu livro Num piscar de olhos: a edição de filmes sob a ótica de um mestre, 

demonstra como funciona a ótica da produção fílmica pela indústria 

cinematográfica norte-americana, em que a emoção deve ser fator de extrema 

importância, em detrimento de todas as outras questões envolvidas na 

construção de um discurso cinematográfico, pois, sob esta ótica, “o que será 

lembrado não será a edição, a câmera, as atuações ou mesmo o enredo, mas 

como o público sentiu tudo isso” (MURCH, 2004, p.29).

 E, para conduzir a emoção ao posto mais alto, o autor propõe uma 

escala de prioridades que orientará a montagem de um filme. Segundo seu 

ponto de vista, a emoção deve ser preservada a todo custo:

O corte ideal (para mim) obedece simultaneamente aos seis 
critérios que se seguem: 1) reflete a emoção do momento; 2) 
faz o enredo avançar; 3) acontece no momento “certo”, dá 
ritmo; 4) respeita o que podemos chamar de “alvo de 
imagem”(eye trace) – a preocupação com o foco de interesse 

15 BENTES, Ivana. “Estéticas da violência no Cinema”. IN: Revista Semiosfera, dez.2003. http://
www.eco.ufrj.br/semiosfera/anteriores/especial2003/conteudo_ibentes.htm

16 Idem.

17 Premiado com o Oscar de melhor som por Apocalypse Now  (1979), Oscar de melhor edição 
e de som por O paciente inglês (1996), entre outros prêmios e trabalhos em filmes famosos.
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do espectador e sua movimentação dentro do quadro; 5) 
respeita a “planaridade” – a gramática das três dimensöes 
transpostas para duas pela fotografia (a questão da linha de 
eixo, stageline, etc); e 6) respeita a continuidade tridimensional 
do próprio espaço (onde as pessoas estão na sala e em 
relação umas com as outras) (MURCH, 2004, p.29).

 Deste modo, a partir do momento em que é possível observar filmes 

como Tropa de Elite, cuja forma de realização segue os procedimentos fílmicos 

hollywoodianos - em que a emoção é fator primordial - é importante verificar 

como esse texto cinematográfico, por meio da agilidade e da sequência de 

imagens rápidas, cortes dinâmicos que são comparados, por Ken Dancyger, no 

livro Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria prática (2003), ao 

padrão MTV de produzir audiovisual, propicia o que Ivana Bentes considera 

uma “naturalidade”18  da violência nos discursos que se denominam 

representativos dela no cinema brasileiro contemporâneo, uma vez que há um 

enorme contingente  de imagens  da "favelização, miséria e violência"  sendo 

consumidos sem a preocupação de se questionar suas origens e vinculações 

econômicas, sociais e culturais. Discursos ditos representativos da realidade, 

que são consumidos (com extremo prazer) como "gerações espontâneas".

Neste caso, os  filmes, tanto os do Cinema Novo quanto os dos anos 

2000, possuem assuntos e temáticas semelhantes, mas são completamente 

distintos uns  dos outros, tanto na forma quanto na função pretendida, ou seja, 

os filmes contemporâneos podem ser capazes de reforçar estereótipos em que 

o pobre configura um ator que é a personificação do risco e da ameaça social.

Aliás, percebe-se que em filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, 

os  pobres são compreendidos como vítimas e consequências da exploração 

por parte de uma estrutura social viciada e corrompida. Hoje, 

contraditoriamente, filmes como Tropa de Elite reforçam a noção de que os 

problemas que assolam a sociedade têm origem nos pobres.

18 BENTES, Ivana. “Estéticas da violência no Cinema”. IN: Revista Semiosfera, dez.2003. http://
www.eco.ufrj.br/semiosfera/anteriores/especial2003/conteudo_ibentes.htm
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2.3 - Consumo do “real”

 A partir da constatação da existência de uma pretensão por parte de 

filmes nacionais de serem emblemáticos da violência urbana que assola a 

sociedade contemporânea, faz-se necessário observar e ressaltar seu grande 

anseio de se atrelarem a alguma instância do “real”.

 Cidade de Deus, por exemplo, é uma adaptação para o cinema do livro 

homônimo, baseado em fatos também reais19, de Paulo Lins; Tropa de Elite é 

uma adaptação cinematográfica do livro, baseado em fatos reais, Elite da 

Tropa, de Luiz Eduardo Soares, Rodrigo Pimentel e André Batista; 5x Favela: 

agora por nós mesmos é um conjunto de cinco filmes realizados por moradores 

do Complexo da Maré, a partir de uma série de oficinas capitaneadas pelo 

cineasta Cacá Diegues, e o filme Última Parada 174, versão ficcional do 

sequestro do ônibus da linha 174, na cidade do Rio de Janeiro, dirigida por 

Bruno Barreto, e que também teve sua versão documental (Ônibus 174) 

dirigida por José Padilha.

  Estas tentativas de vinculações ao “real” são estratégias, claramente 

enunciadas, que buscam simular a realidade. Contudo, este pretenso “espelho 

da realidade” mais se apresenta como estratégia mercadológica em busca de 

atender à fome voraz de um grande público ávido por consumir não-ficções, 

mesmo que sejam, como salienta Paula Sibilia, no livro O show do eu: a 

intimidade como espetáculo (2008), “ficções com roupagem de realidade”. Tais 

estratégias mercadológicas ocorrem em maior proporção do que as  iniciativas 

de realmente elaborar problematizações do estatuto do “real” por meio 

expressões cinematográficas.

 Antes da análise da voracidade no consumo do “real”, é fundamental 

estabelecer parâmetros contextualizadores deste fenômeno. No início dos anos 

de 1980, buscando suplantar um modelo político em que o Estado era figura 

19  Paulo Lins, ex-morador de Cidade de Deus, trabalhou com a antropóloga Alba Zaluar, nos 
anos 80, realizando entrevistas com outros moradores. Seu livro, no entanto, na primeira 
edição, em 1997, estampa, na capa, sua classificação ficcional: romance.
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centralizadora, deu-se início ao que Aníbal Ford19  (1999) denomina de Nova 

Ordem, em que políticos como Ronald Reagan e Margaret Thatcher deram 

começo à onda de desregulamentação e esvaziamento do Estado.

 Como salienta Ford, esta desregulamentação “atingiu todas as  

instituições da modernidade”, e ainda afirma que, se não houvesse a 

desregulamentação realizada por Thatcher “dos controles de saneamento, não 

haveria a vaca louca (...). Nem cólera, nem tuberculose, nem raiva”. Sem a 

desregulamentação, no entanto, “não existiria essa hegemonia de 

infoentretenimento, a fragmentação tendente à desinformação e ao 

menosprezo do cidadão” (FORD, 1999, p. 300).

 A análise de uma das hipóteses de Ford, especificamente a de 

hegemonia de infoentretenimento, permite pensar no desencadeamento de 

uma série de fenômenos, principalmente se se entende que tal hegemonia leva 

à “tipificação, formalização das identidades e das comunidades interpretativas 

em função do consumo e da datavigilância” (FORD, 1999, p.298). Deste modo, 

quando há uma hegemonia instaurada, mudanças culturais  e consolidações de 

imaginários coletivos são promovidas.

 Um efeito destas mudanças seria a formação de uma sociedade reality 

show, em que o cotidiano ordinário ganha proporções de publicização: vidas de 

indivíduos são transformadas em mercadorias e cidadãos em consumidores 

ávidos pela vida alheia:

Pois é notável a atual expansão das narrativas biográficas: não 
apenas na internet, mas nos diversos meios e suportes. Uma 
intensa “fome de realidade” tem eclodido nos últimos anos, um 
apetite voraz que incita ao consumo de vidas alheias e reais. 
Os relatos desse tipo recebem grande atenção do público: a 
não-ficção floresce e conquista um terreno antes ocupado de 
maneira quase exclusiva pelas histórias de ficção (SIBILIA, 
2008, p.34).

 Essa voracidade em consumir o que por ora será chamado de 

“realidade” pode ser um indicativo para a necessidade de as narrativas, 

sobretudo as ficcionais, buscarem atrelar-se a alguma instância de realidade, 

19  O conceito de Nova Ordem é trabalhado, pelo professor Aníbal Ford, em seu livro 
Navegações: comunicação, cultura e crise (1999).
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“um vínculo com uma vida real e com um eu que assina, narra e vive o que se 

conta” (SIBILIA, 2008, p.37). É importante frisar que, tal necessidade de 

vinculação com o real ambiciona alcançar um determinado nicho de mercado, 

pois:

Quanto mais a vida cotidiana é ficcionalizada e estetizada com 
recursos midiáticos, mais avidamente se procura uma 
experiência autêntica ou verdadeira. Busca-se o realmente 
real, algo não encenado - ou, pelo menos, que assim pareça. 
Uma das manifestações dessa fome de veracidade na cultura 
contemporânea é o anseio por consumir lampejos da 
intimidade alheia. Em meio ao sucesso dos reality shows, o 
espetáculo da realidade faz sucesso: tudo vende mais se for 
real, mesmo que trate de versões dramatizadas de uma 
realidade qualquer (SIBILIA, 2008, p.195).

   No entanto a busca por elaborações de representações de modo realista 

não é uma condição contemporânea. Na segunda metade do século XIX, surge 

o movimento artístico Realismo, caracterizado pela intenção do artista em 

representar a realidade de maneira objetiva, a partir da ocultação dos indícios 

que configurassem a produção de ficções na pretensão de ser plenamente 

verossímil, aproximando-se ao máximo da realidade, decalcando-a, 

inventariando-a, para que, assim, houvesse a possibilidade de atestar o caráter 

documental e mimético da produção artística:

(...) uma disposição que não se observa apenas na ficção, 
como nos romances realistas e naturalistas que se convertem 
em um dos grandes vícios da época, mas também nas 
reportagens sensacionalistas que floresceram naqueles tempos 
e eram devoradas pelos leitores de tablóides e folhetins. E 
inclusive nos museus de cera e outros espetáculos da vida 
moderna, que se ofereciam nas ruas das cidades e apelavam 
ao realismo como um ingrediente fundamental do seu sucesso 
(SIBILIA, 2008, p. 196).

 Já na metade do século XX, como sustenta Beatriz Jaguaribe, no livro O 

choque do real: estética, mídia e cultura (2007), a reboque de uma nova 

modalidade de se fazer jornalismo, conhecida nos meios acadêmicos da 

comunicação como Jornalismo Literário e/ou Novo Jornalismo, nos anos 1950, 

ocorreu uma gradativa transposição dos  modelos de representação do 
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realismo histórico20 para um método de representar pautado na subjetividade 

do autor e no local de onde ele fala, sendo estes fatores primordiais  para que a 

narrativa tenha reconhecido seu atestado de autenticidade. Portanto, “a 

objetividade aqui adquire um novo sentido, pois ela consiste em ser fiel aos 

critérios próprios da observação e em ter conhecimento de como o ‘eu’ autoral 

se vê imiscuído no mundo” (JAGUARIBE, 2007, p. 158). 

 De acordo, ainda, com a autora, mesmo que haja a utilização dos 

métodos canônicos da cultura letrada e da experimentação formal nas 

produções que almejam representar a realidade do ponto de vista da 

subjetividade de quem a produz e, também, de sua colocação no mundo, 

ocorre, definitivamente, uma renovação do atestado da veracidade, passando 

este a ser conferido com base no biográfico. 

 Beatriz Jaguaribe menciona, como exemplo para esta problematização, 

o caso do “retrato da favela”, o que é bem propício para o objeto desta 

pesquisa (filmes que representam a violência urbana), além de apresentar o 

paradoxo existente neste tipo de realismo, já que, ao mesmo tempo em que o 

biográfico avaliza o que é construído de maneira “realista”, os escritores, à 

medida que constroem representações tendo como critério o modo como 

gostariam de ser vistos, passam a estar atrelados ao estatuto da 

verossimilhança do realismo histórico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

No caso brasileiro, para citar um exemplo, o retrato do favelado 
verbalizado pelo favelado possui maior poder de barganha do 
que a visão da favela entrevista pelo fotógrafo classe-média, 
pelo cineasta publicitário ou pelo escritor erudito. Dá-se nessa 
demanda um dos paradoxos do realismo contemporâneo: o 
testemunho biográfico serve igualmente como critério de 
validação da experiência e como suporte da ficção. Tal 
demanda exige viver a vida a cada dia com o olho 
rememorativo que converte a experiência em matéria estética 
apreensíve l segundo cr i té r ios sed imentados pe la 
ficcionalização. Se os autores testemunhais predicam o ‘ver-me 
como quero ser visto’, esta exposição está em larga medida 
condicionada pelas estéticas da verossimilhança realista 
(JAGUARIBE, 2007, p.159).

20  Onde “a subjetivação autoral era cancelada em prol da observação documental 
(naturalismo)” e/ou o enfoque se dava a partir “da condição social  e expressão psicológica dos 
personagens (realismo)” (JAGUARIBE, 2007, p.158).
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Segundo Sibilia, neste contexto de produções atreladas ao “real” e desta 

necessidade de consumo (de uma suposta realidade), dá-se o modo como “a 

lógica da visibilidade e o mercado das  aparências desempenham papéis 

primordiais  na construção de si e da própria vida como relato” (SIBILIA, 2008, 

p.48), o que não pode ser classificado apenas como uma ação de voyeurismo. 

Esta relação de produção/consumo de narrativas ancoradas  no discurso que 

se diz real cria implicações, no mínimo preocupantes, como a instauração de 

uma “naturalidade” da violência nas enunciações que se denominam 

representativas desta prática no cinema contemporâneo.

 A partir do momento em que se constrói uma normalização da violência 

por intermédio da representação audiovisual, contribui-se, consequentemente, 

com a “indiferença à origem da pobreza e às injustiças estruturais, mais 

segurança privada, mais repressão e demanda pela contenção das populações 

das favelas” (BENTES, 2003)21. Portanto, propicia-se a sedimentação (no 

imaginário coletivo) de estereótipos e visões parciais do mundo.

 E isso se dá na conjunção do que se glosou no decorrer deste capítulo 

2. Ou seja, a abordagem do tema “favelização, miséria e violência”, nos  filmes 

brasileiros da safra 2000, se justifica e se afirma na conexão com a noção de 

“real” em contraponto ao estatuto da verossimilhança, pois, como afirma 

Barthes, esta “nunca é mais do que opinável” (BARTHES, 2004, p. 188).

 Portanto, a temática é trabalhada no sentido de se impor como condição 

de algo “real”, quando, na verdade não passa de pontos de vistas de quem 

realiza a obra cinematográfica por meio do emprego de diversos mecanismos 

técnicos e estéticos capazes de impactarem o espectador e fazê-lo acreditar 

naquilo que está sendo exibido.

21 BENTES, Ivana. “Estéticas da violência no Cinema”. In: Revista Semiosfera, dez.2003. http://
www.eco.ufrj.br/semiosfera/anteriores/especial2003/conteudo_ibentes.htm
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 3 – MANIPULAÇÃO E RESISTÊNCIA

3.1- O cinema contemporâneo brasileiro sob a ótica da problemática de Flusser

 Com foco em filmes brasileiros  contemporâneos que representam o eixo 

temático "favelização, miséria e violência" e a partir das  questões discutidas no 

capítulo 2, o debate avança para os possíveis indícios, em produções 

cinematográficas, da concretização do continuísmo/sofisticação da “objetivação 

do homem”, presságios enunciados por Vilém Flusser, no livro Pós-História: 

vinte instantâneos e um modo de usar. 

 Flusser afirma algo muito grave: “Auschwitz é realização característica 

da nossa cultura” (FLUSSER, 1983, p.10), no sentido de que era inevitável tal 

realização no momento em que a sociedade optou pelo judeu-cristianismo21 

como fundamento de toda uma cultura Ocidental, pois  “Auschwitz não é 

infração de modelos de comportamento ocidental, é pelo contrário, resultado 

da aplicação de tais modelos” (FLUSSER, 1983, p12).

 Para o autor, com Auschwitz, nossa cultura se desnudou e revelou sua 

verdadeira face, “rosto de monstro objetivador do homem”. Segundo Flusser, 

nossa cultura deveria ser rejeitada por completo se “admitirmos que o propósito 

de toda cultura é permitir convivência de homens que se reconhecem 

mutuamente enquanto sujeitos” (FLUSSER, 1983, p. 12-13). Portanto, em caso 

contrário, a tendência da cultura Ocidental é o campo de extermínio:

O que caracteriza o Ocidente é sua capacidade para a 
transcedência objetivante. Tal transcedência permite 
transformar todo fenômeno, inclusive o humano, em objeto do 
conhecimento e de manipulação. O espaço de tal 
transcedência se abriu graças ao judeu-cristianismo, e 
resultou, no decorrer da nossa história, em ciência, em técnica 
e, ultimamente, em Auschwitz. A objetivação derradeira dos 
judeus em forma de cinza é a derradeira vitória do espírito do 
Ocidente. É ela a técnica social levada ao extremo. Por certo: 

21 A escolha não é em si pelo judeu-cristianismo, mas sim pela interpretação que fizemos e 
perpetuamos do judeu-cristianismo.



a transformação de homens em cinza é técnica social 
primitiva, incipiente, e vai-se refinando. Será seguida de 
objetivações menos brutais, como é a robotização da 
sociedade. Mas não importa que forma tomará: será sempre 
manipulação objetivante do homem. Embora os aparelhos do 
futuro imediato não sejam necessariamente fornos de 
incineração, serão todos, e não apenas nucleares, aparelhos 
para o aniquilamento do homem (FLUSSER, 1983, p. 14-15).

Outro pesquisador que colabora no entendimento deste "espírito 

ocidental" é o professor do programa de Pós-graduação da ECO-UFRJ, 

Mohammed ElHajji (2001), que, em seu livro Da semiose hegemônica 

ocidental: globalização & convergência, apresenta a globalização, enquanto 

ocidentalização do mundo, fundamentada na imposição de "parâmetros e 

critérios científicos, filosóficos e civilizacionais próprios  à noosfera 

ocidental" (ELHAJJI, 2001, p. 63). Logo, seria a expansão deste ideário 

ocidental a partir da exclusão de todos os outros modos de ser e agir distintos 

dos praticados pelo Ocidente:

Pretensão universalista totalizante que se traduz na prática, 
pela instalação de complexos mecanismos e estratégias de 
dominação, tanto de ordem militar e econômica como cultural e 
ideológica/discursiva. Os processos evoluíram, passando das 
invasões, "descobertas", colonialismo e "missões civilizatórias" 
aos imperialismos e à globalização. Mas o princípio continua o 
mesmo: controlar o mundo e subjugá-lo política, econômica, 
cultural e ideologicamente (ELHAJJI, 2001, p. 63).

 Também para o professor Mohammed, a globalização ocorre por 

intermédio do projeto de ocidentalização do mundo, uma incessante busca 

para torná-lo idêntico e uniformizado. No entanto a uniformização do mundo 

não é uma ação, sobretudo, de imposição de determinada ordem econômica, 

mas sim expansão psicocultural com o intuito “de dominação e de subjugação 

do outro, como meio de negação da sua diferença ameaçadora” (ELHAJJI, 

2001, p. 65). Portanto, esta perspectiva da globalização seria uma visualização 

da aplicação dos modelos de comportamento ocidental, não grosseiramente 

como os procedimentos realizados em Auschwitz, mas igualmente objetivador, 
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excludente, ótica de mundo incapaz de permitir aos homens se reconhecerem 

mutuamente enquanto sujeitos.

Assim, levando em consideração este importante contexto conceitual e 

tendo, novamente, como objeto de análise a matéria intitulada “Os bastidores 

da tropa”, veiculada pelo Fantástico, é possível notar algumas questões 

indiciais, a partir da observação de sua estrutura, relevantes para o debate 

acerca da “objetivação do homem”.

O primeiro aspecto enfatizado na matéria (que celebra o filme de José 

Padilha) é o fato de Tropa de Elite ter causado polêmica na mesma semana em 

que 58 policiais corruptos foram presos no município de Duque de Caxias, Rio 

de Janeiro. A informação, aparentemente perdida em meio à notícia sobre o 

badalado filme de ficção, é justaposta (logo em sequência) a uma parte do 

filme onde o personagem vivido por Wagner Moura (Capitão Nascimento), 

como um narrador que se pretende onisciente, diz que para ser policial é 

necessário realizar uma escolha entre, como opções, corromper-se, omitir-se, 

ou ir para o enfrentamento.

Este arranjo na estrutura da matéria cria um elo entre a realidade 

(policiais  corruptos sendo presos em Duque de Caxias) e a ficção, conferindo 

status de verdade ao retrato da realidade sugerido pelo filme. O ritmo da 

matéria, como no filme, tende ao estilo videoclipado pós-MTV; apenas 

especialistas que defendem a hipótese de o filme ser o tal verdadeiro retrato da 

realidade são ouvidos, evocando, desta maneira, alguns questionamentos se 

esta seria a forma adequada de se debater algo tão polêmico, sobretudo, 

quando apenas um ponto de vista sobre o assunto é privilegiado. As ênfases 

em tons eufóricos, por parte dos jornalistas ao falarem sobre o filme, não 

poderiam funcionar como uma espécie de exaltação, assim, assemelhando-se 

aos métodos publicitários que visam à criação de expectativas para sua 

comercialização?

Guy Debord, em seu célebre A sociedade do espetáculo (1997), pode 

contribuir para o entendimento de tais  questões, já que sua ideia de que “o 

espetáculo expressa a degradação do mundo em mera imagem” (DEBORD, 
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1997, p. 18) é uma valiosa orientação para se compreender a perigosa relação 

(relação construída na reportagem mencionada) entre um acontecimento (a 

prisão dos 58 policiais em Duque de Caxias) e a ficção (Tropa de Elite). Afinal, 

há uma clara intenção de justificar a ideia de que a ficção de Padilha é “o 

retrato da realidade”, e, para tanto, utiliza-se o fragmento, descontextualizado, 

de uma informação acerca de um acontecimento real em meio à narrativa 

sobre o filme, como se as duas instâncias se retroalimentassem: o fragmento 

da realidade proporciona veracidade à ficção, e esta torna visível e/ou amplifica 

a realidade:

O espetáculo que inverte o real é produzido de forma que a 
realidade vivida acaba materialmente invadida pela 
contemplação do espetáculo, refazendo em si mesma a ordem 
espetacular pela adesão positiva. A realidade objetiva está 
presente nos dois lados. O alvo é passar para o lado oposto: a 
realidade surge no espetáculo, e o espetáculo no real. Esta 
alienação recíproca é a essência e o sustento da sociedade 
existente (DEBORD, 1997, p. 16).

Portanto, o conceito de espetáculo desenvolvido por Debord seria 

sintoma da aplicação dos “modelos de comportamento ocidental” a que Flusser 

se refere, além de ser posto em prática enquanto ferramenta de propagação de 

todo ideário ocidental, uma vez que é a partir do espetáculo que se almeja 

legitimar discursivamente os  modos de vida ocidental – que se pretende 

universal – por meio da instauração e da formatação de imaginários  coletivos. 

Cabe, ainda, observar o fato de não haver diálogo neste processo, o que há é 

apenas a imposição de verdades preconcebidas. Neste processo, havendo 

discordâncias, o erro nunca é dos agentes discursivos e sim na compreensão 

do discurso por parte do receptor, pois, como salienta o professor Mohammed 

ElHajji, “todo erro na expressão da verdade só pode significar um defeito no 

medium e não no conteúdo. Já que a veracidade desse último é de antemão 

axiomaticamente comprovada, e não seria em hipótese nenhuma 

questionada...” (ElHAJJI, 2001, p 66).

Dessa forma, observando a característica discutida por Paula Sibilia, da 

“necessidade de uma ancoragem verificável na vida real” (2008, p.43) por parte 
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de filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Tropa de Elite II e 5x Favela: 

agora por nós mesmo, nota-se que, no momento em que se autointitulam 

portadores da verdade, propagando estereótipos  como se fossem espelhos 

fidedignos de fenômenos sociais  e indivíduos, estas obras  estão, na verdade, 

promovendo um aniquilamento de subjetividades individuais. Com isso 

processa-se o refinamento da objetivação enunciada por Flusser, que, apesar 

de refinada, tal quais os alemães fizeram com os judeus em Auschwitz, é 

“manipulação objetivante do homem”.

 Assim, a "cosmética da violência”22 em determinados  filmes (como Tropa 

de Elite cuja emoção é o fator primordial na condução da narrativa), reforça os 

estereótipos em que o pobre configura um ator que é a personificação do risco 

e da ameaça social, o que torna as críticas a tais filmes pertinentes, pois

Nunca houve tanta circulação e consumo de imagens da 
pobreza e da violência, imagens dos excluídos, dos 
comportamentos ditos “desviantes” e “aberrantes”. A violência e 
a denúncia de crimes se tornou quase um gênero jornalístico. 
O que seria interessante se essas imagens não viessem 
frequentemente descontextualizadas. A violência aparecendo 

22 Termo cunhado pela professora Ivana Bentes no intuito de contrapor os filmes de violência 
contemporâneos aos do movimento Cinema Novo. O termo cosmética refere-se àquilo que é 
superficial, sem aprofundamento do debate, uma vez que estética é o seu oposto.

Figura 12: Fotogramas retirados do DVD - CIDADE DE DEUS. Fernando Meireles e Kátia 
Lund, Brasil: Imagem Filmes, 2002. DVD.

Figura 12: Dois fotogramas do filme Cidade de Deus: o primeiro retrata os primeiros 
criminosos da comunidade; o segundo, os responsáveis pela modificação na organização e 

perpetuação das facções criminosas como são conhecidas hoje. Todos são negros.

54



como “geração espontânea” sem relação com a economia, as 
injustiças sociais, e tratada de forma espetacular, 
acontecimento sensacional, folhetim televisivo e teleshow da 
realidade que pode ser consumido com extremo prazer 
(BENTES, 2003).

 Sob esta perspectiva, o cineasta torna-se um ilusionista: indivíduo capaz 

de manipular sentimentos e percepções para que seu número alcance êxito. 

No cinema, este êxito é fazer com que o público tome para si o ponto de vista 

veiculado pelo filme:

A principal preocupação de um diretor: colocar-se no lugar do 
público. O que o público está pensando em determinado 
momento? Para onde irá olhar? O que você quer que ele 
pense? Em que precisa pensar? E, é claro, o que você quer 
que ele sinta? Se você tiver isso em mente (e essa é a 
preocupação de todo mágico) estará sendo uma espécie de 
mágico. Não no sentido sobrenatural, apenas alguém que 
trabalha com isso no dia-a-dia (MURCH, 2004, p. 32).

 Não pode haver ingenuidade, portanto, ao ponto de se acreditar que a 

imagem audiovisual possa ser a expressão de uma verdade única e irretocável, 

pois um filme (por exemplo) é impregnado do ponto de vista (acerca das coisas 

do mundo) de quem o produziu.  Nesse sentido, “o cinema inventa imagens da 

realidade, seja para exprimir a realidade, seja para negá-la e afirmar-se em seu 

lugar” (AUMONT, 2004, p. 80).
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 Também, verifica-se que o momento cultural deste início do século XXI, 

em que a dramatização da realidade com recursos midiáticos (espécie de 

sociedade reality show) faz sucesso, como salienta Paula Sibilia, “tudo vende 

mais se for real, mesmo que se trate de versões dramatizadas de uma 

realidade qualquer” (SIBILIA, 2008, p.194).

 É neste contexto que é necessário retomar as colocações de Vilém 

Flusser, ao dizer que o campo de concentração foi algo característico de nossa 

cultura, pois não seria a transgressão dos modelos que fundamentam a cultura 

ocidental, mas sim “resultado da aplicação de tais  modelos” (FLUSSER, 1983, 

p12).0	  

 Para Flusser, Auschwitz desmascarou nossa cultura, assim, revelando 

sua verdadeira face, “rosto de monstro objetivador do homem”. Em termos de 

comparação, é o que os filmes propostos para análise proporcionam. À medida 

que intensificam os estereótipos  e instauram imaginários coletivos, 

proporcionando, desta forma, que indivíduos sejam reconhecidos por padrões 

0 

Figura 13: Traficante Sandro Cenoura, personagem de Matheus Nachtergaele, em Cidade de 
Deus: na representação fílmica é considerado, pela comunidade, o “cara bacana”. Ele é branco.

Figura 13: Disponível em http://www.adorocinema.com/filmes/filme-45264/fotos/detalhe/?
cmediafile=19883883. Acessado em set. de 2010.  
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socioeconômicos (o pobre e o negro como portadores de perigo à sociedade) 

não propiciam o que, teoricamente, deveria ser o propósito de toda cultura, ou 

seja: “permitir convivência de homens que se reconhecem mutuamente 

enquanto sujeitos” (FLUSSER, 1983, p. 13). 

 Muito pelo contrário, continuam perpetuando o que Mohammed ElHajji 

chama de “a exclusividade e a unicidade absoluta e absolutista da 

verdade” (ELHAJJI, 2001. p. 65).  Condição forjada no momento em que a 

sociedade ocidental escolheu uma interpretação do judeu-cristianismo como 

fundamento da cultura, a qual possui a característica de negar a diferença, 

classificando-a como anomalia monstruosa, passível de condenação e 

eliminação.

3.2 - O lugar do intelectual: por uma cartografia do conhecimento

A hipótese de alguns filmes brasileiros contemporâneos contribuírem 

(devido à forma como o discurso fílmico é construído) para a construção e a 

perpetuação de estereótipos, tipificações, aniquilamento das subjetividades 

individuais, além de empobrecimento do debate sobre importantes  questões 

(favelização, miséria e violência) neles pretensamente representadas, pode ser 

considerada como um exemplo da sofisticação e continuísmo da objetivação 

do homem, característica de toda cultura ocidental, como propõe Vilém Flusser.

 No entanto, quando se observa a forma de realização do documentário 

O Prisioneiro da Grade de Ferro (autorretratos), de Paulo Sacramento (2003), 

algumas importantes reflexões podem ser tecidas no intuito de se buscar 

alternativas, no cinema, à problemática de Flusser, dentre elas: o indício de 

uma possível postura a ser adotada pelo intelectual na contemporaneidade.

 O filme em questão trata do cotidiano dos presidiários da Casa de 

Detenção de São Paulo, o Carandiru. O filme de Sacramento, contudo, 

apresenta o dia-a-dia do presídio por intermédio de seus residentes fazendo 

com que a tragédia do massacre do Carandiru, as  condições precárias do 
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sistema carcerário brasileiro e a demolição do presídio sejam meras 

coadjuvantes

Isso foi possível devido à estrutura de realização adotada pelo diretor, 

fazendo com que ele fosse conduzido, em grande parte, pelo “objeto de 

representação”, que normalmente teria uma representação construída pela 

mediação do ponto de vista do cineasta. 

A partir do artifício utilizado, os vários pontos de vistas dos  detentos 

assumem o protagonismo, realizando uma autorrepresentação, já que a 

construção do filme se dá a partir do momento em que alguns detentos da 

Casa de Detenção de São Paulo (o Carandiru) participam de algumas oficinas 

audiovisuais23, sendo eles, deste modo, os responsáveis  por grande parte da 

realização do documentário de Paulo Sacramento. 

Essa autorrepresentação, contudo, é confeccionada em conjunto com o 

documentarista. Soma-se a isso uma outra questão importante: o fato de O 

Prisioneiro da Grade de Ferro (autorretratos), na estrutura produtiva adotada, 

não ser apenas um documentário acerca  dos detentos e seus pontos de vista 

sobre a situação em que se encontram, mas ser um filme, também, sobre o 

trabalho da própria equipe comandada por Paulo Sacramento. Mesmo que, em 

primeiro plano, sempre se enxerguem os prisioneiros, o documentarista e sua 

equipe estão visivelmente inclusos  no filme, seja dando orientações aos 

detentos que recebem uma câmera (essa situação é registrada e incluída na 

edição final), seja em momentos em que aparece em cena alguém da equipe 

filmando os prisioneiros, e estes filmando-a

Esta situação pode ser evidenciada pela breve e resumida decupagem 

de uma das sequencias iniciais do documentário: o início é feito com uma 

cartela branca com os  dizeres “Pavilhão 8”. Uma música (batida de rap) de 

fundo dá ambiência para uma voz em off que diz: “Meu nome é FW,  MC da 

comunidade”. Corta para um plano médio que mostra um homem em um pátio 

com outros homens ao fundo. Neste plano, uma câmera se destaca na mão do 

23 Essas oficinas e a captação de imagens utilizadas no documentário aconteceram ao longo 
de sete meses do ano de 2001. Em 2002, o complexo penitenciário do Carandiru foi  implodido 
em ato público comandado pelo Governo do Estado de São Paulo.
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primeiro homem (que é o FW MC). A voz em off continua: “Realidade na tela, 

Pavilhão 8. Aí rapaziada, o filme começa agora. Esse é o Carandiru de 

verdade. Esse é o nosso autorretrato”. Depois  deste plano se sucedem outros 

dez planos em que o cotidiano do presídio, sob a ótica de quem filma, é 

mostrado na tela juntamente com o som do ambiente onde se dão as 

filmagens: pessoas no pátio, homem empinando pipa, pessoas jogando futebol 

etc. Nos décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro planos, pode-se 

observar o FW manuseando a câmera em pleno ato de filmagem e recebendo 

instruções de como utilizar o equipamento por uma pessoa visivelmente 

estrangeira ao presídio. 

Logo após, os planos são montados de forma que deem a entender que 

o detento se recolhe em sua cela e, olhando através das grades de ferro, 

observa o pátio vazio em mais um fim de tarde ao som de Ave Maria, indicando 

ao espectador (sem precisar de outro recurso) o fato de os presos, sempre, 

recolherem-se às 18h. 

 

 E, nesse processo, o diretor do documentário pode ser, aqui, 

considerado um intelectual devido ao fato de, além de realizador de discursos, 

ser um produtor de conhecimentos e ter como prerrogativa pensar sua forma 

de produção e como ela afetará outros indivíduos, fazendo, desse modo, do 

documentário um “gênero coletivo e interacional”24  (VERSIANI, 2005, p.82), 

24  Conceito proposto por Daniela Versiani, no livro Autoetnografias: conceitos alternativos em 
construção (2005).

Figura 14: Fotogramas retirados do DVD - O PRISIONEIRO DA GRADE DE FERRO 
(AUTORRETRATOS). Paulo Sacramento, Brasil: distribuidora, 2003. DVD.

Figura 14: Dois fotogramas do filme O Prisioneiro da Grade de Ferro (autorretratos): no primeiro, 
MC recebe instruções acerca da operacionalização do equipamento; no segundo, FW é quem 

instrui um companheiro de detenção.
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uma vez que o documentarista compartilha seu posicionamento sobre o 

assunto que procura tratar no filme com o objeto do trabalho.

Dessa forma, a prática de produção - colaborativa e interacional - acaba 

por atribuir a função de autoria de um discurso ao objeto do filme - a quem, 

antes, sempre fora negada a autoria , tendo em vista que “a função autor é, 

portanto, característica do modo de existência, de circulação e de 

funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade” (FOUCAULT, 

2006, p.274).

 Assim sendo, no filme em questão, observa-se que, por meio dessa 

relação (colaborativa e interacional) entre objeto e documentarista, estabelece-

se a possibilidade de construírem um olhar acerca do tema proposto de forma 

conjunta, sem o privilégio de uma representação mediada pelo olhar, apenas, 

do intelectual. Os indivíduos marginalizados se inserem como atores 

discursivos, o que permite a reconvocação do que “Foucault (...) ensinou- nos 

sobre a ‘indignidade de falar pelos outro’”:

 

(...) o papel do intelectual que hoje compartilha de uma 
perspectiva multiculturalista (...) e deseja colaborar para a 
construção de uma episteme multicultural e aberta, seja não o 
de falar sobre os outros, descrevendo-os, nem pelos outros, 
tutelando, mas sim com os outros, imaginando processos dos 
quais sujeitos possam falar sobre e por si mesmos (VERSIANI, 
2005, p.22).

A discussão feita por Paulo Roberto Tonani do Patrocínio, em sua 

dissertação de Mestrado, Entre o morro e o asfalto: imagens da favela nos 

discursos culturais brasileiros, subsidia o entendimento de que o intelectual 

contemporâneo está “impossibilitado de falar pelo Outro, pois os próprios 

marginalizados já construíram suas próprias  formas de representação”, 

restando “ao intelectual exercer a função de co-autor dos processos 

simbólicos” (PATROCÍNIO, 2006, p. 84), o que, da mesma forma,  já apontara 

Michel Foucault:
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O que os intelectuais descobriram recentemente é que as 
massas não necessitam deles para saber; elas sabem 
perfeitamente, claramente, muito melhor do que eles; e elas o 
dizem muito bem. Mas existe um sistema de poder que barra, 
proíbe, invalida esse discurso e esse saber (FOUCAULT, 
2010, p.71).

 Talvez, a estrutura de realização do documentário sobre o Carandiru, em 

que os personagens são, também, os realizadores do filme, possa ser uma 

proposta de atuação do intelectual enquanto mediador, uma alternativa 

possível para não silenciar “o sujeito que está alocado no espaço de 

exclusão” (PATROCÍNIO, 2006, p. 82) e que também possa ser uma forma 

efetiva de atuação, enquanto alternativa, pois, de acordo com as colocações de 

Daniela Versiani, o discurso acerca da indignidade de falar pelos outros acaba 

por servir de justificativa para que o intelectual contemporâneo se exclua do 

processo de representações dos outros.

 No entanto faz-se necessário criar estratégias para tornar possível a 

emergência das subjetividades  do intelectual frente ao seu objeto. É 

insatisfatório apenas destinar esforços à análise dos processos de exclusão e 

marginalização de sujeitos  silenciados, porque, como salienta Foucault, o papel 

do intelectual:

(...) não é mais o de se colocar “um pouco na frente ou um 
pouco de lado” para dizer a muda verdade de todos; é antes o 
de lutar contra as formas de poder exatamente onde ele é, ao 
mesmo tempo, o objeto e o instrumento: na ordem do saber, 
da “verdade”, da “consciência”, do discurso (FOUCAULT, 
2010, p. 71).

 Ao observar a introdução do filme O Prisioneiro da Grade de Ferro 

(autorretratos), observa-se, por intermédio de uma câmera posicionada distante 

do presídio, os destroços de um prédio voltando a ser presídio, uma 

reconstrução que conduz a atenção do espectador para os personagens que 

habitam tal cenário.

 Porém essa (re)construção do presídio se dá como um pedido de 

atenção para personagens importantes, os prisioneiros, pois, no processo de 
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tantas representações elaboradas, suas vozes não foram ouvidas, e seus 

pontos de vista foram silenciados, já que o tema não foi esgotado, ao contrário 

do que sugere o filme (de ficção) Carandiru, de Hector Babenco (2003), cuja 

última cena da película é a demolição do complexo penitenciário.

  
 

 Admitindo o fato de “os prisioneiros” possuírem vozes, possuírem pontos 

de vista, seria correto, também, afirmar o fato de os indivíduos marginalizados 

possuírem suas próprias representações. Falta-lhes, porém, o poder de 

propagá-las, pois  os aparatos técnicos estão nas mãos de grupos, que, muitas 

vezes, não têm interesse na exposição de tais vozes.

 Ao adotar a estratégia de produção que resultou em O Prisioneiro da 

Grade de Ferro (autorretratos), Paulo Sacramento possibilitou, ao 

marginalizado, burlar certas instâncias de poder, “forçar a rede de informação 

institucional, nomear, dizer quem fez, o que fez, designar o alvo”, o que para 

Foucault “é uma primeira inversão de poder, é um primeiro passo para outras 

lutas contra o poder”, ao analisar as propostas do G.I.P. (Grupo de Informação 

Prisões) em conversa com Gilles Deleuze25. Foucault também afirma que:

(...) se discursos como, por exemplo, os dos detentos ou dos 
médicos de prisões são lutas, é porque eles confiscam, ao 
menos por um momento, o poder de falar da prisão, 
atualmente monopolizado pela administração e seus 
compadres reformadores (FOUCAULT, 2010, p. 76). 

25 Conversa entre Michel  Foucault e Gilles Deleuze publicada no livro Microfísica do poder, sob 
o título de Os Intelectuais e o Poder.

Figura 15: Fotogramas retirados do DVD - O PRISIONEIRO DA GRADE DE FERRO 
(AUTORRETRATOS). Paulo Sacramento, Brasil: distribuidora, 2003. DVD.

Figura 15: Fotogramas da introdução do documentário de Paulo Sacramento: a reversão da 
implosão do Carandiru
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 É possível conceber, portanto, a atuação do intelectual, enquanto 

mediador de representações, de uma forma colaborativa, ou seja, a de 

construtor de representações em conjunto com o objeto delas, sempre levando 

em consideração a existência de um saber, um conhecimento já constituído, o 

que o tornaria (o intelectual) uma espécie de “cartógrafo do conhecimento”.

 Ao observar os  indícios de uma possível postura (a de cartógrafo do 

conhecimento), aqui proposta a partir das ações  do cineasta do filme em 

questão, é necessário ressaltar que tal postura só é possível à medida que 

Paulo Sacramento (re)pensa sua condição e seus mecanismos de produção. 

Deste modo, como salienta Edward W. Said, em seu livro Representações do 

intelectual: as conferências Reith de 1993, “nem sempre é uma questão de ser 

crítico da política governamental, mas, antes, de pensar a vocação intelectual 

como algo que mantém um estado de alerta constante” (SAID, 2005, p.36), 

uma constante luta em busca de que meias verdades e ideias  pré-concebidas 

não sejam estruturas orientadoras dos sujeitos.

 Ainda para Said, o intelectual deve ter um papel público na sociedade, 

“que não pode ser reduzido simplesmente a um profissional sem rosto, um 

membro competente de uma classe, que só quer cuidar de suas  coisas e de 

seus interesses” (SAID, 2005, p. 25). Ou seja, para Said, o intelectual deve ser 

um indivíduo preparado para representar, “dar corpo e articular uma 

mensagem, um ponto de vista, uma atitude, filosofia ou opinião para (e também 

por) um público” (SAID, 2005, p.25).

  A importância de o intelectual agir (e querer agir) pensando sua própria 

atividade e sua inserção na realização de tais atividades é razão do ensaio o 

“Intelectual engajado: uma figura em extinção?”, de Marilena Chauí:

Essa tomada de posição é exatamente o que procura exprimir 
a noção de engajamento ou do intelectual como figura que 
intervém criticamente na esfera pública, trazendo consigo não 
só a transgressão da ordem (como afirma Bourdieu) e a crítica 
existente (como pretende a escola de Frankfurt), mas também 
a crítica do modo de inserção no modo de produção capitalista 
e, portanto, as críticas da forma e do conteúdo de sua própria 
atividade ou das artes, ciência, técnicas, filosofia e direito 
(CHAUÍ, 2006, p. 28).
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 O que seria possível à medida que, como sugere Said de forma 

metafórica, a postura a ser adotada pelo intelectual deve ser como a de um 

exilado, já que o exílio não representa a ideia equivocadamente difundida de 

que esta situação seria um corte absoluto com o local de origem, muito menos 

a crença de uma total integração em seu novo espaço de convívio. Ou seja o 

intelectual tem de viver todo o tempo com a certeza do exílio e com a ideia de 

não estar efetivamente tão distante de casa assim, numa espécie de não 

pertencimento ao lugar onde se está e nem de onde se veio:

Portanto o exilado vive um estado intermediário, nem de todo 
integrado ao novo lugar, nem totalmente liberto do antigo, 
cercado de envolvimentos e distanciamentos pela metade; por 
um lado ele é nostálgico e sentimental, por outro, um imitador 
competente ou um pária clandestino. A habilidade em 
sobreviver torna-se o principal imperativo, com o perigo de o 
exilado ficar acomodado e seguro em demasia, o que constitui 
uma ameaça contra a qual deve sempre se prevenir (SAID, 
2005, p. 57).

 A partir dessa comparação, pode-se sugerir uma possível postura do 

intelectual, que deve ser a de nunca se deixar acomodar, sempre se manter em 

exílio, logo, “nunca encontrar-se plenamente adaptado, sentindo-se sempre 

fora do mundo familiar (...) por assim dizer, predisposto a evitar e até mesmo a 

ver com maus olhos as armadilhas da acomodação e do bem-estar 

nacional” (SAID, 2005, p. 60). 

 O estar sempre incomodado é preponderante para que um espírito 

crítico com a realidade social e consigo mesmo esteja sempre presente em 

suas atitudes para que estas sejam sempre radicais, o que não significa 

sectarismo, mas sim independência e autonomia.

 Admitindo, portanto, a crítica ao filme Tropa de Elite26, e considerando a 

importância de que o intelectual tenha bem definido um papel a ser posto em 

prática na sociedade em que se insere, a posição do realizador, o intelectual 

26  Visto aqui como filme, devido ao seu modo de realização, capaz de proporcionar uma 
naturalização da violência, constituir estereótipos e tipificações. O que resultaria, em filmes, na 
concretização das proposições de Vilém Flusser discutidas no tópico 3.1.
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em questão, segue um caminho oposto ao que se sugere como sendo uma 

postura adequada àquele que se pretende intelectual, a quem cabe o papel, de 

certa forma, de incomodar o consenso, incomodar com radicalidade sem fazer 

o jogo do mercado e do establishment27.

 Pode-se observar um antagonismo na atitude do diretor, em Tropa de 

Elite, diante da que se sugere como postura do intelectual, devido ao fato de o 

filme (re)afirmar uma imagem já amplamente difundida do objeto que se 

pretende representar: uma imagem estereotipada da violência urbana, da 

corrupção, do pobre favelado, sem questionar suas origens, (re)afirmando o 

senso comum relativo a tais pressuposições.

 Estes posicionamentos possibilitam o surgimento de mais um 

questionamento: que direito tem o intelectual de realizar representações sobre 

determinados grupos sociais, em que são criados e intensificados os 

estereótipos? 

 Para compreender melhor esta questão, pode-se recorrer à 

argumentação de Said sobre a existência do intelectual profissional e do 

amador. Para ele, o “intelectual profissional” é aquele cuja função central é 

“conferir autoridade com seu trabalho enquanto recebem grandes 

lucros” (Idem, p. 14), exercendo a função de especialistas, consultores, grupos 

de indivíduos  alinhados a instituições, ganhando “poder e autoridade a partir 

dessas instituições. Se as instituições prosperam ou decaem, assim também 

fazem seus intelectuais” (SAID, 2005, p. 73). E é nesta posição que se aloca o 

diretor de Tropa de Elite, uma vez que, para atender ao jogo do mercado, 

produz o discurso cinematográfico promotor da banalização da violência 

urbana e suas demais consequências.

 Já o “intelectual amador” é visto por Edward W. Said como aquele cuja 

tarefa é se esforçar para “derrubar os estereótipos  e as categorias redutoras 

que tanto limitam o pensamento humano e a comunicação” (SAID, 2005, p. 

10), configurando, desta forma, um papel junto à sociedade enquanto outsider, 

27 Entendendo establishment como grupo sociopolítico que exerce sua autoridade, controle ou 
influência, defendendo seus privilégios; ordem estabelecida, sistema.
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autônomo, perturbador do status quo, “intelectuais precisamente como figuras 

cujo desempenho público não pode ser previsto nem forçado a enquadrar-se 

num slogan, numa linha partidária ortodoxa ou num dogma rígido” (SAID, 2005, 

p. 12).

 É possível cotejar o debate, realizado no tópico anterior, com a análise 

que a ensaísta Beatriz Resende faz sobre o momento cultural contemporâneo 

como sendo um momento em que o intelectual não tem mais essa voz de 

autoridade, pois os  que antes não tinham voz criaram mecanismos para isso e 

preferem falar por si sós, restando assim ao intelectual a função de ser um 

sujeito crítico, ao qual Said chama de “amador”:

Se hoje o intelectual não tem mais a função de porta-voz dos 
que não tem – que preferem falar por si mesmos –, tarefa de 
mediador entre poderosos e oprimidos, como acontecia com o 
intelectual moderno, resta-lhe ainda a função crítica que os 
distingue dos “especialistas” (RESENDE, 2002, p. 22). 

 Como os profissionais do cinema são remunerados por projeto28, com 

algumas exceções, se um projeto no qual um determinado cineasta trabalha 

demorar a ser concluído, tal fato o impossibilitará de executar outros projetos, o 

que, em termos de remuneração, será prejudicial, uma vez que ele não terá a 

oportunidade de trabalhar por uma nova remuneração. Neste contexto, é 

possível comparar o projeto que resultou no filme O Prisioneiro da Grade de 

Ferro (autorretratos) com os exemplos de artífices explicitados por Richard 

Sennett, em seu livro O artífice (2009), em que confere a um carpinteiro, uma 

jovem técnica de laboratório e um regente de orquestra o status de artífices, 

porque se dedicam às suas técnicas sem se preocuparem com um outro fim 

28 O valor recebido por cada membro de uma equipe é estabelecido no projeto de captação de 
verbas para realização do filme. Depois do filme pronto, basicamente, o dinheiro gerado pela 
distribuição/exibição fica com a produtora detentora dos direitos de distribuição e com as salas 
de exibição.
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que não seja seu pleno conhecimento/domínio e no que elas podem 

proporcionar29:

O carpinteiro, a técnica de laboratório e o maestro são artífices 
porque se dedicam à arte pela arte. Suas atividades têm 
caráter prático, mas sua lida não é apenas um meio para 
alcançar um outro fim. O carpinteiro poderia vender mais 
móveis se trabalhasse com maior rapidez; a técnica podia dar 
um jeito de transferir o problema para o chefe; o regente 
convidado talvez tivesse mais possibilidade de voltar a ser 
contratado se ficasse de olho no relógio. Com certeza é 
possível se viver na vida sem dedicação. O artífice representa 
uma condição humana especial: a do engajamento 
(SENNETT, 2009, p. 30).

 Tal engajamento pode ser sugerido na proposta do filme de Sacramento. 

Em vez de realizar alguns projetos ao longo do ano de 2007 (e ser remunerado 

por eles), o cineasta realizou uma oficina, dirigida a alguns detentos, ao longo 

de sete meses e depois teve outros  meses para se dedicar à finalização do 

filme. Ele poderia ter apenas disponibilizado os equipamentos nas mãos de 

indivíduos sem que esses tivessem a mínima noção dos recursos de realização 

utilizando tais ferramentas 30  e fazer um produto com boas possibilidades 

comerciais.

 No entanto esse tempo, considerado longo, foi “perdido” na busca da 

qualidade e de algo para além da mera operacionalização de mecanismos 

técnicos, o que é essencial para a perspectiva levantada nesta pesquisa como 

possível postura do intelectual contemporâneo, pois  “‘pensar como um artífice’ 

é mais que um estado de espírito: representa uma aguda posição crítica na 

sociedade” (SENNETT, 2009, p. 56).

29  Sennett menciona como exemplo de artífices um carpinteiro em sua oficina, cercado de 
aprendizes e ferramentas, executando uma rigorosa incisão de marchetaria; uma jovem técnica 
de laboratório debruçada sobre uma mesa com seis coelhos mortos em busca de entender se 
realizou o procedimento de maneira errada ou se havia algo de errado nele próprio; e um 
regente de orquestra convidado que trabalha exaustivamente com a seção de cordas, deixando 
os violonistas cansados, mas também felizes com a coesão que o som está adquirindo e o 
gerente da orquestra preocupado com possíveis horas extras a serem pagas caso o tempo de 
ensaio se exceda.

30  A operacionalização de uma câmera pode proporcionar a construção de significados para 
além do mero registro de imagens e sons. A partir do conhecimento da linguagem fotográfica e 
cinematográfica, pode-se alcançar diversos efeitos psicológicos e discursivos a serem 
transmitidos.
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 Assim, fica estabelecido como proposta, ancorada no ponto de vista do 

artífice, a conexão da mão ao cérebro como condição inalienável ao artífice, ou 

seja, pensar o que se faz e enquanto se faz, pensar as consequências e 

possibilidades do que é realizado, entender a técnica como algo a mais do que 

apenas se chegar a um resultado específico. E, nesta condição, está a 

possibilidade de se tomar o intelectual como cartógrafo do conhecimento, pois 

é o pensamento (conhecimento) que projeta o futuro enquanto possibilidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A arte de se fazer um filme, como foi visto a partir das proposições da 

professora Aída Marques (2007), envolve diversos saberes e áreas do 

conhecimento humano, sendo necessária, para a realização de um filme, a 

conjunção deles na produção de uma atividade que é um exercício 

interdisciplinar.

 Tal exercício igualmente ocorre (ou deveria) nos processos de 

construção de análises fílmicas, pois a avaliação de uma obra cinematográfica 

não deve levar em consideração apenas o que é abordado (o assunto), caso 

contrário só uma pequena parte da obra será contemplada. Portanto, toda 

rotina produtiva de um filme deve ser ponderada ao se elaborarem debates a 

partir de filmes, visto que a linguagem cinematográfica também é composta por 

atividades e elementos técnicos.

 Assim, como sugere a Estética da Recepção, em um processo dialógico, 

a partir do contexto sociocultural de cada espectador, ocorre a recepção. No 

entanto, no momento em que as questões técnicas/estéticas são consideradas 

fundamentais para a realização de análises  fílmicas, os  processos perceptivos 

surgem como possibilidade de exercer influência na experiência estética, de 

modo a tornar a recepção uma atividade não tão autônoma quanto sugerem os 

teóricos da Estética da Recepção.  

 Ao mencionar esta questão, lembro-me de quando fui professor 

substituto no Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Em uma atividade31 

solicitada na disciplina “Produção e Tecnologia da Imagem”, um grupo de 

alunos utilizou uma pequena sala escura, de aproximadamente 3x3m, para 

realizar uma instalação audiovisual que combinava informações aprazíveis a 

outras escatológicas.

31  A atividade consistia em realizar uma instalação artística audiovisual  com base em 
sensações contrastantes.



 Inicialmente, eles prepararam um vídeo com imagens, muito bem 

tratadas por softwares de edição, de gêneros alimentícios com grande apelo 

visual e que habitam o imaginário coletivo (sua significação) como produtos 

deliciosos: pizza, hambúrguer, doces etc. Porém os sons  emitidos pelas 

imagens eram totalmente contrastantes: flatulência, escarro, vômito etc.

 Junto ao vídeo, montou-se o espaço de interação com o público. A sala 

de 3x3m foi “decorada” com uma privada ao centro; em cima dela foi colocada 

a TV exibindo o vídeo; ao seu redor, no chão, espalharam-se brigadeiro 

(chocolate) em pequenas porções e pedaços de papel higiênico sujos  de 

brigadeiro; algumas porções de chocolate, espalhadas pelo chão, continham 

grãos de milho verde; o vaso sanitário foi decorado, em sua parte externa, com 

alguns borrões de chocolate. Assim, ao entrar no recinto, o público tinha a 

horripilante descrição visual de um banheiro extremamente imundo.  

 E, quando o vídeo começava a ser exibido, a chocante experiência 

estética se intensificava, fazendo, deste modo, com que as pessoas sentissem 

necessidade de sair do ambiente, porém eram impedidas pela porta fechada às 

suas costas. Questionados, ao saírem, muitos afirmaram não terem aguentado 

o mau cheiro do recinto, inclusive, alguns relataram vontade de vomitar, mesmo 

sendo de chocolate o cheiro que impregnava a sala.

 A minuciosa descrição do cenário e o acúmulo de detalhes conectados a 

instâncias cotidianas da realidade foram capazes de proporcionar um efeito de 

realismo muito forte no espectador a ponto de possibilitar a percepção visual e 

auditiva o estímulo da percepção olfativa, evocando, dessa forma, o péssimo 

odor que o ambiente caótico sugeria.

 Essa experiência ilustra bem o debate aqui travado e serve para reforçar 

a ideia de que a percepção se dá a partir de modelos teóricos e que é possível, 

desde o momento em que se tenha conhecimento dos modelos teóricos 

compartilhados por comunidades  interpretativas, manipular/estimular 

percepções e sentimentos.

 Revendo os estudos da professora Aída Marques (2007), mencionados  

no capítulo 1 e destacando um dos elementos  básicos (dentro de um processo 
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histórico de evolução do cinema) responsáveis pela evolução da linguagem 

cinematográfica, a decupagem, fica evidente a noção de manipulação/estímulo 

de percepções e sentimentos no cinema. A decupagem é o mecanismo 

responsável por organizar e indicar os procedimentos técnicos utilizados nas 

filmagens, ou seja, ela é o planejamento prévio de como será, tecnicamente, 

feita a filmagem de uma obra cinematográfica. 

Deste modo, somados ao procedimento que indica os  planos, 

angulações e movimentos para cada cena (decupagem), exitem, ainda, a 

definição da paleta de cores a ser utilizada na fotografia, na direção de arte e 

cenografia, a escolha criteriosa do figurino de cada personagem etc. O que 

reforça a evidência de um filme, com a definição da utilização dos recursos 

técnicos e estéticos, já ter (pré)determinados os efeitos que atingirão o público 

e suas possíveis reações. 

 A partir da certeza de que todo enunciado é marcado pelo local de onde 

se fala, e que, como sugere Ismail Xavier (1988), a obra funciona como elo 

entre as subjetividades do espectador  e as de quem a produz, a perspectiva 

de mundo do autor se impõe ao público. É neste processo que se configura a 

criação de “imaginários coletivos” a partir de produções audiovisuais.

 Portanto, o eixo temático (favelização, miséria, violência), amplamente 

referenciado no cinema brasileiro e, em especial, nos filmes abordados nesta 

pesquisa, pôde ser observado sob dois  prismas distintos. A primeira forma de 

observar a representação do tema foi por intermédio da compreensão 

sociológica com que o movimento artístico e intelectual “Cinema Novo” 

trabalhava na década de 1960. O assunto em questão era debatido enquanto 

parte da cultura, era interpelado como anomalia intolerável, sendo necessário 

problematizar toda estrutura sociocultural propícia ao seu desenvolvimento. 

Assim, evitava-se promover sua naturalização.

 Esta questão aponta a problemática levantada por Flusser, de que a 

base de nossa cultura ocidental (a utilização de seus modelos fundamentais) 

foi responsável pelos  campos de concentração nazistas e o consequente 

extermínio de judeus. Filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol questionam 
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tais  modelos, expõem os  perigos da uniformização do pensamento, que só 

contribui para a tipificação, a criação de estereótipos e, por conseguinte, para o 

aniquilamento do homem, como sugere Flusser.

 Em contrapartida, filmes como Tropa de Elite operam de maneira 

contrária. A forma como tratam o assunto acontece de modo a superficializar o 

debate, reduzindo-o ao maniqueísmo do bem versus o mal, impondo a 

condição de uma verdade única, promovendo a negação da diferença e a 

uniformização do pensamento.

 Com isso, estes filmes acabam por contribuir para o continuísmo da 

objetivação do homem, proposição de Flusser, pois, como é possível observar, 

os processos discursivos de tais obras cinematográficas agem em 

conformidade com os propósitos da civilização ocidental, que, em sua base, 

têm como fundamentos a homogeneização do mundo e a negação da 

alteridade.

 A partir do momento em que estas películas utilizam, como estratégia de 

identificação com o espectador, instâncias de realidades para os qualificarem 

como portadores inequívocos de uma suposta verdade, juntamente com a 

estética da violência empregada neles, há o reforço dos seguintes estereótipos 

sociais: o pobre é a personificação do risco para a sociedade, as comunidades 

faveladas devem ser isoladas e vigiadas, aquele que não logrou sucesso é 

porque não soube aproveitar as chances que o mundo lhe ofereceu. Por 

consequência, exclui-se a possibilidade de haver questões sociais, econômicas 

e culturais capazes de explicar o insucesso de muitos cidadãos.

 Entretanto a possibilidade de alternativa a estas questões surge na 

observação dos modos de produção do filme O Prisioneiro da Grade de Ferro 

(autorretratos), que sublinham a posição do cineasta enquanto sujeito que se 

depara, constantemente, com ideias pré-concebidas. Tais ideias podem ser 

comparadas, como propõe a professora Arlete Parrilha Sendra, em seu ensaio 

“Para além do mito. Em fronteiras da história!” (2010), aos mitos, pois mítico é 

o entrelugar, onde as primeiras perguntas são feitas no intuito de se elucidar os 

enigmas do mundo, aos quais os homens estão subjugados.  
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E é a partir da desconstrução de tais ideias (míticas) que o cineasta 

começa a construir sua narrativa fílmica. Utilizando a linguagem 

cinematográfica, ele começa a construir uma narrativa histórica, já que é com a 

linguagem que podemos retroceder no tempo, até a origem de determinadas 

proposições e questioná-las. O cineasta (a partir da linguagem) vai desvelando 

o universo do tema trabalhado. A linguagem permite, por meio da 

desconstrução de mitos, ao cineasta, criar proposições, lançar luz onde as 

ideias ainda são obscuras, sempre levando em conta que a linguagem, além 

de contribuir para ordenar o conturbado decorrer da experiência particular e 

trazer significados ao mundo, é capaz de materializar espaços e organizar o 

tempo a partir do diálogo com os mais variados pensamentos  que influenciam e 

constituem o indivíduo.

 Nesse sentido, a introdução do documentário de Paulo Sacramento - a 

reconstrução do presídio - torna-se emblemática desta discussão à medida que 

pode ser vista como metáfora para a função de desconstrutor de mitos, 

i luminador dos percursos obscuros vivenciados pela sociedade 

contemporânea. Por meio da linguagem artística, o cineasta interpela o mundo 

e revela seus sentimentos a respeito dele.

A leitura dessa (re)construção do presídio, pelo cinema, constitui um 

apelo ao esquecimento de tudo que já ouvido e visto sobre a Casa de 

Detenção de São Paulo. Esquecer o que foi noticiado e documentado por 

jornais e telejornais, esquecer o que foi ficcionalizado pelo cinema. Tal 

(re)construção é um pedido de atenção para personagens importantes: os 

prisioneiros que, no processo de tantas  representações, tiveram suas vozes 

silenciadas, seus pontos  de vista obliterados. Dá-se início à desconstrução do 

mito.

Destarte, a aproximação do olhar do espectador sobre o Carandiru e 

seus detentos leva à possibilidade de estabelecimento de conexões com a 

Odisséia, de Homero, a fim de que se possa comparar o cineasta a Ulisses 

que, a todo instante, em sua saga para retornar a Ítaca, deparando-se com 

mitos e narrando seus  enfrentamentos, inaugura a História. E, dialogando com 

Gagnebin (2006), compreende-se que, na Odisséia, Ulisses procura abandonar 
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os domínios daquilo que não é humano, território do mítico, com a utilização da 

linguagem. É com ela que o personagem de Homero consegue conquistar um 

mundo de qualidades humanas. 

 Portanto, é uma grata surpresa poder ver a inovadora e experimental 

forma de se utilizar a linguagem cinematográfica e realizar um documentário, 

proporcionada por Paulo Sacramento, ao permitir que, com uma câmera na 

mão, os detentos pudessem mostrar sua “realidade”, mostrar um ponto de vista 

sempre ignorado. Neste aspecto, também é possível encontrar semelhanças 

com a luta de Ulisses, pois O Prisioneiro da Grade de Ferro (autorretratos), 

com sua estrutura de realização, proporcionou a tomada de consciência de si, 

possibilitou aos detentos serem condutores no processo de autorrepresentação 

e formação das identidades subjetiva e social.

 Outra conexão possível de se estabelecer com a história de Ulisses 

deve partir de sua maior luta durante toda Odisseia, que, caso se 

concretizasse, seria sua grande perdição: o esquecimento. No canto IX, Ulisses 

encontra o titã Polifemo, vê seus amigos devorados e é aprisionado pelo 

gigante. Como estratégia de fuga, o personagem oferece seu melhor vinho ao 

titã, que, por sua vez, fica maravilhado com o sabor e a qualidade da bebida. 

Polifemo pergunta o nome daquele que lhe permitiu experimentar tal maravilha 

e Ulisses diz chamar-se ninguém, estratégia importante para sua fuga, pois, 

embriagado, o ciclope dorme, o que permite a Ulisses furar o olho do gigante. 

 Urrando de dor, o titã chama atenção de seus semelhantes. Ao 

questionarem o motivo de tanto estardalhaço, Polifemo responde: “fui cegado”. 

Por quem?, perguntam os  outros gigantes. O titã responde: Por “ninguém”. 

Assim, permitindo que Ulisses não existisse para os outros ciclopes.  

 No entanto, já em sua embarcação, Ulisses grita para o Ciclope que 

caso perguntassem quem o cegou, era para dizer que tinha sido “Ulisses o 

saqueador de cidades, o filho de Laertes cuja morada é em Ítaca”. 

 Portanto, ao gritar seu nome para Polifemo, o personagem de Homero 

deixa a evidência da perpetuação de sua memória, assim como o cineasta 

transfere conhecimentos acerca da linguagem cinematográfica e ferramentas 
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que possibilitem a confecção do filme aos detentos, como se ocorresse a 

negação da autoria do filme, como se o diretor dissesse “Meu nome é ninguém. 

Eu não estou aqui!”. Diferentemente do caso do Ciclope que se sente lesado, 

os prisioneiros podem elaborar seus discursos a partir dessa ausência 

proposital do cineasta, o que é importante, pois é com o discurso que há a 

possibilidade de se inserirem como sujeitos e experimentarem autonomia de 

pensamento. Como sujeitos do discurso, há a viabilidade da demarcação de 

um lugar em meio às enunciações a respeito de suas condições. De “objetos 

da representação” passam a ser “autores” do discurso e ganham o direito à 

perpetuação de suas memórias. 

 Todavia, ainda comparando a atuação do cineasta ao modo de proceder 

de Ulisses  diante do titã Polifemo32, à medida que o cineasta e sua equipe 

aparecem para o espectador instruindo os prisioneiros, ensinando-os a 

manusear o equipamento, dando-lhes  lições de roteiro etc. Ao atuar desta 

maneira, o diretor do filme conclama para si a autoria da façanha realizada, 

mesmo que ela seja dividida com os representados e mesmo assim ele 

exclama: – eu sou o autor!

 E é deste modo, repensando sua prática, seu modo de produção, 

reconhecendo-se no Outro, dando vazão às suas subjetividades  e, também, às 

dos indivíduos de sua representação, que o cineasta embarca em sua jornada 

homérica. Embarca em busca de se defrontar com os mitos. A cada filme uma 

grande batalha é enfrentada no intuito de fazer de uma temática um discurso 

elaborado, criar uma narrativa capaz de salvaguardar a palavra, a história, ou 

seja, escrever memórias. 

 Neste contexto, ao enfrentar mitos  e estereótipos, utilizando tal 

estratégia de produção para a realização de um documentário sobre os 

detentos do complexo penitenciário do Carandiru, Paulo Sacramento contribui 

para a possibilidade de pensar o intelectual como cartógrafo do conhecimento, 

pois, torna-se viável, na observação de seus modos  de construção do trabalho, 

32  Especificamente quando, após furar o olho do gigante, já em sua embarcação, o 
personagem de Homero grita ao ciclope que quem furou seu olho foi  ele, “Ulisses o saqueador 
de cidades, o filho de Laertes cuja morada é em Ítaca”, ou seja, revelando a ideia de autoria do 
ato. 
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conceber o intelectual não mais como mediador, como porta voz das minorias, 

mas sim como coautor dos processos simbólicos. Desta maneira, o intelectual 

não se furta a criar e expor suas subjetividades, mas, pelo contrário, contribui 

para o não silenciamento do Outro e a não uniformização do pensamento.
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