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(...) olhamos o rosto das pessoas que passam por nós, na 

rua, tentamos imaginar as vidas que levam dentro delas 

(...)

  

(...) o que fazemos de fato quando andamos pela cidade é 
pensar, e pensar de tal maneira que nossos pensamentos 
compõem uma viagem, e essa viagem não é nada mais nada 
menos do que os passos que demos de tal modo que, no fim, 
podemos afirmar com segurança que estivemos em uma 
viagem e, mesmo que não deixemos o nosso quarto, foi uma 
viagem, e podemos afirmar com segurança que estivemos 
em algum lugar, mesmo que não tenhamos a menor idéia de 
onde fica

  

Paul Auster, A invenção da solidão   



  
Resumo   

Cinema e cidade são frutos do projeto da modernidade. O mundo contemporâneo assistiu 

o crescimento gigantesco das cidades ao redor do globo, colocando-a como a principal forma de 

organização social do espaço. O cinema esteve atento a esse processo, como forma cultural mais 

característica dos dias de hoje. Desta forma, a análise de filmes é uma via importante para se 

entender a questão urbana que está no centro de atenção de diversos estudos interdisciplinares 

sobre a sociedade contemporânea. O presente trabalho está preocupado em observar algumas das 

contribuições que o cinema brasileiro ofereceu para o estudo da problemática da vida urbana. Os 

filmes utilizados como objetos dessa análise foram escolhidos dentro da produção 

contemporânea, são eles: Central do Brasil, de Walter Salles; Cidade de Deus, de Fernando 

Meirelles; e O invasor¸ de Beto Brant. Cada uma dessas obras apresenta uma forma particular de 

voltar seu olhar para a cidade, ora deslocando-se para fora dela, ora prendendo-se em uma visão 

interna e localizada, ou ainda transitando dentro dela. Para proceder à análise e observação do 

corpus faz-se uso, primordialmente, dos Estudos Culturais Urbanos, estabelecendo diálogos com 

os Estudos Fílmicos e Teoria do Cinema.  

Palavras-Chave: Cidade, Cinema, Cinema Brasileiro, Estudos Culturais Urbanos.  



  
Abstract  

Cinema and city share the same origin: both come from the project of modernity.  The world 

contemporary attended the gigantic growth of the cities around the globe, placing it as the main 

form of social space organization. The cinema was alert to this process, as the most characteristic 

cultural form of nowadays.  In this way, the analysis of films is an important path to understand 

the urban question that is in the center of attention of diverse interdisciplinal studies on the 

society contemporary. The present work is worried in observing some contributions that the 

Brazilian cinema offered to the study of the urban life.  The films utilized as objects of this 

analysis had been chosen among of the contemporary production, are they:  Central do Brasil 

(Central Station), by Walter Salles; Cidade de Deus (City of God), by Fernando Meirelles;  O 

invasor (The Trespasser)¸ by Beto Brant.  Each one of these films presents a particular form to 

put the view toward the city, by dislocating outside its limits, or by confining in an internal and 

local vision, and even by transiting inside.  To proceed to the analysis and comment from the 

corpus was applied, primordially, the Urban Cultural Studies, in dialogue with the Film Studies 

and Theory of Cinema.    

Keywords: City, Cinema, Brazilian Cinema, Urban Cultural Studies.  
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Introdução  

Existe uma ligação entre a cidade e o cinema desde o surgimento do cinematógrafo, pode-

se dizer, até mesmo antes disto. O cinema foi inventado em meio às mudanças provocadas pela 

nova configuração social, que também fez surgir a cidade moderna. Embora esta seja anterior, os 

dois surgem dentro do mesmo paradigma ideológico.  

Leo Charney e Vanessa R. Shwartz, analisando uma série de artigos sobre os primórdios 

da vida moderna, identificam que o surgimento de uma cultura urbana metropolitana foi um dos 

elementos centrais elemento central para o desenvolvimento da modernidade. A modernidade 

não pode ser entendida fora do contexto da cidade (CHARNEY & SCHWARTZ, 2001, p. 22). 

Esses pesquisadores apontam que a imagem da cidade foi remodelada pela erupção do 

capitalismo industrial na segunda metade do século XIX .  

O cinema, por sua vez, foi criado em meio a essas transformações. Sua invenção era algo 

inevitável diante daquele contexto, uma vez que as características do cinema como prática social 

e meio estético se desenvolveram a partir de traços que definiram a vida moderna, tais como o 

consumo, as sensações, o efêmero.  

Na cidade 

 

expressão e local da ênfase na multidão , a vida moderna acompanhou o 

surgimento da sociedade de massa. Com isso, foi possível a criação de novas formas de 

entretenimento que levavam em conta os estímulos sensoriais da modernidade.  

A modernidade , como expressão de mudanças na chamada experiência subjetiva ou 

como fórmula abreviada para amplas transformações sociais, econômicas e culturais, 

tem sido em geral por meio da história de algumas invenções talismânicas: o telégrafo e 

o telefone, a estrada de ferro e o automóvel, a fotografia e o cinema. Desses emblemas 

da modernidade, nenhum personificou e ao mesmo tempo transcendeu esse período 

inicial com mais sucesso do que o cinema (Ibid, p. 19)  

Tanto a cidade quanto o cinema se desenvolveram ao longo do século XX, assim como a própria 

sociedade mudou sua forma de encarar a modernidade. Hoje em dia, os problemas da cidade são 

outros, além das formas de interação entre ela e o cinema. 
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Mark Shiel (2001) coloca a cidade como forma de organização social mais importante e o 

cinema como forma cultural mais importante, ambas no século XX e no início do século XXI. 

Como afirma o autor, desde o seu surgimento, no final do século XIX, o cinema tem com a 

cidade vários canais de diálogos. Diante disso, talvez não seja mera coincidência o fato dessas 

duas formas partilharem afinidades que traduzem a configuração espacial apresentada pela 

primeira através das capacidades estéticas desenvolvidas pelo segundo. Os filmes, desde sempre, 

se interessaram pela temática urbana, através da representação dos lugares, do espaço, do modo 

de vida e da condição do ser humano. Quanto à forma, Shiel afirma que o cinema desenvolveu a 

habilidade de retratar a complexidade espacial, a diversidade e o dinamismo social dela, através 

da mise-en-scene, das filmagens em locações, da forma de iluminar e fotografar e da montagem. 

Para ampliar o leque de estudos sobre as relações entre o cinema e a cidade, Mark Shiel é 

categórico ao afirmar que é preciso pôr fim na separação entre do Estudo da Cultura e Estudo da 

Sociedade. Essa integração vai forçar uma observação do cinema como um sistema que nunca 

pára de intervir na sociedade. Além disso, defende que os estudo fílmicos mudem sua forma de 

abordagem, excessivamente textual, segundo ele.  

Cinema uma forma peculiarmente espacial de cultura, claro que por que (de todas as 

formas culturais) cinema opera e é mais bem entendido em termos da organização do 

espaço: tanto o espaço dentro dos filmes 

 

o espaço da filmagem, o espaço onde se 

passa narrativa; a relação geográfica de varias seqüências de locações em um filme; 

mapeamento ambiente vivido em um filme; quanto os filmes no espaço 

 

a 

configuração de espaços urbanos pelo cinema como uma prática cultural; a organização 

espacial de sua industria nos níveis da produção, distribuição, e exibições; o papel do 

cinema na globalização. (Ibid, p. 5, tradução nossa).   

Diante de tais possíveis abordagens e aproximações observáveis entre cinema e cidade, a 

preocupação aqui se volta, predominantemente, para uma análise do primeiro tipo. Para a forma 

como o espaço no filme é apreendido e exposto. Não por acaso, o trabalho se volta ao problema 

do espaço urbano dentro do filme e como este vem a ser registrado e revelado 

 

de acordo com 

as funções primordiais do meio segundo Kracauer (1960) 

 

através da especificidade da 

representação cinematográfica. 

A questão espacial dentro dos filmes é analisada por meio de estudos sobre a estética 

cinematográfica. Tais estudos se baseiam na idéia de que o espaço fílmico é construído através do 
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estabelecimento de relações entre o espaço que é mostrado e o espaço que fica para além da 

imagem cinematográfica. A importância do espaço no cinema tem chamado a atenção de 

estudiosos desde a época das primeiras teorias do cinema, principalmente a problemática da 

representação imperfeita do espaço na imagem 

 
a perda da passagem de um universo em três 

dimensões para outro em duas dimensões serve como um exemplo básico. O plano, a cena e a 

montagem são elementos da linguagem cinematográfica que definem o espaço fílmico.   

O interesse particular do presente trabalho é pela representação da cidade dentro dos 

filmes nacionais, mais especificamente de três produções recentes, lançadas entre o final da 

década de 1990 e o os primeiros anos da década de 2000: Central do Brasil (1998), de Walter 

Salles; O invasor (2001), de Beto Brant e Cidade de Deus (2002), de Fernando Meireles. Busca-

se, através da análise de tais títulos, entender como a problemática dos grandes centros urbanos 

foi encarada e inserida no contexto da produção cultural vigente no período, que coincide com o 

momento de sedimentação da atividade cinematográfica após anos em que esteve norteada por 

um sentimento de renovação, mas com bases em uma tradição cinematográfica nacional. 

Se houve movimento de distanciamento da cidade em diversos filmes deste período, que 

buscavam emular, redefinir ou simplesmente copiar imagens canonizadas ao longo da história do 

cinema brasileiro; também existiram cineastas que preferiram se referir ao ambiente urbano com 

o qual têm mais afinidades, também buscando um suporte nos filmes do passado. Tais escolhas 

temáticas objetivam trazer a tona, ainda que acidentalmente, visões sobre a sociedade brasileira. 

E o presente texto guarda interesse por essas duas, pode-se dizer, tendências. 

Há 50 anos, o Brasil passou por um grande salto no seu processo de urbanização - Célia 

Aparecida Ferreira Tolentino explica que o período entre as décadas de 1950 e 1960 assistiu à 

transição do Brasil rural para o urbano, devido ao processo acelerado de industrialização.  

Também é válido dizer que, a partir dos anos 70, a população das cidades é maior que a do 

campo. Se isso aponta, de alguma forma, para uma imagem de um país urbano, com cidades 

apinhadas de gente, revelando características sócio-cultuais, seria preciso abrir uma exceção, 

dizer não é bem assim quando fosse referido o cinema e as imagens do Brasil criadas a partir 

dele.  

Os filmes urbanos, segundo Jean-Claude Bernardet, eram criticados ora por serem 

excessivamente populares, ora por serem sofisticados. Segundo ele, Nestas comédias populares, 
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a língua e as gramáticas não eram fielmente respeitadas, a gíria entrava timidamente, a linguagem 

verbal aproximava-se da rua. Mas estes filmes eram desprezados e tidos como vulgares 

(BERNARDET, 1979, p. 11, grifo nosso). Esse comentário sobre as chanchadas dá uma noção de 

como a representação de um país urbano, baseado em observações cotidianas, causavam mal-

estar por apresentarem uma visão pouco positiva do país. Claro que hoje em dia, depois de passar 

pelos filtros do tempo, a chanchada não é mais motivo de vergonha e faz parte daquele 

referencial do cinema nacional que vez por outra pode ser sacado, como forma de valorizar a 

cultura brasileira.  

Do lado oposto dos filmes da Atlântida (principal estúdio produtor de chanchadas), 

estavam as produções rebuscadas da Vera Cruz, cuja intenção era dar uma qualidade estrangeira 

ao filme nacional. Mesmo com toda elegância, os filmes da produtora paulista não foram 

poupados. Dentre seus críticos estava Paulo Emílio Salles Gomes.   

Não reconhecendo a virtude popular carioca, os paulistas resolveram 

 

encorajados por 

quadros técnicos e artísticos chegados recentemente da Europa 

 

colocar o filme 

brasileiro num rumo totalmente diverso daquele que estava seguindo de maneira 

estimulante. Quando descobriram, mais ou menos ao acaso, o veio do cangaço ou 

apelaram conscientemente para a comédia do rádio, nascida nos mambembes do interior 

já era tarde. (GOMES, 1996, p. 96).  

A crítica de Paulo Emílio não se restringe, como mostra o trecho acima, ao fato de essas 

produções não dialogarem com o público brasileiro na tentativa de parecerem estrangeiras, mas 

ele é enfático em destacar temáticas rurais como forma de se aproximarem de um caráter 

nacional.  

Interessante é que, no mesmo texto, Paulo Emílio mostra mais uma vez sua dificuldade de 

entender a temática urbana como uma temática também nacional. Ao comentar a chamada Bela 

Época do Cinema Brasileiro1, refere-se a   

Decalques canhestros do que se fazia nas metrópoles da Europa e da América, esses 

filmes em torno de assuntos que no momento interessavam a cidade 

 

crimes, política e 

                                                

 

1 Período compreendido entre 1907 e 1911, quando houve um grande número de produções, algumas das quais 
obtêm grande sucesso. Segundo Jean Claude Bernardet (1995, p. 34) o termo foi tirado do título do livro de Vicente 
de Paula Araújo sobre o período. Paulo Emílio (Ibid.) também faz referência a Vicente de Paula como o inventor do 
termo. 
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outros divertimentos 

 
não eram fautores de brasilianismo apenas na escolha dos temas, 

mas também na pouca habilidade com que era manuseado o instrumental estrangeiro 

(Ibid, p. 91).  

Na década de 1960, época em que Paulo Emílio já atuava como crítico de cinema, a idéia 

de uma cultura nacional pura, livre das influências da indústria cultural, fazia parte de um 

discurso anti-imperialista encampado pela esquerda naquele período. Célia Aparecida Ferreira 

Tolentino analisa tal contexto afirmando que o cinema praticado no começo daquela década, 

tanto pelo Cinema Novo quanto pelo Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), buscavam realizar obras que cumprissem a dupla função de localizar a 

cultura verdadeiramente brasileira, livre de importações culturais, e, ao mesmo tempo, servir de 

instrumento político conscientizador, desmascarador da ideologia dominante (TOLENTINO, 

2001, p. 139). Como a própria autora mostra, o rural 

 

a temática mais fértil 

cinematograficamente nesses anos 

 

cumpria esses requisitos, ainda que, de forma ambígua, 

estivesse impregnado de uma ideologia tradicionalista e apresentasse resquícios de uma estrutura 

feudal. O caráter conscientizador e desmarcarador advinha das questões sociais vividas no campo 

que fizeram surgir os movimentos sociais rurais décadas antes e que estavam fortalecidos nos 

anos de 1960, com a reforma agrária fazendo parte da pauta das reformas de base.  

Depois o que se segue já é sabido. Com o golpe de 1964, veio a desilusão: o projeto teria 

que ser todo revisto. A visão dualística 

 

que, segundo Ismais Xavier, coloca em oposição um 

pais rural, matriz da identidade nacional, e um pais urbano, lugar de uma descaracterização da 

cultura por força da invasão dos produtos da mídia internacional (XAVIER, 2001, p. 36)  passa 

a ser recusada, principalmente pelo surgimento do Cinema Marginal e do Tropicalismo. E é 

através de um filme urbano, sobre a classe média, que Glauber Rocha reflete sobre os desacertos 

que levaram o Brasil a afundar em uma ditadura militar. Terra em Transe (1965) expõe essa 

desilusão. Seu personagem principal é um jornalista, um poeta, um intelectual que, após um 

golpe de Estado, parte, solitário, para a resistência armada e é morto pela repressão. O que se 

abala em Terra em Transe , analisa Ismail Xavier,  

é o traço da onipotência presente na idéia que o intelectual faz de sua intervenção na 

sociedade, seu papel de conselheiro-mor. Na recapitulação, o poeta está efetivamente no 

centro de tudo, mas o momento das desilusões de Terra em Transe põe a nu as 

contradições do intelectual engajado num momento em que este toma consciência de 
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suas ilusões quanto aos caminhos da história e quanto ao seu próprio papel no círculo 

dos poderosos (XAVIER, 1993, p. 64).   

O Cinema Novo ainda se faz muito presente dentro das discussões sobre o cinema 

produzido no Brasil, e tal presença é uma influência inegável para os filmes realizados 

recentemente. Como afirma Luiz Zanin Oricchio, o cinema realizado nos últimos anos no país 

retoma uma tradição mais geral de tentar refletir sobre a cultura brasileira e responder à pergunta 

quem somos? , e, mais especificamente, com a própria tradição cinematográfica brasileira, em 

especial com aquela que já foi chamada de superego do cinema nacional, o Cinema Novo 

(ORICCHIO, 2003, p. 27). Segundo ele, os cineastas ligados ao Cinema Novo eram jovens 

originários de uma classe média que descobriram, com certa surpresa, que habitavam um país 

pobre, injusto e embrutecido. Falavam ou tentavam falar, em nome destes desvalidos (Ibid, p. 

33-34). O autor segue:   

(...) por mais criticado e problemático que seja, o Cinema Novo tem sido considerado a 

fase áurea da produção nacional, com o qual todo aspirante a cineasta se sente obrigado 

a medir forças, seja assumindo sua influência, seja enfrentando-o, renegando-o ou 

mesmo denegando-o, no sentido psicanalítico do termo 

 

isto é, fazendo de conta que 

não existiu (Ibid, p. 34).  

Essa idéia se faz presente no seu livro desde o título, que faz um trocadilho com o nome do 

movimento, até as inúmeras referências a filmes realizados sob esta chancela, citados como 

forma de estabelecer um dialogo entre os dois períodos.  

Lucia Nagib também estabelece essa ponte entre o cinema praticado nos dois momentos. 

Ao comentar o período entre 1996 e 1998, momento em que se observou um aumento 

considerável da produção, Nagib fala de uma paixão pelo país traduzida em imagens 

deslumbrantes. Essa tendência assinalou um período em que o Brasil olhou para si mesmo com 

ternura e esperança. A comparação com o Cinema Novo era quase inevitável, uma vez que 

naquele tempo a preocupação com a identidade nacional ganhava o núcleo temático dos filmes 

(NAGIB. 2002. p. 16). A autora, no entanto, aponta a diferença notória: mesmo com uma postura 

politicamente correta, o cinema recente não apresenta um novo projeto político.  

Interessante notar que, ao listar filmes que revelam essa paixão pelo Brasil, Lucia Nagib 

cita seis títulos que não fazem referência à configuração social contemporânea das cidades. 
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Todos se passam no sertão, reeditando a idéia, citada anteriormente, do interior como local de 

uma nacionalidade que precisa ser reencontrada. Reencontrada porque parecia ter se perdido 

graças a um cinema que, ao longo das décadas de 1970 e 1980, havia se tornado principalmente 

urbano, no que diz respeito a sua temática.  

Já foi dito que, no início dos anos de 1990, o cinema brasileiro gozava de pouco prestígio 

junto ao público, para quem filme nacional era sinônimo de filme ruim. Isso se deveu a 

produções precárias, com linguajar chulo, com tendência para violência, humor fácil, além de 

uma carga erótica ou pornográfica. Uma forma de derrubar esse preconceito contra o filme 

nacional era, além de promover um avanço técnico, romper tematicamente com esse tipo de 

cinema. Assim, o (suposto) retorno ao Brasil encampado por alguns filmes durante tinha que ser 

um retorno ao sertão cinemanovista. 

No entanto, Ismail Xavier lembra que o Cinema Novo não compactuava com a tendência 

conservadora de um passado pré-industrial simbolizando a essência da nação.  

Tal mito de um estado de pureza perdido no passado foi sempre mais a gosto de uma 

oligarquia para a qual cultura é patrimônio a preservar, enquanto que o cinema das anos 

1960 e 1970 tendeu, não sem atropelos e construções míticas, a pensar a memória como 

mediação, trabalhando a idéia de uma nova consciência nacional a construir (XAVIER, 

2001, p. 22).  

A discussão das diferenças de abordagem entre os cineastas atuais e os da década de 1960 

levou a pesquisadora Ivana Bentes a cunhar o termo cosmética da fome , forma irônica de tratar 

a diluição dos preceitos da Estética da Fome 

 

manifesto do Cinema Novo escrito por Glauber 

Rocha 

 

no cinema atual. Segundo Bentes, filmes recentes mostraram uma aproximação temática 

com o Cinema Novo, principalmente ao voltarem suas lentes para o sertão nordestino, mas 

tendem a glamourizar a visão desse ambiente transformando no que ela chama de jardins 

exóticos . Luiz Zanin Oricchio tenta relativizar tais diferenças de abordagens:  

Não se está dizendo que os filmes anteriores foram melhores ou piores. Simplesmente 

demarcam maneiras diferentes de colocar-se em sintonia com a realidade do país. Uns 

saem em busca das fissuras, outros procuram a conciliação. Uns têm a revolução como 

horizonte, outros, a reforma (ORICCHIO, 2003, p. 138).  



16  

A discussão apresentada sobre o caráter nacional que deve ser registrado pelas lentes do 

cinema, na qual se tocou em parágrafos anteriores, remete a uma questão pertinente para um 

trabalho que retirou seus objetos de um universo chamado cinema nacional. Quando se fala de 

cinema brasileiro, está-se fazendo referência a algo mais amplo do que a presença do Brasil na 

tela. 

Por exemplo, o filme Anaconda foi filmado na Amazônia, mas é certamente uma 

produção americana. Brincando nos Campos do Senhor (1991), também filmado na Amazônia, 

dirigido por Hector Babenco, que 

 

argentino de nascença e brasileiro por opção 

 

é um cineasta 

que durante muito tempo teve seu nome ligado ao cinema brasileiro. Pois bem, esse filme não é 

comumente relacionado em uma filmografia nacional. Pode-se argumentar que os filmes se 

passam no Brasil, mas contam histórias de estrangeiros2 e são majoritariamente falados em 

inglês. No entanto, o mesmo poderia ser dito de filmes como A Grande Arte (1991), de Walter 

Salles, e O monge e a filha do carrasco (1996), de Walter Lima Jr., considerados filmes 

brasileiros. Por outro lado, não há dúvidas de que Terra Estrangeira, cuja trama se desenvolve 

em Portugal, seja cinema nacional.  

Falando-se mais profundamente sobre produção cinematográfica, pode-se dizer que as 

filmagens são só uma etapa do processo de realização de um filme, e, no caso de Anaconda e 

Brincando nos Campos do Senhor, a pós-produção foi feita nos Estados Unidos. Mas, não raro, 

filmes brasileiros são finalizados no exterior, casos de Cidade de Deus (2002), Bicho de Sete 

Cabeças (2000) e Madame Satã (2003), para citarmos alguns. Então, o que faz um filme ser 

brasileiro? O que é esse cinema brasileiro que estava sendo retomado na última década? 

Território, língua, história, personagens, costumes. Essas coisas, como vimos, não servem 

mais para identificar um filme como brasileiro. A nacionalidade dos cineastas também nos coloca 

em uma sinuca de bico. A Vera Cruz era praticamente toda constituída de técnicos estrangeiros. 

Marcel Camus era francês e fez um filme chamado Orfeu do Carnaval (1958), que, não 

incomum, é identificado como brasileiro3. Babenco fez filmes, sem dúvida, brasileiros, mesmo 

sendo de origem argentina. Fez O Beijo da Mulher Aranha, que hoje não é exatamente brasileiro. 

Depois fez Coração Iluminado (1998) na Argetina, que parece ser bem aceito como parte do 

                                                

 

2 No caso de Brincando nos Campos do Senhor, esse argumento não chega a ser totalmente verdade, uma vez que 
conta a história da dizimação de indígenas brasileiros. 
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nosso cinema. Alberto Cavalcanti é mais associado ao cinema inglês e, não fosse sua passagem 

pelo Brasil, quando fez O Canto do Mar, não teria nenhuma obra brasileira em sua filmografia. 

Não é intenção deste trabalho tentar estabelecer quais os critérios que tornam um filme 

brasileiro ou estrangeiro. Este ponto foi levantado apenas para mostrar como a definição é 

complexa, e muitas vezes vai além de valores intrínseco às obras. E, com isso, fazer um paralelo 

com a discussão mais ampla do que seria a identidade nacional. 

Os filmes aqui escolhidos são todos parte da mesma cinematografia nacional, por assim 

serem considerados amplamente dentre aqueles 

 

críticos, cineastas e até mesmo o público 

 

que 

integram essa abstração conhecida como cinema brasileiro. Mas mais importante do que serem 

filmes nacionais é o fato de mostrarem a representação de cidade em uma sociedade que se 

estabeleceu em uma faixa de terra chamada Brasil. 

Considerado por Lúcia Nagib o filme-símbolo da retomada do cinema brasileiro , 

Central do Brasil é um filme passado, em sua maioria, no interior  e reflete bastante essa vontade 

de voltar às origens. Sua escolha para ser analisado neste trabalho se deve ao fato de levantar 

questões sobre a realidade urbana, embora as utilize apenas como um mecanismo de roteiro para 

conduzir a trama em sua direção. A preocupação do filme é registrar novas imagens dessa 

brasilidade cinematográfica.  Tal ponto tem relevância por questionar essa noção de brasilidade 

oposta à urbanidade.  

O Invasor é a produção mais modesta dentre as três. Obteve um relativo sucesso de 

público, boa aceitação da crítica e um prêmio internacional. Ao contar a trama de um assassinato 

encomendado, o filme levanta questões sobre ética e poder dentro da estrutura social brasileira. 

Mostra, como poucas vezes no cinema nacional, as relações entre pessoas de diferentes níveis 

sociais. Ao fazer isso, problematiza a questão das desigualdades sociais, tão aparente no país, 

mas tão pouco tratada na ficção. 

Cidade de Deus é outro filme de grande destaque dentro da produção nacional recente. 

Foi sucesso de bilheteria, teve uma carreira internacional parecida com a de Central do Brasil 

(embora menos premiado) e conseguiu mobilizar a opinião pública em torno de um debate que 

transcendia o próprio cinema nacional. O filme trata da história do crime organizado ligado ao 

tráfico de drogas dentro de uma favela do Rio de Janeiro, o que torna óbvia sua escolha dentro do 

                                                                                                                                                             

 

3 No livro Cinema de Novo, esse filme é analisado dentro do âmbito de filmes brasileiros que se debruçam sobre a 
favela, estabelecendo uma comparação com Orfeu (Cacá Diegues, 1999), ambos baseados na mesma obra: a peça 
Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes (ORICCHIO, 2003). 
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trabalho. Além disso, o ambiente da favela também está inserido na tradição cinematográfica 

brasileira, porém aqui é tratada para além da visão romântica. O elemento violência é muito 

utilizado no filme, que tenta expor uma das principais mazelas sociais do país, tema atual. Apesar 

disso filme foi acusado de utilizar a violência como mero acessório para se voltar para o mercado, 

transformando a estética da fome em cosmética da fome .4 

Entre si, os filmes possuem mais diferenças do que pontos em comum. Dentre esses 

últimos está o retrato da cidade voltado principalmente para o tema da violência, que ainda assim 

aparece através de abordagens e formas distintas. Em Central do Brasil, é o ambiente hostil e 

pouco humanizado que traduz esta temática. O Invasor destaca principalmente as relações sociais 

dentro de um sistema baseado em um grande abismo entre classes no qual os conflitos estão 

muitas vezes em sua forma latente. Já Cidade de Deus mostra o desenvolvimento da violência 

como opção de vida para jovens.   

                                                

 

4 O termo de Ivana Bentes utilizado para criticar diluição do conteúdo revolucionário da Estética da Fome 
manifesto lançado por Glauber Rocha na década de 1960  por produções recentes, entre elas Central do Brasil. O 
termo é citado tanto no trabalho de Lúcia Nagib (2002) e de Luiz Zanin Oricchio (2003). 
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1. A cidade e os filmes  

1. 1  A cidade  

O surgimento da cidade moderna, causado por mudanças sociais e econômicas profundas, 

realçava o caráter complexo dessa nova sociedade por vir. Tal complexidade exposta na estrutura 

dos grandes centros urbanos gera formas diversificadas de encarar a vida nas cidades. Carl 

Schorske (2000) analisa como pensadores e artistas, a partir do período de seu surgimento, 

durante dois séculos de febris transformações sociais , se colocaram diante da questão. O 

pensamento europeu sobre a cidade é dividido pelo historiador em três grupos distintos: a cidade 

como virtude, a cidade como vício e a cidade para além do bem e do mal. Encarados quase como 

estilos de época, tais visões apareceram em sucessão temporal, mas não necessariamente 

excludentes entre si. O primeiro surge a partir do iluminismo, no século XVIII. Com a 

industrialização, já no começo do século XIX, surge a atitude contrária à cidade. Por último, já na 

última metade do mesmo século, em meio a uma nova cultura moderna, a cidade não é vista 

como boa ou ruim, mas como um fato. 

A cidade como virtude nasce da visão burguesa que a tinha como centro da indústria e da 

cultura, atividades humanas das mais valiosas. Voltaire, Adam Smith e Fichte 

 

filhos influentes 

do iluminismo 

 

são os formuladores dessa visão positiva. Para Voltaire, a cidade 

 

principalmente Londres 

 

deveria ser admirada por promover a mobilidade social, em oposição à 

sociedade hierárquica e fixa. Segundo o iluminista, a presença da aristocracia no meio urbano era 

um fator importante para o progresso. Adam Smith também atribuía a virtude da cidade ao papel 

da nobreza. Já para Fichte, as cidades alemãs eram uma criação do Volk. A nobreza não era tão 

importante em sua concepção da virtude da cidade como era o espírito solidário das tribos 

germânicas que puderam aperfeiçoar suas virtudes primitivas nas cidades medievais. A visão 

de Fichte, como é observável no texto, está impregnada de um nacionalismo exacerbado. 

A idéia de cidade como vício surgiu como uma contracorrente dessa visão positiva do 

iluminismo. A reputação da cidade  observa Schorske  se emaranhara junto à preocupação com 

a transformação da sociedade agrária, com o medo do culto ao dinheiro, o culto da natureza e a 

revolta contra o racionalismo . A cidade simbolizava em tijolos, fuligem e imundície o crime 

social da época, o crime que mais do que qualquer outro preocupava a intelligensia da Europa 
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(Ibid, p 61). A maioria desses opositores eram arcaístas, defendiam a volta ao campo, de onde o 

homem nunca deveria ter saído. Outro tipo de visão negativa da cidade vinha dos futuristas, que 

viam a cidade como um mal necessário que precisava ser superado. Engels acusava a cidade 

industrial de ser o cenário da opressão do trabalhador, mas a afirmava historicamente como o 

teatro por excelência da libertação proletária (Ibid, p. 64). 

Foi por volta de 1950 que surgiu na França, através de Baudelaire, uma forma de pensar e, 

principalmente, de sentir a cidade, na qual as categorias de vício e virtude, progresso e regresso 

não faziam mais sentido. A cidade foi situada para além do bem e do mal. A diferença essencial 

estava exatamente de se voltar ao objeto, não questionando seu valor, se era o bem ou o mal, mas 

de tentar enxergá-lo como é de fato. Tentar captar sua essência. A cidade moderna oferecia um 

hic et nunc eterno, cujo conteúdo era a transitoriedade, mas cuja transitoriedade era eterna (Ibid, 

p. 67). Diante desse fato, de que forma classificá-la como sendo boa ou má, virtuosa ou viciosa? 

Essa abordagem da cidade vai servir de base para a compreensão da percepção na modernidade. 

A cidade passa a ser vivenciada através daquilo que nela pode ser sentido. Porém, esse 

enriquecimento da sensibilidade pessoal era obtido a um preço terrível: o afastamento dos 

confortos psicológicos da tradição e de qualquer sentido de participação num todo social 

integrado (Ibid, p. 68). 

Essa forma sensorial de viver a cidade pode ser compreendida tomando-se as relações 

entre cinema e cidade. Em seu livro sobre teoria do filme, Kracauer, ao defender sua tese de que 

o cinema tem como vocação a capacidade de registrar e revelar a realidade física5, utiliza o termo 

rua para exemplificar algumas das formas de como o cinema pode registrar ou revelar a 

realidade. Em uma das passagens, o autor explica que o sentido dado à palavra é o mais amplo 

possível, que deve ser entendido como os espaços públicos onde as pessoas interagem. Em suma, 

pode ser encarado como a cidade.  

Presença constante nos grandes centros urbanos, as massas, as grandes aglomerações de 

pessoas, são para Kracauer um exemplo de como o cinema é capaz de captar elementos grandes e 

vastos. Segundo ele, os cineastas, desde o início, sentem-se atraídos por filmar aglomerações, 

                                                

 

5 O filme deve penetrar no mundo vivido, colocando o espectador diante dele. O cinema se preocupa com a realidade 
ao redor, seu material privilegiado. Ao contrário do teatro, que cria uma realidade paralela , a imagem 
cinematográfica possibilita não só a permanência mediada da realidade física , mas também a apreensão de detalhes 
dessa mesma realidade, imperceptíveis sem o olhar da câmera de cinema. 
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contrastando com a insuficiência mostrada pelas artes tradicionais para circunscrever e as 

revelar.  

Onde elas [as artes tradicionais] falharam, a fotografia facilmente foi bem sucedida; 

estava tecnicamente equipada para retratar multidões como aglomerações acidentais 

que são. Ainda assim, somente o filme, de certo modo, o complemento da fotografia, 

era capaz de capturá-las em movimento. Neste caso o instrumento de reprodução teve 

um surgimento quase simultâneo ao de seu tema principal (KRACAUER, 1960. p. 51, 

tradução nossa).  

As ruas, segundo Kracauer, também são o palco do transitório, outra característica revelada pelo 

cinema, dentro daquilo que ele classifica como coisas não-vistas normalmente: só o cinema seria 

capaz de captar o hic et nunc eterno ao qual Schorske, fazendo uma citação de Baudelaire, se 

refere. 

Além disso, Kracauer aponta afinidades inerentes ao cinema demonstradas, dentre as 

quais duas se aproximam da cidade, pois indicam características presentes nesse ambiente. A 

primeira delas, o fortuito [the fortuitous], explica Kracauer, está baseada na característica da 

câmera de se voltar para a realidade e captar o acidental, o não calculado, o inesperado.   

No presente contexto, a rua, que já foi caracterizada como um centro de impressões 

fugazes, é de interesse como uma região onde prevalece o acidental sobre o providencial. 

Impressionante como possa soar, desde os dias de Lumière existiram apenas poucos 

filmes que não incluíram uma rua de relance, para não mencionar os muitos filmes nos 

quais algumas ruas figuram entre os protagonistas (Ibid, p. 62, tradução nossa).  

A infinitude [the endlessness], a segunda afinidade inerente, aproxima-se da massa na medida em 

que aponta eventos que acontecem simultaneamente em lugares diferentes, assim como a massa 

de trabalhadores que largam no fim da tarde e, de pontos diferentes do espaço urbano, 

empreendem sua volta para casa. O fato de a própria massa ser algo que não tem um limite muito 

claro e fixo colabora para o que Kracauer chamou de aspectos ilimitados do objeto [unlimited 

aspects of objects], que é quando um objeto é filmado, mas não fica clara toda sua extensão e 

abrangência. 
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Ainda sobre a rua, Kracauer, ao analisar o filme através do que ele chama de fluxo de 

vida [ flow of life ]6, explica a atração exercida pela rua, ou pela cidade, quando aparecem nas 

telas. Isso porque:  

As vistas caleidoscópicas misturam-se em formas não identificadas e complexos visuais 

fragmentados e eliminam-se um ao outro, prevenindo, através disso, o observador de 

seguir qualquer das muitas sugestões que oferecem. O que aparece para ele não é tanto 

indivíduos engajados nessa ou naquela busca definível quanto rascunhos frouxos de 

multidões, figuras completamente indeterminadas. Cada uma tem uma história, ainda 

que a história não seja dada. Em vez disso, um fluxo incessante de possibilidades e 

significados quase-intangíveis aparece. Esse fluxo joga seu feitiço sobre o flâneur ou até 

mesmo o cria. O flâneur é intoxicado com a vida na rua 

 

vida dissolvendo eternamente 

os padrões os quais está para formar. (Ibid, p. 72, tradução nossa).  

O autor introduz o flâneur em sua análise devido ao fato de que a experiência desse diante da 

cidade é exatamente a de viver tais situações desconexas, de uma maneira extremamente 

sensorial 

 

com destaque para as imagens apreendidas ao longo de seus caminhos pela cidade  e 

partir delas dar um sentido àquilo que pode ser chamado de vida, ou fluxo de vida . Esse 

modo de andar na cidade [do flâneur], a arquitetura das galerias, o dispositivo ótico-mecânico 

dos panoramas, das feiras e dos jogos infantis constituem modos combinados de ver a cidade 

(PEIXOTO, 2004. p. 99, grifo nosso), afirma Nelson Brissac Peixoto. Tais modos combinados de 

ver a cidade também seriam, para esta figura surgida nos meios urbanos no século XIX, um modo 

de viver a cidade.  

A figura do flâneur é o ponto central de um texto célebre de Walter Benjamin, de quem 

Kracauer foi contemporâneo e mantinha correspondência. O flâneur e a obra de Charles 

Baudelaire 

 

novamente o poeta da modernidade , são usados por Benjamin para fazer sua 

análise da vida no século XIX, escrevendo principalmente sobre a Paris daquele período. Uma 

pessoa que tem a cidade como sua casa, vive perambulando pelas ruas observando as pessoas e as 

vitrines, passeia pelos boulevards e galerias 

 

o estilo de vida do flâneur é característico da fase 

                                                

 

6 Assim como a vida é uma cadeia de acontecimentos e experiências materiais de onde surge os conteúdo emocionais 
e intelectuais que vão lhe dar significado, o filme é uma cadeia de planos e tomadas justapostos apontando para além 
do mundo físico o qual retratam. 
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inicial da história dos grandes centros urbanos. Este perambular, como é descrito no texto, trata-

se de uma experiência estética carregada de características da vida moderna.  

Para ele [o flâneur], os letreiros esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno de 

parede tão bom ou melhor que a pintura a óleo no salão do burguês, muros são a 

escrivaninha onde apóia o bloco de apontamentos; bancas de jornais são suas bibliotecas, 

e os terraços dos cafés, as sacadas de onde, após o trabalho, observa o ambiente. Que a 

vida em toda a sua diversidade, em toda sua inesgotável riqueza de variações só se 

desenvolva entre os paralelepípedos cinzentos e ante o cinzento pano de fundo do 

despotismo (BENJAMIN, 1989. p. 35).  

Nesse e em outros trechos, Benjamin utiliza-se da visualidade para explicar como a cidade se 

configurava. Ele cita as fisiologias, gênero literário que se vale de descrições dos tipos humanos 

da sociedade da época, além de romances que comparam a cidade a uma selva. Em um ponto, o 

autor analisa o poema A uma passante, de Baudelaire, para falar nas relações interpessoais do 

meio urbano. A passante que despertara a paixão do poeta se perde em meio à multidão, e é 

possível que ele nunca mais a veja: O arrebatamento do habitante da cidade não é tanto o amor à 

primeira vista quanto à última vista . A massa ainda é mostrada através do medo e da 

insegurança e da profusão de acontecimentos simultâneos, e o flâneur sabia se deslocar através 

dela, sentia-se familiarmente à vontade em meio a ela. A rua era sua casa. Em sua apreensão da 

realidade ao redor, o flâneur realça aspectos como a transitoriedade e o inesperado. 

Até que o ritmo veloz da modernidade e o crescimento desordenado da cidade fazem esta 

se transformar em um espaço pouco apropriado aos pedestres, então obrigados a se deslocar nos 

automóveis, quando as cidades viraram metrópoles, uma imensa mancha urbana que, de tão 

fragmentada, perde o sentido de orientação. O flâneur teve que se encerrar em grandes lojas de 

departamentos e shoppings, seu último reduto. A flânerie foi suspensa. 

Mas as auto-estradas podem manter um pouco, de forma modificada, porque não é mais 

possível dar ordem à narrativa do espaço como almejava o flâneur, a experiência estética perante 

a cidade. Deslocar-se por ela de automóvel pode ser uma experiência audiovisual. Como descreve 

Nestor Garcia Canclini, a cidade é um videoclipe com suas imagens rápidas e descontínuas:  

Os carros se detêm. Mudo de estação. Busco esse outro barroco contemporâneo, a 

vertigem do rock, que não pretende conduzir a parte alguma: há uma melhor sintonia 
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com as vias expressas que se engarrafam, com o furor das buzinas, com os carros 

bloqueados por manifestação de protesto, com a desordem dos cruzamentos cujos sinais 

estão apagados pelo corte de luz. Difícil é andar/ é um estranho lugar/ onde a fome é 

vista/ como um grande circo em ação ... Grande circo é esta cidade/ um pare, um siga, 

um pare canta o grupo Maldita Vecindad (CANCLINI, 1997. p. 132).  

No entanto, o deslocamento já está previsto. A liberdade da qual gozava o flâneur no século XIX 

deu lugar a um sistema mais rígido. O espaço urbano é cada vez maior, mas é, paradoxalmente, 

mais limitado. Todos os caminhos da cidade já foram traçados. Para se chegar a tal bairro, pega-

se tal avenida, dobra-se à esquerda ou à direita e segue-se em frente. Os ônibus têm seus 

percursos mais ou menos definidos, que podem mudar a partir de demandas também mais ou 

menos definidas. E se integram com os metrôs e trens urbanos, que nunca saem do trilho. 

Existem os parques, que são os lugares para caminhar. A cidade é divida em pólos para cada 

momento do dia. Nelson Brissac Peixoto mostra-se incomodado com essa configuração: Nas 

cidades, os olhos não vêem coisas, mas figuras de coisas que significam outras coisas. Ícones, 

estátuas, tudo é símbolo . Segundo ele, a cidade está impregnada pelo mapeamento e pela 

descrição, o que acaba se tornando uma barreira. Como é realmente a cidade sob esse carregado 

invólucro de símbolos, o que contém e o que esconde, parece impossível saber (PEIXOTO, 

2004. p. 26).  

Até que a cidade perca o que há de concreto 

 

concreto no que diz respeito a construções 

(cimento, brita, areia...) 

 

e torne-se concreta através de códigos imagéticos. Como escreve 

Nelson Brissac Peixoto:  

O princípio da transparência, que Benjamin já percebe na arquitetura de vidro moderna, 

é levado ao paroxismo. A eliminação da resistência dos materiais implica uma completa 

desmaterialização da arquitetura. O automóvel e o monitor de TV tornam autônoma a 

janela, desintegrando a estrutura arquitetônica tradicional. A parede-tela funde 

arquitetura e técnica de projeção. A arquitetura de espaços é substituída por uma 

arquitetura de imagens (Id, 1996. p. 521.).  

Então, a flânerie ainda pode ser encontrada através das imagens. O cinéfilo, tal qual o flâneur, 

pode se deparar com uma multidão andando pelas calçadas movimentadas; ofuscar-se com as 

luzes dos letreiros de publicidade; confundir-se em meio a tantos sinais, placas e cartazes; 
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deparar-se com sarjetas sujas e habitantes da rua; encarar as conseqüências perigosas da 

estratificação social. Pode circular a cidade, ou por várias cidades, sem precisar sair da poltrona 

da sala de projeção. Pois o cinema pode livrar a cidade da descrição e do mapeamento. A imagem 

cinematográfica, acredita Nelson Brissac, dirige-se ao que não se deixa ver, podendo assim forçar 

o pensamento de paisagens invisíveis. O cinema apresenta uma modalidade própria de presença 

que está para além da percepção natural, pois cria um visível que foge da visão. 

Conhecer a cidade como faz um viajante 

 

não o turista, que já tem todo o roteiro 

programado, mas o viajante, que se perde propositalmente em uma terra desconhecida 

 

sem 

conhecer seus símbolos, sem saber o que representam os nomes de suas ruas e os monumentos, 

podendo apreciar a cidade por debaixo do seu invólucro. Ou como uma criança, que pela primeira 

vez passeia pelas ruas, para além dos muros de sua casa, e depara-se com o mundo lá de fora. O 

autor sugere essas duas formas de olhar para a cidade. Os filmes podem captar essa realidade, 

resgatar a paisagem7 dentro da cidade ao contar, como se fazia nas antigas crônicas de viajantes, 

os trajetos de seus personagens anônimos. Aqueles que, sem perceber, são a alma dessa 

paisagem. 

Uma vez que a vida urbana está excessivamente estruturada, organizada e controlada, 

mostrar a vida de uma grande cidade não passaria de clichê. Em 1927, Walter Ruttman, ao lançar 

Berlim 

 

sinfonia da metróple, acaba criando um gênero de filmes que tentam retratar o dia de 

uma grande cidade com imagens que parecem abranger todos aspectos da vida urbana. Vários 

foram os filmes que, seguindo a cartilha de Ruttman, utilizaram exaustivamente sua fórmula.   

O oposto seria mostrar a vida em uma grande cidade. Voltando-se para o cotidiano das 

pessoas que vivem lá. A massa de habitantes vista de longe parece apenas um sistema 

trabalhando para se manter, uma engrenagem que não pode parar, para continuar dando vida à 

cidade. Mas ao se aproximar a lente das pessoas, é possível observar diversas histórias 

simultâneas, que não são percebidas dentro da grande narrativa da cidade.  A metrópole, diz 

Nelson Brissac,  

                                                

 

7 A preocupação central de Nelson Brissac Peixoto, em seu livro Paisagens Urbanas, é resgatar o sentido da 
paisagem no mundo contemporâneo. Em meio à fragmentação e ao caos, as coisas escapam à medida que se tenta 
retrata-las. O mundo é opaco, não deixa o olhar penetrá-lo. Ele analisa diversas formas de expressão e representação 
para buscar entender como é possível olhar a cidade, uma vez que, como ele afirma, As cidades são as paisagens 
contemporâneas (Ibidem, 2004. p. 11). 
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É um lugar desprovido de situação, não tem medida nem limites. Ela não tem interior 

nem exterior, ali não se está dentro nem fora, tudo é estrangeiro e nada o é. Um tráfico 

contínuo de interesses, entre as paixões, entre os pensamentos. Todas essas passagens 

desenham a zona incerta onde se deve pensar esta conformação nunca acabada (Id, 2004. 

p. 37, grifo nosso).  

Assim como a paisagem, a cidade é algo que não pode ser descrito. Por mais que se tente 

enquadrá-la, a cidade sempre vai fugir à formalização devido a sua complexidade, devido a essas 

pequenas coisas, pequenos acontecimentos, da qual é constituída. Ao voltar-se para ele, não se 

deve procurar por algo estático ou sem vida, algo inerte. Essas janelas urbanas não mostram 

ruínas, mas um horizonte saturado (Ibid, p. 153, grifo nosso), adverte o autor. Ruínas são 

cidades sem vidas; o visitante olha para elas com distanciamento temporal e espacial, pois ele 

nunca vai estar integrado àquele ambiente. A vista da cidade não está distante, não é 

contemplativa. A cidade está próxima. Seu horizonte é saturado porque há muito para se 

apreender.  

Olhar um objeto é mergulhar nele. Os objetos circundantes tornam-se horizonte, a visão 

é um ato de dois lados. Ou seja: ver um objeto é ir habitá-lo e dali observar todas as 

coisas. Mas, como também nelas estou virtualmente situado, tomo de diferentes ângulos 

o objeto principal de minha observação. O olhar se faz nas duas direções, cada objeto é 

espelho de todos os demais. A visão é localizada, uma relação entre objetos situados no 

mundo (Ibid, p. 177).  

Só é possível ver a cidade de dentro dela. A partir dela observar as coisas que lhe integram e, 

dessa forma, observá-la de diferentes ângulos. Cada objeto é espelho dos demais: ao observá-lo, o 

espectador vê, por reflexos, as coisas que estão situadas em relação a tal objeto, inclusive, a si 

próprio. 

A percepção moderna tinha o instante como seu paradigma. O momentâneo era o centro 

das sensações na modernidade, como observa Leo Charney. O instante existe na medida em que 

o indivíduo experimenta uma sensação imediata e tangível. Essa sensação é tão intensa, tão 

fortemente sentida, que esvaece assim que é sentida pela primeira vez (CHARNEY, 2001. p. 

386). Através da categorização do instante, pensadores como Walter Pater, Walter Benjamin, 
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Martin Heidegger e Jean Epstein puderam apreender uma busca de resgate da experiência 

sensorial em face do caráter efêmero da modernidade , explica Charney.  

O conceito de instante forneceu um meio de fixar um momento de sensação, no entanto 

esse esforço de estabilidade teve que confrontar o fato inevitável de que nenhum instante 

podia permanecer fixo. Tal dilema conduziu esses autores a dois conceitos interligados 

que definiram suas investigações do moderno como momentâneo: o esvaziamento da 

presença estável pelo movimento e a resultante separação entre a sensação, que sente o 

instante no instante, e a cognição, que reconhece o instante somente depois de ele ter 

ocorrido. Juntos, esses dois aspectos do instante moderno criaram uma nova forma de 

experiência no cinema (Ibid, p. 387).   

A experiência do presente registrada, uma vez que o presente só existe como sensação, não pode 

ser racionalizada; quando o é, deixa de ser presente.  

O mundo contemporâneo não apresenta mais espaço para o florescimento do instante, 

como expõe Nelson Brissac Peixto:  

Tudo é abarrotado, as superfícies profusamente ocupadas, os espaços tomados por 

objetos esparramados e quebrados. Como se houvesse o temor de que do vazio pudesse 

surgir uma ameaça. Não há como separar o acontecimento do meio ambiente. Nada 

pode se delinear nesse universo caótico e compacto, nenhum momento se fazer notar, 

nenhuma presença se afirma. Não há espaço para o que não pode ser dito, para que não 

se faça imediatamente ver (PEIXOTO, 2004. p 175).  

Não se pode ter uma visão completa da cidade. Em cada ponto, ela mostra novas nuanças. É 

preciso movimento para ver a cidade. O olhar não é mais suficiente para a percepção do espaço, 

não é mais necessário um observador, mas um caminhante.   

O espaço não é apreendido oticamente, mas de modo físico. Em vez do dispositivo 

ótico, uma visão peripatética. Não há um olhar a priori. O pitoresco implica dar 

importância ao movimento do espectador. (...) Mas o intrnicamento da paisagem 

articula seus diferentes elementos, leva de um a outro. Esse horizonte fechado  e não a 

transparência  é que permite a visibilidade das coisas. Os objetos interpostos requerem 

uma percepção na opacidade. Visão não mais estática e ótica, mas móvel. (Ibid, p. 179).  
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Nelson Brissac faz uma alusão à montagem ao falar dessa forma de apreensão do espaço. As 

vistas se sucedem e vão dando esse sentido espacial, o ambiente é conhecido através do 

deslocamento.   

1.2  Filmes  

Ao se assistir a um filme, não raro, surge a sensação de que uma realidade está sendo 

projetada na tela. Uma sensação semelhante à dos primeiros espectadores que tentaram desviar-se 

do trem que se aproximava na primeira projeção feita por Lumière. Essas observações, um tanto 

óbvias, servem para apontar uma das características primordiais do cinema, se não a mais 

primordial de todas: sua capacidade de mostrar algo real. Mais do que o romance, mais do que a 

peça de teatro, mais do que o quadro do pintor figurativo, o filme nos dá o sentimento de 

estarmos assistindo diretamente a um espetáculo quase real , lembra o lingüista francês Christian 

Metz, ao afirmar que o espectador do cinema é instigado a uma participação , através de um 

processo perceptivo e afetivo (METZ, 1972. p. 16). Ele distingue dois tipos de assuntos os 

quais os filmes podem abordar: os realistas e os irrealistas , no entanto o poder atualizador 

do veículo fílmico é comum aos dois gêneros , garantindo ao primeiro a sua força de 

familiaridade tão agradável à afetividade, e ao segundo seu poder de desnorteio tão estimulante 

para a imaginação (Ibid, p. 18).  

O elemento responsável por essa forte impressão de realidade é o movimento. A grande 

diferença entre o filme e a fotografia. Esta última já mostrava esse caráter indicial, ao documentar 

algo que já foi uma realidade, mas não é mais; faz parte de um passado que foi registrado, mas 

que deixou de existir. O cinema não apenas resgata algo que já foi, mas reproduz uma ação que 

foi captada, e é atualizada pelo espectador ao se deparar com o espetáculo do movimento . 

Não se trata apenas, portanto, de constatar que o filme é mais vivo , mais animado que a 

fotografia, nem mesmo que os objetos são mais corporalizados; vai além disso: no cinema, a 

impressão da realidade é também a realidade da impressão, a presença real do movimento (Ibid, 

p. 22). Movimento esse que é imaterial 

 

oferecesse à vista, nunca ao tato. Metz lembra que o 

real muitas vezes é confundido com o tangível, e que o tato é tido como o árbitro supremo da 

realidade . 
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Outro elemento cinematográfico destacado por Nelson Brissac Peixoto para apreensão do 

espaço urbano contemporâneo é a combinação das imagens e elementos. O cinema deixa 

evidente o fato de ser uma forma de expressão da qual a combinação e a organização estão entre 

os traços específicos. Essa noção de montagem é um ponto central em qualquer análise teórica de 

um fenômeno fílmico (AUMONT, 1995. p. 53). Como já foi dito, o cinema é mais espacial do 

que textual. Assim sendo, nada mais necessário do que algumas observações sobre o espaço no 

cinema.  

Para compreender a natureza do espaço no cinema pode ser útil considerar que se trata, 

efetivamente, de dois espaços: o que existe em cada quadro e o que existe fora do 

quadro. Para os objetivos desta discussão, a definição de espaço do campo (ou do 

quadro) é extremamente simples: constitui tudo o que o olho percebe na tela. O espaço-

fora-da-tela ou quadro é, neste nível de análise, de ordem mais complexa. (BURCH, 

1992. p. 37).   

Noel Burch trata dessa estrutura básica dos filmes que é o espaço. Uma das funções da montagem 

é inserir nessa estrutura espacial a temporalidade. O desenvolvimento da narrativa pede que se 

leve em consideração a passagem permanente do campo para fora do campo (AUMONT, 1995. 

p. 25). Essa articulação espaço-tempo, conseguida através da montagem, pode ocorrer através de 

várias relações entre fragmentos espaciais e fragmentos temporais. Noel Burch preocupou-se em 

fazer uma classificação dessas relações, que, segundo ele mesmo, pode, à primeira vista, parecer 

um pouco primária mas, no entanto, na opinião do autor, abre importantes perspectivas 

(BURCH, 1992. p. 24).  

No que tange ao tempo, Burch classifica quatro formas de relacionar dois fragmentos na 

organização da estrutura fílmica. A primeira ocorre quando a ação iniciada no plano A é 

retomada no plano B exatamente do mesmo ponto. Utilizando o exemplo de Burch, pode-se dizer 

que, quando um personagem põe a mão e gira a maçaneta de uma porta e, no plano seguinte, a 

porta está sendo aberta pelo lado de dentro até que o personagem apareça e entre por ela, 

observa-se, então, um raccord direto . A segunda forma acontece em forma de uma elipse: é 

quando parte da ação mostrada pela combinação entre os quadros A e B é omitida. Retomando o 

exemplo: o personagem coloca a mão e gira a maçaneta para, em seguida, aparecer do lado de 

dentro com a porta já fechada. A natureza dessa elipse pode ser considerada mensurável, uma vez 
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que é curta o suficiente para não fazer falta na compreensão do ato. As elipses do tipo indefinido 

são a terceira forma de relação temporal listada por Burch. Mais conhecidas como flash-foward e 

flashback. É quando as ações entre os quadros não são complementares ou contíguas, quando o 

salto temporal não pode ser mensurado; para percebê-la o espectador vai precisar, de acordo com 

o autor, de uma ajuda externa.  

Pode-se objetar que a fronteira entre a elipse mensurável e a elipse indefinida é, como o 

próprio termo diz, mal definida. É verdade também que, se podemos medir com grande 

precisão o fragmento de tempo, que nós não percebemos, gasto com a abertura de 

uma porta, o tempo necessário para subir cinco degraus não poderá ser medido com a 

mesma exatidão. Todavia, esse tempo representa ainda uma unidade ( o-tempo-

necessário-para-subir-cinco-degraus é tão mensurável quanto a-potência-da-luz-de-

uma-vela ), o que não é o caso de alguns dias mais tarde (Ibid, p 27).  

Mesmo sendo indefinidos, esses dois tipos de elipses representam claramente um avanço ou 

recuo no tempo. No entanto, existem casos em que grandes saltos temporais não podem ser 

identificados como um avanço ou um recuo. Esta é a quarta forma de relação temporal 

estabelecida pelo autor, que cita Ano passado em Marienbad, de Alain Robbe-Grillet, como um 

exemplo dessa estrutura.  

As formas de relacionar o espaço entre fragmentos de filmes foram divididas, por Noel 

Burch, em três categorias. Existe uma analogia entre as formas de relacionar o tempo e as formas 

de relacionar o espaço entre os planos, como ficará evidente. A primeira categoria de relação 

espacial é de continuidade: o plano B apresenta uma mesma fração de espaço mostrada integral 

ou parcialmente no plano A, através da mudança da distância focal ou no mesmo eixo sobre o 

objeto filmado em um espaço delimitado. No caso oposto, pode haver uma descontinuidade entre 

os espaços dos dois planos, podendo essa descontinuidade ser definida ou indefinida. Quando um 

plano revela uma nova fração de um espaço que se sabe ser expressamente próxima da 

apresentada no plano anterior (por exemplo, nas relações de campo e contracampo), está-se 

diante de uma descontinuidade. Pode também ocorrer de o fragmento de espaço apresentado no 

plano A não estar situado em relação ao fragmento apresentado no plano B, é a descontinuidade 

total e radical. 

Diante dessa problemática advinda da articulação espaço-tempo dentro de um filme, o 

conceito de raccord aparece para tratar dos elementos de continuidade entre dois ou mais planos. 



31  

O termo, como explica Burch, surgiu quando o espaço no cinema deixou de lado seu passado 

teatral e os cineastas passaram a aproximar a câmera dos personagens e dos objetos. Para que a 

ilusão do espaço real fosse mantida (ainda presa à idéia do espaço teatral) era preciso seguir 

certas regras para que o espectador não se perdesse. A partir desse problema, as noções de 

raccord de olhar, de direção e de posição passaram a fazer parte do fazer cinematográfico.  

O raccord de olhar ocorre quando existe uma ruptura espacial entre os planos, mas existe 

também uma proximidade entre eles. Se dois personagens, que aparecem em planos seguidos, 

entreolham-se, o personagem do plano A deve estar voltado para a direita do quadro, enquanto o 

personagem do plano B, para a esquerda do quadro, ou vice-versa. Caso aconteça de os 

personagens estarem voltados para a mesma direção, em planos alternados, não acontecerá a 

ilusão de que um está de frente para o outro. A partir dessa observação, pode-se desenvolver o 

raccord de direção: se um personagem sai do plano A pelo lado esquerdo do quadro, deverá 

entrar no plano B, para dar idéia de que é um espaço contínuo, pelo lado direito, de outra forma 

parecerá ter mudado de direção. Por fim, percebe-se que as posições dos personagens e objetos 

em planos com continuidade espacial devem ser respeitadas: se no plano A o personagem está 

parado à esquerda de uma cadeira, no plano B, mais aproximado, ele deve aparecer sentando-se 

pelo lado esquerdo da cadeira (Ibid, p. 30). 

Os cineastas russos das primeiras décadas do século passado foram pioneiros em perceber 

uma questão fundamental sobre o espaço fílmico , a saber,  

que tudo está dentro do quadro, que o único espaço no cinema é o da tela e que este é 

infinitamente manipulável através de toda uma série de espaços reais possíveis. Esta 

desorientação do espectador, conseqüentemente, é um dos instrumentos fundamentais 

do cineasta (Ibid, p. 31).  

A partir dessa idéia surge o que passou em seguida a ser chamado de falso-raccord : uma 

articulação mal sucedida ou mal concebida entre planos cujo resultado provoca impressão 

continuidade insuficiente ou descontinuidade. Tal explicação simplista esconde o fato de que o 

falso-raccord pode ocorrer devido a uma opção estética, e não de uma incapacidade técnica. A 

prática do raccord foi aperfeiçoada na época do cinema clássico, quando foi criado o grau zero 

do estilo cinematográfico que estabelecia regras para que a estrutura dos filmes fosse 

imperceptível, ajudando a dar mais realismo ao cinema. De modo que o falso-raccord não 
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poderia ser utilizado, pois, à medida que escapa a lógica da transparência da articulação, põe em 

risco esse caráter realista, então almejado. A importância do falso-raccord reside justamente no 

fato de desconstruir o espaço real dentro do mundo fílmico, chamando atenção para o fato de que 

é exatamente isso que o cinema faz, mesmo quando quer passar a impressão oposta. O falso-

raccord, empregado de uma forma deliberada, também é um raccord: garante a continuidade 

narrativa 

 

não impede que a história seja contada 

 

e só é considerado falso em uma visão 

convencional da veracidade. Uma de suas funções (é) chamar atenção para o que há além dos 

limites do quadro. 

O fora-do-campo, ou espaço em off, pode ser definido como o espaço que não é 

apresentado no campo (ou na tela, durante uma projeção) mas que faz parte do espaço fílmico. 

Fazem parte desse fora-do-campo os elementos não vistos, ligados ao campo imaginariamente 

por um vínculo que pode ser sonoro, narrativo ou até mesmo visual. Noel Burch divide esse 

espaço fora da tela em seis segmentos: os quatro primeiros seriam continuações dos quatro cantos 

do quadro (superior, inferior, direito e esquerdo); o quinto é um espaço que ficaria atrás da 

câmera 

 

não tem a mesma precisão, mas não se pode negar sua existência; e por ultimo estaria 

o espaço por detrás do cenário ( tem-se acesso a ele saindo por uma porta, contornando uma 

esquina, escondendo-se por trás de uma pilastra ou de uma personagem ), de uma forma mais 

extrema pode-se dizer que é o espaço por trás do horizonte (Ibid, p. 37).  

Os espaços em off podem ser mostrados , de uma forma simples, através da entrada e da 

saída dos personagens nos planos. Tais saídas e entradas são feitas pelos limites do quadro, ou no 

caso do atrás da câmera, caminhando-se em sua direção e saindo a sua esquerda ou direita, rente 

à câmera . Com isso, esse entrar e sair dos planos, o filme constrói o entendimento de que existe 

uma parte da ação que não está sendo vista, mas que é relevante para a ação representada na tela. 

O espaço em off colabora para a idéia de que em cinema nem tudo é mostrado, mas é quase 

sempre visível. 

O olhar é outra maneira que o cineasta tem de evocar o espaço em off. Burch descreve 

uma cena que começa com um close em uma personagem olhando para outra fora-da-tela. Às 

vezes, a situação é tal, o olhar tão fixo, tão essencial que esta personagem fora-da-tela (e, 

conseqüentemente, o espaço imaginário em que ela se encontra) adquire tanta ou mais 

importância que a personagem no quadro e no espaço da tela (Ibid, p. 40). O olhar também pode 

se voltar para o off, como na cena descrita, em que um personagem espia atrás de uma porta. 
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Um personagem pode estar meio dentro e fora do quadro. Quando isso acontece, o espaço 

em off mais uma vez esta sendo determinado. O mesmo pode ser dito dos cenários que sempre 

guardam partes para além do plano, no entanto, nem sempre essa parte do cenário tem alguma 

influência sobre a ação. O mesmo não pode ser dito quando um personagem dentro do plano 

estica sua mão para pegar algum objeto que está para além dos limites. Nessa esticada para fora 

do quadro surge uma relação entre o espaço imaginário e o espaço concreto. O espectador não 

tem como saber o que está fora do quadro, pode apenas afirmar que existe algo e imaginar o que 

é esse algo. No entanto, se, em outro plano, é mostrado que o personagem esticou o braço para 

atender um telefone pendurado na parede, então esse espaço passa a ser concreto, inclusive, 

retrospectivamente. 

Uma questão mais complexa sobre o espaço fora-da-tela é a utilização do movimento de 

câmera: estes 

 

afirma Burch 

 

são mais refratários à análise, sob o ponto de vista dos dois 

espaços , do que o plano fixo . Existem os movimentos de câmera que servem para transformar 

os espaço fora-da-tela em espaço-da-tela, ou vice-versa. Como é o caso de quando uma câmera 

dolly se afasta ou se aproxima de determinado objeto, e assim, incluindo ou excluindo outros 

elementos do quadro. No entanto, lembra o autor, existem movimentos que, paradoxalmente, 

servem para criar um plano fixo, plasticamente falando . Um exemplo disso é a câmera dolly 

para trás que acompanha um personagem caminhando em sua direção. 

Qualquer que seja a forma de utilizar o espaço em off, seu emprego em filmes apresenta a 

importância estética de fazer sempre alusões ao fato de que as coisas continuam acontecendo o 

tempo todo. É um pouco a sensação de estar deitado no quarto, enquanto os sons de uma festa 

acontecendo ao lado fazem lembrar que existem milhares de coisas acontecendo naquele 

momento. Carros ainda se deslocam pelas ruas. Alguma discussão acontece em algum lugar. 

Alguém recebe um telefonema importante. Acidentados dão entrada nas emergências dos 

hospitais. O caminhão de lixo recolhe os entulhos da vida cotidiana. Uma TV está ligada sem que 

ninguém veja, e mostra, ao vivo, as conseqüências de uma tragédia em uma cidade distante.  
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2. A fuga: da Central do Brasil para o sertão  

É possivelmente por abordar uma gama abrangente de temas relativos a aspectos 

contemporâneos da sociedade brasileira 

 
analfabetismo, famílias desfeitas por causa da miséria, 

desvalorização do ensino, difícil situação dos aposentados, abandono social, corrupção policial, 

tráfico de crianças, violência, migração nordestina para os grandes centros 

 

que Central do 

Brasil tenha se tornado um dos filmes mais emblemáticos e importantes do seu período. Cada 

uma das questões está no filme, umas mais presentes do que outras e com mais ou menos 

pertinência para a história proposta. Não se trata, de forma alguma, de um filme panfletário ou 

militante, preocupado em mudar o mundo. Antes de tudo, está preocupado em contar a histórias e 

apresentar os personagens, fazer com que o público se importe com seus destinos. Para 

desenvolver sua trama, Central do Brasil mostra a fuga de uma professora aposentada, Dora, e 

um menino sem família, Josué, da cidade para o sertão. Por fazer essa escolha temática, o filme 

pode ser considerado mais uma vez emblemático. Uma alegoria, ele mesmo, dos rumos que o 

cinema nacional havia tomado nos últimos anos. 

Durante a década de 1990, o cinema no Brasil passou por um período em que filmes 

voltaram a ser produzidos8. Esse processo ficou conhecido como retomada do cinema brasileiro. 

As leis de incentivo à cultura foram fundamentais dentro da nova configuração da produção 

cinematográfica brasileira. Filmes passaram a ser produzidos com dinheiro de renúncia fiscal, 

com grande ênfase no desenvolvimento técnico e contando histórias que buscavam trazer o Brasil 

de volta às telas. 

Procurar um país para ser mostrado na tela não parecia ser difícil. Na história do cinema 

brasileiro, foram criados cânones que giram em torno de um país rural e arcaico. Esses filmes, 

que mostravam as paisagens distantes e desoladoras do sertão nordestino ou a simplicidade do 

jeca interiorano, passaram a ser encarados como o mais genuíno retrato do Brasil que poderia ser 

concebido através do cinema, dentro da mesma perspectiva que leva Paulo Emílio Salles Gomes 

a afirmar a nossa incompetência criativa em copiar (GOMES, 1996. p.90). Primeiro com os 

filmes de cangaço 

 

feitos como se fossem o nosso western -, depois com títulos mais 

                                                

 

8 Em 1989, quando Fernando Collor assume a presidência e extingue a Embrafilme, pondo fim a um longo período 
de agonia deste órgão, a produção cinematográfica foi reduzida a números insignificantes. Como mostra Luiz Zanin 
Oricchio, nesse ano foram lançados sete longas-metragem, produzidos ainda dentro do esquema da estatal. No ano 
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preocupados em mostrar a questão social que envolve a seca e a vida dos sertanejos, foi criada 

essa imagem que serviu 

 
e ainda serve 

 
de sinônimo para o cinema produzido no país, tanto 

para o olhar nacional, quanto, principalmente, para o olhar estrangeiro. Filmes importantes do 

Cinema Novo, como Deus e o diabo na Terra do Sol e Vidas Secas, pertencem a esse gênero do 

cinema brasileiro. 

A ação é deslocada, em Central do Brasil, do Rio de Janeiro para o interior do Nordeste, 

através de uma viagem que passa pela Bahia até chegar em Pernambuco. Esse movimento pode 

ser entendido como uma alegoria. Como se o filme abandonasse a cidade, imagem tão 

massificada por programas de TV e tão presente em momentos menos conceituados do cinema 

nacional, em direção ao sertão que se fixou na memória visual do país graças aos filmes de 

cangaço e principalmente ao Cinema Novo. Revisitar o sertão é uma forma de fazer uma conexão 

direta com outros períodos da cinematografia brasileira. É percorrer novamente o próprio cinema 

brasileiro. E Walter Salles deixou bem claras essas referências em Central do Brasil. Em 

entrevista para divulgação do filme, ele fala em refazer o percurso do cinema novo pelo sertão 

nordestino, fazendo referência, inclusive, a Nelson Pereira dos Santos, diretor de Vidas Secas.  

2.1  O fora-de-campo borrado  

Enquanto aparecem os créditos em um fundo preto, ouve-se o som de um autofalante pelo 

qual são anunciadas as chegadas e as saídas dos trens nas plataformas. Aparece a imagem de 

pessoas saindo de um trem no mesmo momento em que a trilha sonora toca uma melodia 

melancólica e repetitiva. Corta para uma mulher que chora enquanto dita uma carta para alguém 

que está preso. Essa figura é vista em meio a um ambiente confuso, o segundo plano fora do foco 

e o barulho cacofônico, típico de um espaço público, ajudam a dar esse clima de confusão. 

Mesmo assim, em meio a isso tudo, a atenção está voltada para o drama daquela mulher; é o que 

é visto e ouvido: suas lágrimas e suas palavras de amor. Não se busca esconder a existência 

daquele cenário; o ambiente está representado e interfere naquela cena. Mas o importante é 

aquela história afetuosa, de alguém que não sabe escrever e precisa ditar uma carta para se 

comunicar com alguém que está distante. 

                                                                                                                                                             

 

seguinte, foram onze filmes. O ano de 1992 foi o mais fraco com apenas três lançamentos, enquanto em 1993 e em 
1994, cinco filmes entraram em cartaz em cada ano (ORICCHIO, 2003. p. 26). 
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Depois, outro plano mostra pessoas saindo da plataforma vistas através dos espaços entre 

as barras de ferro de uma grade. Segue-se outro drama: um senhor dita uma carta quer enviar para 

um sujeito que o enganou e levou tudo que ele tinha. Um novo plano de uma multidão andando 

pela estação. Em todos esses planos, a imagem está pouco definida. Não se pode distinguir nem 

uma pessoa entre aquelas. É uma massa disforme e sem identidade. Uma mulher acompanhada de 

um menino agora é quem dita uma carta. E, em pequenos planos seguidos, outras pessoas ditam 

cartas por não saberem escrever. Dizem nomes de cidades para as quais as cartas são 

endereçadas, levando notícias dos que há muito estão distante. No entanto, essas pequenas 

histórias não são o centro, elas servem de painel para aquele ambiente. A estação continua sua 

rotina, e aquelas são apenas mais algumas pessoas com problemas, como todas as outras que ali 

estão. Existem milhares de outras histórias naquela estação, mas todas são apenas barulho e 

imagens sem foco. Um certo tom de escapismo é sugerido nesse pequeno grupo de pessoas que 

falam os nomes das cidades. Todas são cidades distantes, estão em outros Estados. Toda forma de 

afeto deve ser enviada para fora daquele caos urbano. 

A câmera estática, quase documental, mostra o movimento da multidão borrada. Assim, 

Central do Brasil demonstra-se interessado pelo registro desta massa de pessoas, utilizando a 

capacidade 

 

mostrada através dos estudos de Kracauer (1960)9 

 

do cinema em captar grandes 

aglomerações. A intenção aqui é trabalhar uma oposição: pessoas são levadas pelo ritmo do 

ambiente, perdem suas identidades, tornam-se parte de uma massa, mas tentam salvar o que resta 

dessas identidades através do afeto exposto nas cartas. 

Sentados em frente à banca de Dora, eles falam para um interlocutor ausente; não existe 

contracampo, apenas a sucessão do mesmo plano com pessoas diferentes. O fora-do-campo é 

invocado pelos olhares, mas não é o espaço logo a sua frente, onde provavelmente Dora está 

sentada escrevendo as cartas emotivas com frieza. Analisando os elementos dessa cena em um 

outro nível, poder-se-ia interpretar esses olhares como um falso-raccord 10 à medida que os 

olhares se voltam para um espaço que não pode ser alcançado. O fora-do-campo da seqüência de 

imagens está longe, a uma distância que só uma carta pode aproximar. Pois o espaço contíguo 

àquele que aparece no plano é apenas uma imagem fluida, indefinida, de um ambiente onde 

acontecem várias coisas, mas apenas a saturação é registrada. 

                                                

 

9 Cf. p. 20-21. 
10 Cf. p. 31. 
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Central do Brasil estampa sua idéia pessimista da cidade. As pessoas parecem deslocadas, 

só conseguem se adequar àquela realidade à custa do rompimento com a sua humanidade. A 

câmera segue Dora pela estação, revela partes daquele ambiente e a mantém sempre dentro do 

campo, enquanto a multidão entra e sai pelas laterais do quadro, seja pelo movimento da cada 

pessoa, seja pelo movimento da câmera. Então é o transitório que está sendo revelado através 

dessas cenas. Tudo está passando ao redor de Dora, as outras pessoas, o ambiente. Tudo faz parte 

da própria dinâmica da cidade sempre sendo modificada. Só Dora se destaca naquela multidão. O 

filme deixa claro que é a sua história que está sendo contada. Uma pessoa entre tantas, que se 

apressa para não perder o trem.  

O atropelamento. O fortuito 

 

descrito por Kracauer através da afinidade inerente que o 

cinema tem com esses acontecimentos não calculados 

 

através da presença de um ônibus, a 

máquina, destruindo a pessoa. A cena mostra que certos elementos da vida na cidade são apenas 

convenção. Existe uma faixa para pedestres atravessarem a rua, mas não significa que eles 

estejam seguros ao passar por ela. Josué vai pegar seu pião que caiu. Ana fica parada no meio da 

faixa. No contracampo, um ônibus cresce em direção à câmera. Vê-se o olhar assustado de Ana e 

ouve-se o ônibus frear. A forma como a cena é construída mostra a impotência de Ana, tão 

indefesa diante daquele monte de ferragens. Não se vê o motorista guiando, apenas o ônibus 

atingindo a mulher em cheio. 

Agora Josué está sozinho. Em sua primeira noite na estação, a trilha enfatiza a atmosfera 

aterradora enquanto o menino triste e assustado observa as pessoas ao redor: figuras estranhas e 

tipos mal-encarados. Aquele universo do qual ele passa a fazer parte mostra cada vez mais e mais 

problemas. Se antes eram somente pessoas sem rostos andando sem se saber para onde, 

oprimidas pelo ambiente, agora existe uma violência entre as pessoas que vai além da simples 

indiferença ao próximo. Em uma noite mais adiante, Josué está ajoelhado olhando para uma 

imagem de Nossa Senhora trancada atrás de uma grade, quando é expulso pelos seguranças, junto 

com outras crianças em situação de rua. A segunda morte do filme é conseqüência de um furto, 

um rapaz que rouba um rádio portátil da banca de um camelô. Ele é perseguido pelos seguranças 

da estação e é executado a sangue-frio depois de se entregar e devolver o objeto roubado. Diante 

de tudo isso, não é incompreensível que, no filme, o afeto deva ser mandado para longe da 

cidade. 



38  

Aquelas emoções contidas nas cartas, no entanto, nem sempre conseguem deixar a cidade 

como era o desejo de seus remetentes. Poderia haver uma solidariedade e interdependência entre 

as pessoas, uma espécie de destino que é construído com a participação de todos que os estão, de 

alguma forma, interagindo. O próprio fato de muitos analfabetos precisarem de Dora para poder 

se comunicar não esconde que, por outro lado, ela também precisa desses analfabetos para poder 

trabalhar. Mas o filme constrói seu entendimento da cidade mostrando que não há espaço para 

atitudes altruístas. Uma imagem estática do interior de um vagão no momento em que pára na 

plataforma e, em poucos segundos, pessoas entram pelas janelas em busca de um lugar para 

sentar. A plataforma não é mostrada, mas essa ação indica que existe uma grande quantidade de 

pessoas querendo entrar naquele trem, naquele vagão especificamente. E isso fica claro quando a 

porta enfim se abre. No meio daquela multidão está Dora, que faz a viagem em pé; sua 

fisionomia é cansada e resignada, como se estivesse acostumada a passar por isso todos os dias. 

O plano seguinte é externo e mostra o trem deixando a estação com pessoas penduradas nas 

portas e janelas. 

Dora nem sempre despacha as cartas pelo correio e estabelece assim uma relação de 

poder, na qual ela tem em suas mãos o destino das pessoas. Ela tem o destino daquelas pessoas 

literalmente em suas mãos. Cabe a ela escolher quais cartas merecem ou não serem enviadas. 

Quando as cartas são rasgadas, para ela e para o filme, esses espaços deixam de existir. Aqueles 

personagens que ditam endereços e nomes de cidades nas primeiras cenas do filme nunca vão ter 

um contracampo, nunca encontrarão o interlocutor, exatamente como acontece nos planos em que 

as cartas são ditadas.  

2.2  Profundidade de campo  

O filme pode ser dividido em duas partes: a primeira acontece, ainda na cidade, quando os 

dois personagens centrais se conhecem e se envolvem em problemas que os forçam a fugir; a 

segunda começa quando o filme se transforma em um road-movie, no qual os personagens 

buscam o pai do menino pelo sertão. Essa divisão é enfatizada através de elementos técnicos que 

refletem em uma estética. É o próprio Walter Salles, diretor do filme, que explica, em uma 

entrevista de divulgação, as mudanças no enquadramento e na distância focal entre os dois 

momentos do filme. 
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O filme começa muito fechado, com teles, olhando para os rostos daqueles 

personagens. E a perda de identidade é dada pela pouca profundidade de foco. Está tudo 

flow atrás. E à medida em que os personagens vão recuperando a identidade, vão se 

ressensibilizando, vão olhando para o mundo, o filme ganha profundidade de campo.  E 

você começa a olhar e a ver tudo em volta. Você ganha foco. As lentes passam de 

trezentos no início para vinte e quatro no final, vinte e um, às vezes. E os sons também, 

que são muito superpostos, caóticos, voluntariamente caóticos, também vão se tornando 

mais puros a medida em que o personagem vai se aproximando daquele pai hipotético11.  

A diferença básica é que, por um lado, a cidade é mostrada de uma forma claustrofóbica 

através de planos fechados com pouca profundidade, deixando embaçado o espaço em torno dos 

personagens, ou de planos abertos enfatizando a multidão, ou o espaço tomado por paredes, 

colunas, fios elétricos, trens e outros elementos que um dia já foram encarados como progresso, 

mas que em tais imagens são mostrados como parte da degradação e da decadência. Degradação 

e decadência que se refletem na própria ruína do ser humano. E, por outro lado, as paisagens do 

interior são mostradas em planos abertos e com grande profundidade de campo, permitindo 

registrar a vastidão e a simplicidade do ambiente. 

Na primeira parte do filme, o comportamento da câmera na estação é quase documental. 

Distante e frio ao mostrar pessoas na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O fato de a 

primeira personagem que aparece no filme, uma mulher que chora ditando uma carta, ser a 

protagonista do documentário Socorro Nobre (filme realizado por Walter Salles antes de Central 

do Brasil e que lhe serviu de inspiração para este) revela um certo caráter documental que o filme 

aspira nessas cenas.  

Central do Brasil é um microcosmo daquilo que acontece no país. É por isso que o 

filme começa na própria estação ferroviária, com o desejo de mostrar um país sem 

maquiagem, sem véus com todas as suas mazelas. A partir do momento em que o filme 

ganha a estrada, à procura de uma inocência perdida, o Brasil deixa de ser aquele da 

Central do Brasil, há possibilidade de redenção e mudança (SALLES in NAGIB, 2002, 

p. 421).  

                                                

 

11 Trecho extraído da entrevista de divulgação do filme concedida por Walter Salles ao jornalista Rubem Edwald 
Filho, presente no DVD do filme. 
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Nesse trecho retirado do livro O cinema da retomada , organizado por Lúcia Nagib, Walter 

Salles deixa clara a sua tentativa de retratar uma realidade que ele vê representada dentro daquela 

estação. Ele fala em mostrar os problemas e não esconder nada por trás de belas imagens. Um 

país sem maquiagem , talvez porque ele acredite que a imagem do país foge do real, está distante 

do dia-a-dia das pessoas. 

Seja através das telenovelas, seja através dos noticiários, o imaginário da cidade é 

incorporado e assumido pela televisão como seu cenário principal. No primeiro caso, a 

representação pode escapar à apreensão da realidade, a cidade é recriada, tanto nos cenários 

construídos quanto nas imagens captadas da cidade real, para melhor se adaptar à obra de ficção. 

Angela Prysthon trabalha essa relação entre cidade real e cidade representada nas telenovelas:  

A cidade da telenovela parece ser uma resposta às insatisfações com a cidade real. 

Assim, o encapsulamento midiático proposto pela cidade da telenovela pretende ser 

uma substituição da experiência pela mediação, como uma espécie de consolo ou até 

projeto utópico em contraste com o duro cotidiano das cidades verdadeiras. 

(PRYSTHON, 2004).  

No caso dos telejornais, a autora afirma que também são cidades narradas. Embora o jornalismo 

tenha mais preocupações em se aproximar do real do que uma obra de ficção, a representação da 

cidade feita por esses programas também passa por uma escolha de quais aspectos vão ser 

mostrados. Muitas vezes, a escolha se volta para o oposto da imagem da telenovela.  

Central do Brasil afasta seu retrato da cidade desse encampado pela televisão quando 

busca imagens documentais ou compõe os cenários com os ambientes existentes da cidade, mas 

que estão longe de lembrar as cidades das telenovelas. Vale ressaltar que o Rio de Janeiro, no 

qual se passa o filme, onde fica a Central do Brasil, é o principal cenário das novelas da Rede 

Globo. Apesar de ser a mesma cidade, parecem fazer parte de mundos diferentes. 

E, ao se aproximar das pessoas com seus pequenos dramas cotidianos, o filme também se 

afasta dos telejornais. Estes se interessam pelas falhas e perturbações do sistema urbano. O filme, 

apesar de mostrar a violência urbana, está mais preocupado com a miséria diária e corriqueira. 

Ana, mãe de Josué, morre em um acidente de trânsito. Ele é acolhido por Dora, a escrevedora de 

cartas, depois de passar dias vagando pela estação. Depois o garoto é vendido a traficantes por 

uma quantia em dólares. Dora se arrisca para resgatar Josué e encampa sua fuga da cidade. Esses 
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acontecimentos não fazem parte de nenhum noticiário: mais um atropelamento e mais uma 

criança dormindo na rua, mais duas pessoas deixando a cidade. Alguns acontecimentos podem 

modificar a vida dos personagens, mas nada parece acontecer fora do comum, uma vez que a 

atmosfera depauperada, a violência e a decadência humana são naturalizadas pela representação 

da cidade no filme. 

Jaques Aumont chama atenção para a questão do espaço fílmico dentro do cinema 

narrativo e representativo , ou seja filmes que, de uma maneira ou de outra, contam uma 

história situando-a num certo universo imaginário que eles materializam pela representação 

(AUMONT, 1995, p. 26, grifo nosso). Desta forma, é preciso ter em mente que o país sem 

maquiagem é uma contingência, uma opção do diretor ao narrar a história. 

A trama mostra um menino à procura do seu pai pelo interior do Brasil e uma mulher 

tendo uma chance para recomeçar e se redimir dos seus erros passados. Trata-se, ao mesmo, 

tempo de uma busca da origem e de uma nova esperança. A busca do filme é pelo país, uma 

representação do imaginário nacional sobre o próprio país. Em um nível metafórico e 

metalingüístico, a volta às origens levada adiante por Josué também é uma volta às origens que o 

próprio filme encampa, à medida em que faz alusão ao sertão que serviu de cenário ao cinema 

brasileiro em seus momentos mais profícuos e mais representativos. Algo que o próprio Walter 

Salles admite ao prestar uma homenagem aos mestres do Cinema Novo, que passaram por aquela 

região três décadas antes, quando mudaram os rumos do cinema feito no Brasil. Luiz Zanin 

Oricchio, ao analisar Central do Brasil em seu livro Cinema de Novo , também estabelece um 

paralelo entre as ações dos personagens:  

Transforma-se então em road movie, o que permite ao diretor visitar os grotões 

brasileiros, estes lugares sempre ignorados por uma população que gosta de acotovelar-

se no litoral. Dora será a consciência pessoal em crise, quase alter ego de um cineasta 

que, ele próprio, utiliza o cinema para conhecer mais de perto seu país. (ORICCHIO, 

2003. p. 135).  

Desta forma, como o próprio autor conclui, a busca pela origem é ao mesmo tempo uma viagem 

de iniciação. Para mostrar essa volta às origens para um novo começo, o filme traz de volta uma 

velha dualidade que foi tomada, nos anos 1960, pelos cineastas a quem Walter Salles se refere. 

Trata-se da oposição um país rural, matriz da identidade nacional, e um país urbano, lugar de 
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uma descaracterização da cultura por força da invasão dos produtos da mídia internacional 

(XAVIER, 2001. p. 30). Ismail Xavier expõe que essa visão dualística passa a ser recusada já no 

final da mesma década de 1960, principalmente através do Tropicalismo é que no campo 

audiovisual resultou na emergência do chamado Cinema Marginal.  

É em cima dessas referências feitas ao Cinema Novo que Ivana Bentes tece suas críticas, 

criando o termo cosmética da fome para confrontar com a Estética da Fome, base daquele 

movimento cinematográfico da década de 1960. Segundo ela, comparar a postura atual, da qual 

Central do Brasil é exemplo mais evidente, com as experiências históricas é importante 

principalmente porque os filmes de maior bilheteria do cinema brasileiro foram todos beber em 

temas caros ao Cinema Novo (BENTES, 2001b). A visão do sertão estabelecida no filme é, para 

a pesquisadora, glamourizada. Distante do sertão do Cinema Novo, metáfora do intolerável e da 

transformação iminente.  

O filme [Central do Brasil] contrapõe o mundo urbano de afetos em dissolução veloz, 

da solidão e da liquidação dos valores éticos, ao cenário rural de afetos duradouros, 

mundo das trocas e da fala, onde a palavra ainda vale algo, mundo da memória, das 

imagens sacras e fotográficas e das cartas que registram todos as promessas (Ibid).  

No entanto, ela está bem presente na dicotomia empregada por Central do Brasil. E é feita 

em termos muito parecidos. O sertão continua sendo a matriz da nacionalidade, o mito de 

autenticidade nacional presa em um passado pré-industrial e arcaico. Na outra ponta, a cidade não 

é mais simplesmente o local da descaracterização cultural, mas passa a ser visto como um lugar 

da decadência do sentido de humanidade. Retomando os conceitos trabalhados por Carl 

Schorske12 vistos no capítulo anterior, pode-se dizer que Central do Brasil partilha da mesma 

visão da cidade como vício adotada por arcaístas europeus no século XVIII, época em que A 

reputação da cidade se emaranhara com a preocupação com a transformação da sociedade 

agrária, com o medo do culto ao dinheiro , o culto da natureza e a revolta contra o racionalismo 

mecanicista (SCHORSKE, 2000. p. 61).  

O tom esperançoso, o qual Walter Salles deixa transparecer em sua declaração sobre o 

filme no livro de Lúcia Nagib mencionado acima, é construído no filme através dessa mudança 

da paisagem, mas principalmente da mudança em como essa paisagem é captada. Como foi 
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exposto anteriormente, as paisagens interioranas por onde os personagens passam estão retratadas 

em sua vastidão. Dora e Josué partem da rodoviária à noite, a cidade fica apenas subentendida 

através de algumas luzes. Na manhã seguinte, já não estão mais em um ambiente urbano. Não 

existem mais aquelas imagens confusas, nem aquela saturação sonora da primeira parte do filme. 

No lugar destes elementos, uma simplicidade nas composições de imagem e músicas incidentais. 

Josué olha pela janela e vê uma paisagem verde e uma serra ao fundo. A imagem não tem mais 

aquele campo fora-de-foco violentamente indefinido. Os cenários mostram sempre pequenas 

localidades perdidas no meio da estrada enfatizando uma atmosfera arcaica. O filme também 

ganha outra luz. Nada mais de ambientes fechados e pouco iluminados, seja em cenas externas ou 

internas, a luminosidade do sol se faz presente.  

Outro ponto contrastante entre as imagens da cidade e as do sertão está na presença da 

religiosidade. Nas primeiras cenas, na estação, pode-se ver uma pequena capela com uma 

imagem de Nossa Senhora trancada atrás de grades, onde Josué se ajoelha após a morte da mãe. 

Outra imagem da santa está em uma das paredes do apartamento de Dora: um ícone bizantino de 

Maria com o Menino Jesus em um quadro quase desbotado. Ao longo do percurso em direção a 

Bom Jesus do Norte, vê-se que em todas os lugares em que os dois param está a presença de 

símbolos religiosos: igrejas, estátuas de santos, cruzeiros, romaria. O próprio nome da 

cidadezinha faz referência a um padroeiro. Quando chegam lá, Josué e Dora vêem-se no meio de 

uma romaria. Centenas de pessoas caminham na mesma direção, mas em nada lembram a 

multidão das primeiras cenas do filme. Na cidade, são pessoas sem rosto, sem voz, sem ação, 

estão longe de Deus. No sertão elas adquirem uma identidade, falam sobre seus anseios, suas 

esperanças, movimentam-se para ir encontrar com o Bom Jesus e Nossa Senhora. Da mesma 

forma que Josué parte para encontrar seu pai, que também se chama Jesus. Assim como Dora 

foge do seu destino miserável na cidade para encontrar a redenção.   

2.3  Campo e contracampo   

Em uma cena, Dora e Josué estão em um caminhão de romeiros em direção a Bom Jesus 

do Norte. As pessoas estão interagindo entre si enquanto cantam uma ladainha. Esse tipo de 

interação não seria possível na primeira parte do filme, não seria possível ver aquela quantidade 

                                                                                                                                                             

 

12 Cf. p. 20. 
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de pessoas sem que aparecessem fora de foco. Um dos romeiros oferece comida para os dois. 

Josué aceita e os três dão início a uma pequena conversa. No entanto, os três aparecem dentro do 

quadro, tornando desnecessário o uso do campo-contracampo. Se no começo a ausência do 

contracampo evidencia a inexistência do interlocutor, agora as pessoas estão próximas dentro do 

mesmo plano. Com isso, o filme deixa clara sua pouca atenção para o espaço em off. 

Principalmente quando a cidade está localizada no fora-do-campo  esta localização fica evidente 

quando Dora faz ligações telefônicas para Irene, mas nestas a conversa nunca leva a saber como 

estão as coisas no Rio de Janeiro. 

Separadas do próximo na cidade e tão integradas no campo. Dora volta a escrever cartas 

para analfabetos em Bom Jesus do Norte, dessa vez por uma necessidade imediata: precisa de 

dinheiro para se alimentar e continuar a busca. As cartas agora são mais esperançosas, também 

falam de saudade, mas querem mandar boas notícias. Auxiliada por Josué, Dora não tem mais 

aquela frieza, ela realmente se envolve com aquilo que escreve. E dessa vez as cartas realmente 

são enviadas. 

Central do Brasil não tem a preocupação de descrever a cidade  na fase em que a história 

se passa nela , nem poderia fazer isso sem abrir mão das imagens chapadas que usa para 

representar esteticamente aquele ambiente. No entanto, quando o filme passa para sua etapa 

sertaneja, a cidade permanece através do pouco que os personagens levam dela em suas formar 

de agir e ver o mundo, mas que vai sendo deixado de lado ao longo do percurso. É o pouco da 

vivência que os personagens demonstram ao longo do filme que pode dar alguma pista de como é 

a cidade. É quando Dora abre-se para Josué sobre seu medo de ser esquecida: ela conta que um 

dia encontrou seu pai, depois de anos de ausência, em uma grande avenida do Rio de Janeiro; ela 

faz uma breve descrição da cena indicando o ambiente urbano, e revela esse ponto difícil e 

crucial da sua vida em que seu próprio pai não a reconheceu. Depois, na última cena do filme, 

fica-se sabendo que esse é seu grande medo, o medo de ser esquecida. Perto do final, não parece 

haver nos personagens a intenção de voltar, a cidade é agora, quando muito, uma memória do 

passado.  

A questão do campo-contracampo é importante para entender o filme exatamente por 

tender a uma neutralização da hierarquia entre os planos, se existem apenas campos e nenhum 

que lhe sirva de contracampo, pode-se dizer que todos esses campos são uma unidade de valor 

idêntico entre si. Por mais técnica que possa ser essa nomenclatura 

 

pois se trata de um termo 
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usado na decupagem de filmes 

 
nesse filme, ela integra o cerne de questões estéticas e 

principalmente ideológicas. De uma forma mais ampla, pode-se dizer que enquanto o sertão é o 

campo (sem medo do trocadilho) e a cidade lhe serve de contracampo. A cidade é definida não só 

pelo que é mostrado nos primeiros 37 minutos de filme, quando é o cenário da narrativa, mas 

também é, por oposição, delineada como o espaço em off quando a narrativa ganha a estrada em 

direção ao sertão. Vale ressaltar que existe um percurso dos personagens no interior do Brasil que 

ajuda a construir aquele ambiente rural. Mas não há em momento nenhum uma intenção de 

construir uma representação do espaço da cidade. O filme escolhe a estação ferroviária como 

base para sua representação da cidade. Os deslocamentos sempre ocorrem através de elipses na 

montagem. Sem o trânsito13 dos personagens por ela, resta como representação da urbanidade as 

mazelas mostradas na estação. 

Por isso o texto está construído em cima da observação das representações dessas duas 

esferas presentes no filme, sempre contrapondo uma à outra. E a cidade usada como contraponto 

do sertão faz surgir uma característica marcante do filme. Do ponto de vista narrativo, Central do 

Brasil apresenta traços melodramáticos: um menino que perde a mãe e quer encontrar o pai que 

nunca conheceu; uma mulher solitária que passou por uma história parecida com a do menino; os 

dois partem juntos, ele em busca do que lhe restou de família e ela em busca de uma segunda 

chance. Como afirma Ivana Bentes Central do Brasil, de Walter Salles, cruza o sertão 

glauberiano com a tradição do melodrama latino-americano (BENTES, 2001a). No entanto, leva 

um tempo para o filme assumir esteticamente seu caráter de melodrama. Como já foi dito antes, 

as cenas da estação têm um tom quase documental, preocupado em dar ao retrato daquele lugar, 

daquelas pessoas e daquele contexto uma qualidade de testemunho de revelação da realidade. É a 

noção de expor um país sem véus, mencionada por Walter Salles. Pelo menos é nisso em que 

acredita. 

Seria esse anseio documental reflexo do medo de se admitir melodramático? Talvez para 

se distanciar ainda mais da telenovela, normalmente atrelada ao melodrama. O fato é que, ao 

proceder essa escolha pelo documental em sua primeira parte, não significa que o filme consiga 

alguma sobriedade; a crueza dessas imagens acaba parecendo crueldade ao estabelecer o choque 

com a paisagem interiorana. Cruel porque simplesmente descarta a possibilidade daquele país 

urbano 

 

falando dentro dos termos da dualidade defendida pelo filme 

 

ter alguma saída. É a 

                                                

 

13 Cf. p. 28. 
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partir daí que seus contornos melodramáticos são destacados. Estão presentes no filme o mal que 

oprime e o bem que liberta, embora não se possa dizer simplesmente que Josué e Dora  são 

personagens-tipo, nem devem ser encarados como tais. Ela não é uma mulher fria e amargurada 

que não tem escrúpulos para intervir nos destinos das pessoas, determinando quais cartas serão 

rasgadas e quais serão enviadas. Se é capaz de vender o menino para traficantes, convencendo-se 

que vai ser melhor para ele, também é capaz de se arriscar para salvá-lo. Ele não é apenas uma 

criança largada no mundo sem pai nem mãe, está decidido a encontrar sua família por mais 

distante que ela esteja. Essa percepção de que não podem ser reduzidos a personagens-tipo 

levanta um aspecto positivo do filme como melodrama, como destacado por Luiz Zannin 

Oricchio: Preservando essa complexidade de personalidades, Salles evita a armadilha do 

sentimentalismo simplório (ORICCHIO, 2003. p. 136).  

Porém, é no que diz respeito à constituição dos dois ambientes que Central do Brasil é 

simplista. O país é dividido em dois espaços que só parecem se relacionar pelo embate 

maniqueísta, sem levar em conta questões mais complexas que resultam da interferência de uma 

espaço no outro. É certo que o estado de coisas no país urbano e o estado de coisas no país rural 

faz parte da mesma realidade sóciopolítica, cultural e econômica que o Brasil enfrenta. Central 

do Brasil faz essa opção consciente pelo antagonismo cidade X campo. Qual seria a função de 

cenas como a da execução sumária nos trilhos do trem ou da romaria de velas em torno da 

imagem de um santo senão dar um contorno estético para definir o bem e o mal? E assim, ao 

saber qual o cenário de cada uma dessas cenas, é possível distinguir um do outro. Uma para 

denunciar a violência urbana com frieza, a outra para mostrar a tradição religiosa dos sertanejos. 

Essa divisão pode ser observada também através da oposição Outro real X Outro folclórico, 

definida da seguinte foma por i ek.:  

o 'Outro real' é, por definição, 'patriarcal', 'violento', jamais o Outro de sabedoría etérea 

e costumes encantadores. Vê-se aqui a tentação de reatualizar a velha noção 

'marcuseana' de 'tolerância repressiva', considerando-a, agora, como a tolerância do 

Outro em sua forma asséptica, benigna, o que 'forcluye' a dimensão do Real do gozo do 

Outro. ( I EK, 1998. p. 157, tradução nossa).  

No caso de em questão, não é difícil escolher qual seria o real e qual o folclórico. O termo 

outro aqui é empregado pelo fato de os dois lados da dicotomia presente no filme estarem 
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sendo vistos de fora, seja pelos produtores do filme, seja pelo público brasileiro freqüentador de 

cinema, seja pelo público estrangeiro. Trata-se, aí sim, de construções típicas de duas esferas da 

realidade brasileira, como já foi dito anteriormente: o rural como o lugar da origem, salvação para 

a grave perda de identidade da urbanidade perversa.   

Diante disso, o filme pode ser encarado como sendo reflexo de uma consciência 

melodramática , analisada por Alberto Moreiras no texto A exaustão da diferença , no qual ele 

define a dialética entre identidade e diferença como uma espécie de consolo teórico para posições 

subalternas, mas que permanece embutida numa lógica da razão universalista hegemônica.  

A dialética da identidade e diferença se esgotou e deveria ser entendida hoje sobretudo 

como o último avatar da consciência melodramática no nível global. A diferença, em 

outras palavras, não é mais "um outro que não ele mesmo", mas foi transformada em 

mais do mesmo através do poder expansivo de mercantilização cultural que define 

nosso regime de acumulação de capital (MORElRAS, 2001. p. 71).  

É exatamente assim que o filme retrata essa condição do Outro. Primeiramente, por tentar 

mostrar um país que precisa deixar para trás uma parte importante da realidade. Em seguida, por 

exaltar o seu lado típico, voltando o seu olhar para o interior do Brasil em busca da diferença, em 

algo que projete uma identidade genuinamente nacional. O filme passa a ser apreciado por 

mostrar a representação da capacidade brasileira de ser diferente, de se definir como tal, de 

possuir uma identidade. Exatamente aí está a consciência melodramática em seu último refúgio, 

como observa Moreiras. Como comenta Adrián Gorellik, essa tendência de valorizar a diferença 

e a multiplicidade, de preservação de uma identidade, esconde-se atrás da ausência 

assustadora de vontade de transformação da metrópole em um território mais democrático e mais 

justo (GORELIK, 2000, tradução nossa). Está em jogo também um orgulho nacional por se 

sentir representado: que o filme possa ser visto no mundo todo e ser entendido como um filme 

brasileiro. Central do Brasil exalta a singularidade, quando, por outro lado, está dando as costas 

para uma parte da realidade. E não faz isso por mantê-la fora do seu universo narrativo, mas 

antes a insere nesse universo para depois rejeitá-la. 

Dora e Josué chegam a uma vila próxima à cidade de Bom Jesus do Norte. É o novo 

endereço do pai do menino, conseguido com o novo morador do sítio que lhe pertencia. É um 

lugar todo planejado, com ruas ordenadas por números e casas idênticas. É o tipo de projeto 
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habitacional em que o governo constrói casa para pessoas que vivem em condições precárias. A 

simplicidade ainda faz parte daquela paisagem, está presente nas feições e na fala das pessoas. 

Mas também se vê uma esperança surgir com a luz elétrica e a água encanada, com a 

possibilidade de ter uma oficina do quintal onde as pessoas possam trabalhar para prosperar. Lá 

encontram uma família para Josué, dois meio-irmãos, que aguardam a volta do pai para casa. 

Descobre-se que Jesus havia viajado para o Rio de Janeiro em busca da mulher. Mais uma vez, a 

cidade é a vilã da história. Além de oprimir as pessoas, de tirar delas o que têm de humanidade, 

além de ser o lugar da miséria e da decadência, para essa história em específico ela serve como 

uma armadilha do destino que impede aquela família de ficar junta novamente. Por causa dela, os 

personagens pareciam antagonistas e o laço de afetividade só acontece quando eles se desfazem 

dos últimos vestígios da vida urbana que ainda levam com eles. 

Então, a cidade de Central do Brasil não chega a ser propriamente descrita 

 

aquele tipo 

de descrição do qual se queixa Nelson Brissac Peixoto. Mas é minimamente narrada através da 

experiência dos personagens. No entanto, ao fazer isso, o filme apenas está indicando sua 

existência como uma entidade opressora que destrói a humanidade das pessoas.   
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3. A prisão: Cidade de Deus e o mundo à parte

  
Neste capítulo serão tratadas algumas questões sobre Cidade de Deus referentes à forma 

como o filme aborda uma narrativa urbana a partir de um pondo de vista periférico e marginal. 

Periférico inclusive no sentido espacial, uma vez que o bairro de Cidade de Deus fica numa 

periferia do Rio de Janeiro. Marginal principalmente porque seus personagens são 

marginalizados. O filme é baseado no romance homônimo de Paulo Lins que leva o nome do 

conjunto habitacional onde o autor foi criado. O livro tem esse caráter de ser um relato de alguém 

que viveu aquela realidade e, integrado à comunidade, pôde colher material para a obra que trata 

da trajetória do tráfico de entorpecentes no bairro. O filme, por sua vez, foi realizado por um 

diretor com experiência em publicidade, Fernando Meireles, e teve envolvido na sua produção 

nomes importantes para o cinema feito no Brasil atualmente, como Walter Salles e Daniel Filho. 

No entanto, o elenco desempenha um papel importante para manter no filme o mesmo caráter de 

pertencimento e legitimidade do discurso: os jovens atores e atrizes foram selecionados a partir 

de oficinas realizadas em comunidades carentes cuja realidade se aproxima muito com a 

representada no filme. 

A contribuição desse elenco no resultado final do filme não se restringe a questões de 

contrapartida social 

 

fato que pode ser caracterizado como importante quando se dá a jovens de 

origem humilde uma oportunidade de trabalho. Para além disso, o filme ganha diálogos mais 

orgânicos  os jovens usariam o mesmo vocabulário dos personagens  e uma maior proximidade 

com a realidade  o espectador estaria vendo pessoas que vivenciam aquele universo diariamente. 

Fernando Meireles revela, texto publicado no site oficial do filme, sobre sua preferência por 

diretores que trabalham com atores não profissionais ou pouco conhecidos e declara que em 

Cidade de Deus queria que o espectador visse o Zé Pequeno e não uma extraordinária 

interpretação do Zé Pequeno (MEIRELES, 2002). Fora isso, a experiência de alguns atores com 

a realidade do narcotráfico retratada serviu de base para criação de cenas não previstas no roteiro 

original. O diretor cita como exemplo uma cena em que um bando reza o Pai Nosso antes de 

um confronto. Segundo o relato, um dos garotos, que havia saído do tráfico para entrar no Nós 

do Cinema explicou que sempre rezam antes de um ataque pedindo proteção. A cena foi filmada 

e inserida na montagem final do filme. 
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A preocupação do filme em ser mais realista contrasta com as opções estéticas do filme. A 

montagem, a movimentação de câmera, a própria caracterização dos personagens, a utilização da 

trilha sonora e a estrutura narrativa e até a forma como mostra a espacialização da favela 

ressaltam o espetáculo audiovisual que o filme é, e o distanciam de qualquer traço naturalista ou 

documental.  Essas opções acabaram por colocar o filme dentro da discussão sobre a cosmética 

da fome 14, uma vez que trata de um assunto sério como a violência urbana através de uma 

embalagem estilizada. Luiz Zanin Oricchio (2003, p. 158-9) aponta na direção desta polêmica 

quando fala dos reflexos éticos da opção feita por Fernando Meireles nesse domínio:   

Em Cidade de Deus predomina a forma da violência espetacularizada, isto é, 

neutralizada. O morticínio, que vai se tornando crescente à medida que a história 

avança, termina por embrutecer o espectador, que não sofre ou não se choca com o que 

vê na tela. Aliás, o estilo com que tudo é mostrado visa, explicitamente, atenuar 

qualquer desprazer ou choque.  

Zanin, porém, destaca a importância de Cidade de Deus justamente por ter sido um dos poucos 

filmes ao longo dos últimos dez anos de produção no Brasil capaz de provocar a sociedade para 

um debate sobre um tema tão pertinente.  

O filme tem outras características que o tornam um destaque dentro da produção nacional 

contemporânea. Em tempos de cinema de leis de incentivo , foi uma produção que se utilizou 

pouco destes mecanismos de financiamento. Também foi capaz de trazer inovações estéticas e 

técnicas que chamaram atenção no mundo todo; as indicações ao Oscar em categorias técnicas 

(fotografia e montagem) e até em duas categorias consideradas importantes (direção e roteiro 

adaptado) afirmam o sucesso do filme dentro de uma industria cinematográfica sólida como a 

americana. Além disso, como reconhece Luiz Zanin Oricchio,   

Revogando uma série de preconceitos tidos como verdades absolutas, comunicou-se 

com o público abordando um tema de caráter social, sem nenhum ator global, com 

                                                

 

14 O termo cosmética da fome foi extraído do artigo Da estética à cosmética da fome de Ivana Bentes, publicado 
no Jornal do Brasil em julho de 2001. No texto, a autora compara a forma que o cinema contemporâneo aborda e 
retrata certos temas que foram caros ao Cinema Novo, diluindo o conteúdo mais político e revolucionário que eram 
as bases do manifesto Estética da Fome escrito por Glauber Rocha nos de anos 1960. O texto de Ivana Bentes não 
cita especificamente Cidade de Deus, tendo sido o filme inserido nesta discussão pelo crítico Cléber Eduardo em 
texto publicado na Revista Época em agosto de 2002. 
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elenco de atores negros, até desconhecidos e agora já contratados pela televisão. (Ibid. 

p.  24)  

Mesmo não fosse um filme tão importante dentro da produção recente, ainda assim 

Cidade de Deus é importante por promover uma volta do cinema brasileiro à favela. Espaço tão 

mítico para a cultura brasileira, tanto quanto o sertão, a favela foi retratada de diversas formas ao 

longo da história do cinema no país: do tom romântico presente em filmes, como Orfeu do 

Carnaval, de Marcel Camus, a leituras mais sociais, como em Rio 40 Graus ou Rio Zona Norte, 

ambos de Nelson Pereira do Santos, que influenciou alguns outros filmes do Cinema Novo, na 

década de 1960. O fato é que, tal qual o sertão, a favela é o território do outro dentro da cultura 

Brasileira; lugar da miséria, do misticismo, dos deserdados, não-lugares e simultaneamente 

espécies de cartão-postal perverso, com suas reservas de ''tipicidade'' e ''folclore'', onde tradição e 

invenção são extraídas da adversidade , como afirma Ivana Bentes (2001a). Nela está o sonho da 

vida simples e autêntica cantada nos versos de sambas antigos como em Alvorada, de Cartola 

( Alvorada lá no morro, que beleza / Ninguém chora, não há tristeza / Ninguém sente dissabor ); 

mas também o desejo por mudanças, retrato da insatisfação com o modelo de sociedade, da 

revolta diante da desigualdade vivida no Brasil, da qual a favela é um elemento simbólico. 

Mesmo diante das acusações procedentes de que o filme contempla o espetáculo da 

violência , temática muito cara ao cinema de uma forma global, é preciso destacar três coisas 

sobre o filme. A primeira é o próprio percurso da representação da favela dentro do filme; 

dividido em três momentos mais ou menos bem definidos entre as décadas de 1960, 1970 e 1980. 

Através dessa divisão é possível ver a versão romantizada da favela e da figura do malandro, 

dando-se algum espaço para discutir questões sobre a presença (ou ausência) do Estado; em 

seguida, uma espécie de retrato da marginalidade onde se tenta estabelecer o dia a dia de um 

grupo de criminosos, procurando humanizar e até glamourizar os personagens, tão ao gosto de 

filmes de gangsters; por fim, um estado de explosão da violência refletindo uma visão 

desesperançada e cética sobre qualquer possibilidade de mudança.  

A trajetória de Cidade de Deus é menos espacial, embora receba nome de um lugar 

territorialmente definido, do que é temporal. O que leva ao segundo ponto a ser destacado: por se 

preocupar em contar o desenvolvimento da favela ao longo do tempo, o filme parece esquecer de 

se voltar para expansão dela no espaço da cidade. Ou seja, a narrativa está presa dentro da Cidade 

de Deus. Questões sobre os possíveis reflexos da escalada da violência mostrada no Rio de 
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Janeiro, cidade da qual ela faz parte, são deixadas, quando muito, subentendidas. Sabe-se que a 

favela fica muito distante do cartão-postal do Rio de Janeiro ; sabe-se que a certa altura ela é um 

lugar seguro para viciados que podem comprar drogas sem medo de tiroteio; sabe-se depois que a 

imprensa não consegue ter acesso a ela; sabe-se também que muitos personagens trabalham fora 

de lá, na cidade; sabe-se que os assaltos e outros crimes não podem ser praticados dentro dos seus 

limites e que quando é necessário levantar dinheiro os assaltantes atuam em bancos e lojas na 

cidade. No entanto, qualquer outra interferência de um espaço no outro não é nem citado no 

filme. 

Por fim, é preciso ressaltar a condição dos personagens no filme. Em qualquer dos 

períodos em que o filme se passe, em qualquer parte de dentro ou de fora da favela, os 

personagens não se apresentam através de um nome próprio e sempre são identificados através de 

apelidos. Esse fato serve para evidenciar a condição deles dentro da sociedade. São personagens 

que mal têm direito a uma identidade. A marginalidade está estampada em suas vidas não apenas 

por morarem em um bairro afastado e humilde, nem só pela carreira pela qual alguns optam, é 

como se a marginalidade também os impedissem de serem conhecidos pelos nomes de batismo. 

Perante a sociedade eles não precisam de nome, eles não merecem ser chamados de nada além de 

Buscapé, Zé Pequeno, Cabeleira, Alicate, Marreco, Cenoura ou outro do gênero. Como se sua 

cidadania, simbolizada pelos nomes que estampam seus documentos, não pudesse ser exercida de 

forma plena, tendo que ser adaptada em codinomes, identidades também à margem que lhes 

permitem ser identificados. 

Essas questões, que de forma alguma são isoladas, compõem o universo do filme. É 

através de características como essas que a Cidade de Deus do filme é construída. A visão que dá 

da cidade, a partir do ponto de vista da favela, passa por esses três tópicos. É através da 

observação de elementos referentes a eles que vai ser possível definir a representação que Cidade 

de Deus faz da realidade urbana do Brasil. Embora não seja um filme passado na época atual, 

ainda assim ele mantém um dialogo forte com os dias de hoje ao tratar de temas tão na ordem do 

dia como é o caso da violência e do tráfico de drogas.     
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3.1  Genealogia da violência  

O filme começa e, depois de uma rápida e frenética apresentação do ambiente no qual a 

trama se desenrola, o personagem-narrador Buscapé informa que para contar a história da Cidade 

de Deus, a favela, é preciso voltar no tempo, para quando ela começou a ser construída. Após um 

engenhoso truque de edição, vê-se o mesmo Buscapé, alguns anos mais novo, mas em uma 

posição idêntica: com as pernas curvadas e braços abertos. Se antes ele está no meio da linha de 

tiro de um confronto entre policiais e bandidos em um cenário de urbanização desordenada, agora 

ele aparece como o goleiro de um jogo de futebol em um campo de várzea, cenário que muito 

pouco tem de urbano. Sabe-se que o mesmo ambiente de vielas e becos apresentados durante a 

perseguição à galinha, o mesmo bairro com a distância de algumas décadas. Fora as diferenças já 

citadas 

 

idade, período, ambientação , também se faz notar a diferença na própria figura do 

bandido. Se no primeiro momento eles aparecem com um arsenal pesado de pistolas e 

metralhadores, antes havia o máximo que eles ostentam é um velho revolver. Se eles assustam e 

colocam as pessoas em perigo, antes seus assaltos eram quase como uma atração que divertia a 

molecada. 

Ao estabelecer essa oposição logo de inicio, mostrando como era logo depois de ter 

apresentado a situação a que as coisas chegaram, Cidade de Deus mostra que pretende contar a 

história daquele lugar e daqueles personagens através daquilo que se tornou uma de suas 

características marcantes: a violência. Presentes desde os primeiros momentos, quando o bairro 

era uma vila para famílias que perderam tudo, os atos de violência vão servir como uma linha 

condutora para aquela história. 

Então, tem-se no início um bando de ladrões pés-de-chinelo. O trio ternura , formado 

por Cabeleira, Alicate e Marreco, comanda o crime na favela fazendo pequenos furtos a 

caminhões de gás. Esses bandidos são mostrados de forma romântica e idealizada:  usam lenços 

no rosto como se faz nos velhos filmes de western 

 

mesmo que não exista a necessidade de não 

serem reconhecidos 

 

e depois fogem por entre as casas, são acobertados por outros moradores 

ou despistam a polícia entrando no jogo de futebol das crianças. São criminosos despreparados 

que, ao fugirem do local do crime, acabam entrando com um carro dentro de um boteco da favela 

chamando atenção da polícia. Um deixa a vida do crime para entrar na igreja, outro leva uma 

bronca do pai para se manter na linha. Não é mostrado nenhum ato de extrema violência por parte 
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dos três. Vale dizer que a cena mais violenta nessa primeira parte do filme é de cunho doméstico 

e é praticada por um alcagüete que sempre passa informações dos assaltantes para as autoridades. 

Ou seja, até esse momento, o grande vilão da história é alguém que não compactua com os 

criminosos.  

Na primeira fase do filme, que contempla o início da Cidade de Deus, tem-se imagens 

mais abertas, de um lugar ainda não urbanizado. É possível enxergar o horizonte. A câmera, 

quase sempre presa no tripé, consegue captar o espaço em volta através da profundidade de 

campo. O ambiente é construído através da forma clássica, seguindo-se raccord de olhar, de 

direção e de posição15. Os personagens se movem entre um plano e outro e é possível estabelecer 

a conexão entre os espaços dentro do campo. Dois meninos caminham por uma rua e, no 

contracampo, assistem outras famílias chegando à favela: esses desabrigados vêm do lado oposto 

ao das crianças e caminham na sua direção. A facilidade de mostrar esse espaço através dos 

planos se deve à própria configuração do conjunto habitacional que mostra um traçado bem 

planejado e casas padronizadas. O significado ideológico de um plano de habitação como esse é 

explicado por Flávio Villaça da seguinte forma:  

Há década nossas classes dominantes vêm desenvolvendo interprestações sobre as 

origens dos problemas sociais que se manifestam agudamente em nossas cidades 

 

especialmente os de habitação, transporte, saneamento e meio ambiente , bem como 

sobre o papel do planejamento urbano na solução desses problemas, assim como o 

fracasso daquelas classes e do Estado em resolvê-los. Com isso a dominação é facilitada 

(VILLAÇA, 1999. p, 183).   

Aquelas pessoas foram mandadas para a Cidade de Deus, um lugar sem calçamento, sem luz-

elétrica, nem água encanada, por terem ficado desabrigadas devido a enchentes e incêndio 

criminosos. Na crença de que um lugar devidamente planejado fosse a solução de seus 

problemas, ainda que fosse um lugar sem a mínima infra-estrutura, distante e esquecido pelo 

próprio Estado. 

Pode-se observar um comentário visual sobre isso quando, a partir da segunda fase, nos 

anos de 1970, a profundidade de campo não é mais possível, esbarra na urbanidade desordenada 

da favela. A câmera é agora mais urgente e menos fixa, não é possível mais captar a Cidade de 

                                                

 

15 Cf. p. 31. 
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Deus a não ser seguindo os personagens através dos seus caminhos labirínticos e claustrofóbicos. 

Esse aspecto será abordado mais adiante neste capítulo. Mas ficam bem delineadas as mudanças 

ocorridas na favela, refletidas na mudança da música e da fotografia. Agora com mais 

características urbanas: em vez de quarteirões com espaços entre as casas, uma grande 

aglomeração de moradias de todo tipo 

 

edifícios de apartamentos, casas de alvenaria, barracos; 

no lugar do chão de terra batida, ruas calçadas; em vez da falta de eletricidade, a saturação de 

ligações mal planejadas. Além disso, o crime não se configura da mesma forma: em vez dos 

ladrões de caminhão de gás, bandidos mais perigosos como traficantes e o assaltante mais 

procurado do Rio de Janeiro. 

E este é um personagem-chave para mostrar essa mudança em particular. O crescimento 

do garoto Dadinho, que antes sempre acompanhava o trio ternura , é mostrado em uma rápida 

seqüência que mostra como ele passou da infância para a adolescência e da adolescência para a 

fase adulta sempre na criminalidade e sempre com uma arma na mão atirando e soltando sua 

risadinha. Suas vítimas estão sempre caídas no chão, fora do campo. Segundo a fala do narrador, 

essa foi a forma que encontrou de se virar. Essas imagens tomadas de baixo apresentam 

aproximação dos atos de violência que elas registram: pode-se entender como uma câmera 

subjetiva que faz parte da ação.  

Contrastam com as imagens de quando Zé Pequeno decide ser o dono da Cidade de Deus 

e, para isso, parte para o confronto e toma várias bocas de fumo para controlar o tráfico na favela. 

Dentro da perspectiva de mostrar a evolução do crime são utilizadas fotografias aéreas para 

mostrar a configuração espacial da Cidade de Deus, divididas as áreas de atuação de cada 

traficante. Essas fotografias são complementadas com imagens tomadas de cima de Zé Pequeno e 

seu bando matando cada um dos traficantes para tomar conta de quase toda favela. O tipo de 

enquadramento escolhido 

 

como se alguém observasse tudo do alto de uma torre 

 

coloca o 

espectador em espaço do fora-de-campo que o distancia daquela realidade, ao mesmo tempo em 

que cerca os personagens naquele ambiente violento. 

Uma outra seqüência consegue ao mesmo tempo dar uma visão da ambiente e da mudança 

de comportamento dos próprios moradores. Trata-se da historia de um apartamento transformado 

em ponto de venda de drogas. A evolução é mostrada desde a época em que uma dona-de-casa 

pratica o tráfico para complementar o orçamento doméstico até o momento em que Zé Pequeno 

se apodera do lugar. Ao longo dessa seqüência a violência do ambiente retratado vai sendo mais 
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evidente, servindo quase como uma síntese do filme. O tempo é condensado através de elipses, 

sem haver uma mudança de enquadramento. Cada ação deixa um rastro que ainda pode ser 

percebido em forma de espectro na ação subseqüente, dando uma noção conseqüencial. A 

constituição do campo faz referências a antigos enquadramentos da época dos pioneiros do 

cinema 

 

o tipo de enquadramento que simula o palco teatral. Como lembra Jaques Aumont, o 

quadro desempenha, em graus bem diferentes, dependendo do filme, um papel muito importante 

na composição da imagem 

 

especialmente quando a imagem é imóvel, ou quase imóvel 

(AUMONT, 1995, p. 20). Este último caso é exatamente o que ocorre nesta cena: o plano é fixo e 

os limites do quadro acabam se confundindo com as próprias paredes, limites físicos daquele 

apartamento, resultando no espaço fílmico. Inclusive no que diz respeito ao ponto de vista do 

espectador que está distanciado, mas sua posição está bem definida a medida em que assiste 

àquela violência como se fosse um show de vaudeville, porque a forma de apresentação é de um 

espetáculo. 

O filme é extremamente descritivo, quase didático na apresentação que faz da favela. 

Preocupado em fazer que o público entenda aquele ambiente 

 

uma vez que o público não o 

conhece , o filme parte para ordenar os fragmentos do espaço de uma forma narrativa. Com isso, 

acaba por criar sua representação da cidade baseado no carregado invólucro que Nelson Brissac 

Peixoto afirma ser uma barreira para trazer a cidade à visão16. 

E o espetáculo continua para mostrar como funciona a indústria do tráfico de drogas como 

se fosse um vídeo institucional de uma empresa. É quando os traficantes conseguem muito 

dinheiro, a vida do crime parece mesmo compensar. Pois a favela é um lugar tranqüilo 

 

não 

existem confrontos internos pelo controle do crime organizado 

 

e os viciados podem entrar nela 

sem temer. O crime é algo que aparece de uma forma quase positiva que tem até um garoto 

propaganda: Bené, sócio de Zé Pequeno. Ele é o típico bandido gente-boa que é querido por 

todos os setores da população da favela, desde os evangélicos aos bandidos, aparece junto com 

outros jovens dançando nos bailes e participa de rodas de samba. A favela é onde reside a 

criminalidade, mas nem por isso deixa de ser aquele lugar de uma brasilidade típica: a 

malandragem, a vida simples, as festas, a musicalidade. 

Bené é assassinado em seu baile de despedida e se dá início a uma guerra dentro da 

favela, pois ele servia como um apaziguador entre o bando de Zé Pequeno e o de Cenoura, o 

                                                

 

16 Cf. p. 24. 
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traficante rival. Sem a intervenção de Bené, o confronto torna-se inevitável, assim como a queda 

de Cenoura, cujo bando não era páreo para o poderio de Zé Pequeno. Surge então, de forma 

quase mítica, um vingador que ousa enfrentar Zé Pequeno: Mané Galinha foi combatente do 

exército e tem questões pessoais contra o traficante. As cenas a partir desse ponto revelam uma 

violência generalizada. Então Cidade de Deus dá uma visão de favela que já se tornou comum 

para os observadores de fora. A paisagem mostrada é digna de uma guerra civil: a favela é 

dividida em dois territórios onde o trânsito é controlado; cadáveres são expostos em todos os 

cantos da favela; os moradores têm que viver em meio à possibilidade de tiroteios e às ações da 

polícia que não distingue mais bandido e mocinhos. 

Essa escalada da violência é contada através da intervenção de Buscapé como narrador. 

Isso indica um relato vindo de dentro da Cidade de Deus que expõe 

 

ou deveria expor 

 

a 

vivência de uma pessoa que presenciou tudo aquilo desde a infância. No entanto, essa tentativa de 

dar voz ao outro , ao favelado que conhece aquela realidade melhor do qualquer um, esbarra na 

forma como o filme constitui suas imagens como espetáculos para entreter o espectador que vem 

de fora. Como afirma Homi K. Bhabha,  

Torna-se crucial distinguir entre semelhanças e similitude dos símbolos através de 

experiências culturais diversas 

 

a literatura, a arte, o ritual musical, a vida, a morte 

 

e 

da especificidade social de cada uma dessas produções de sentido em sua circulação 

como signos dentro locais contextuais e sistemas sociais de valor específico. 

(BHABHA, 1998. p. 241).  

A questão aqui não é a pertinência de um filme sobre a favela baseada em um livro de um autor 

que vem daquele ambiente, nem a fidelidade entre as duas obras ou entre a adaptação e a 

realidade. O que está se expondo é que o filme, mesmo partindo desse relato de dentro, não deixa 

de ser um olhar externo para aquela realidade. Olha externo esse que lança mão de certas imagens 

pré-concebidas e clichês para se comunicar com a audiência, e soube fazer isso muito bem. Por 

maior que tenha sido o envolvimento do autor, da comunidade e do elenco de jovens com a 

mesma origem dos personagens, não é suficiente para caracterizar o filme como um discurso que 

tem a mesma origem da realidade que representa.   
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3.2  Um mundo à parte  

A galinha corre pelas ruas estreitas e becos da favela. Jovens a perseguem com armas nas 

mãos. A sensação dessa primeira seqüência de Cidade de Deus é de que não há saída, o bairro 

mais parece uma prisão para aqueles personagens, tanto a galinha quanto os seus perseguidores. 

Essa impressão é construída através dos ambientes fechados e apertados que compõem a favela 

como ela está mostrada no filme. A cena final, em que um bando formado por crianças conversa 

sobre o mundo do crime portando armas e andam por uma dessas ruas, serve para ratificar a idéia 

de que não há saída. A Cidade de Deus, aquela vida bandida são como armadilhas que fazem 

aqueles meninos viverem na prisão. 

E ao longo do filme fica bem evidente uma falta de interferência daquele mundo a parte 

que é a favela com o restante da cidade e da sociedade. Não existe contextualização. O tráfico de 

drogas é mostrado de uma forma auto-suficiente dentro da favela. Quando é mostrada a linha de 

produção do tráfico mostra-se o processo desde a embalagem até atuação dos vendedores 

mostrando o fluxo de caixa e a gestão do dinheiro. No entanto, a origem do produto nunca é 

revelada. Quanto ao destino, tirando uma fala do narrador que explica a presença da 

playboyzada comprando a droga na favela por ser um lugar seguro, a maior parte do consumo 

mostrada no filme é feita pelos próprios moradores. Se na sociedade o consumo de droga está 

presente em todas as classes sociais, o filme, ao abordar a questão do crime organizado e do 

narcotráfic,o prefere não abordar esse tipo de questão. Por querer focar o dia a dia violento 

daquela localidade, qualquer interferência externa que venha a ser mostrada no filme é 

meramente ocasional. 

Buscapé e um grupo de amigos decidem ir à praia. O grupo aparece caminhado pelas ruas 

da favela e, em um corte, já estão na praia. A elipse no tempo e no espaço é totalmente 

indefinida. Não é possível determinar a distância entre a favela e a praia. Poderia-se levar em 

conta uma das primeiras falas do narrador 

 

a Cidade de Deus fica muito longe do cartão postal 

do Rio de Janeiro 

 

para tentar construir esse espaço que não é mostrado. Em um momento, 

Buscapé diz que pode ir até a boca do Neguinho 

 

que fica na favela 

 

para conseguir um 

baseado. Pode-se pensar que a favela não é tão distante da praia, não seria uma grande espera ir 

de um ponto para outro e voltar com a droga. No plano seguinte, Buscapé corre pela favela em 

direção ao prédio de apartamento onde a droga é vendida. Tudo leva a crer que a Cidade de Deus 
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é a praia estão localizados bem próximos. Mas é preciso levar em conta que o filme tem uma 

narrativa fragmentada, essas cenas subseqüentes não estão necessariamente juntas no tempo, e 

inclusive podem não aparecer na ordem cronológica. A tentativa de explicar essa seqüência na 

sua relação espaço-tempo serve para mostrar como existe esse espaço em off, onde fica a cidade, 

que é indefinido. 

Em Six Discourses on the Postmetropolis , Edward Soja traça um panorama sobre as 

formas que os recentes estudos sobre a cidade têm se voltado para a questão urbana na 

contemporaneidade. Um desses discursos diz respeito ao crescimento da desigualdade social, . 

Soja se refere essa tendência de análise como o discurso das Metropolaridades que evidencia 

novas formas de polarização social e estratificação que se ajusta desconfortavelmente a 

dualismos tradicionais baseados em classe (capital-trabalho) ou raça (branco-negro) assim como 

a modelos convencioanis de classe alta-média-baixa da sociedade urbana (SOJA, 1997. p. 26, 

tradução nossa).  Essa questão da desigualdade social parece existir em um plano externo quando 

o próprio filme, enquanto uma produção vinda de setores externos, volta seu olhar para aquela 

realidade que não é a sua. Assim, o choque de classes que não aparece através da trama, está 

presente na própria essência do filme. No entanto, Cidade de Deus parece aderir a esse discurso 

quando mostra as relações social dentro da favela: de um lado os traficantes detentores do poder 

na favela, que definem o que é permitido e não a partir da imposição de um código de regra, do 

outro lado o morador comum que tem que se moldar tanto a essas regras internas quanto às leis e 

convenções da sociedade. A estratificação social dentro da favela foge à leitura convencional, 

indicada por Soja, exatamente porque o fator criminalidade e poder tem que ser levado em conta. 

No entanto, essa nova polaridade, pode até ser mais evidente em um ambiente como a Cidade de 

Deus, mas não é, de forma alguma, um fenômeno isolado da sociedade como um todo. 

Soja aponta as falhas desse discurso justamente por evitar trata de questões mais amplas e 

poderosas que geraram a grande reestruturação da pós-metrópole17.   

O discurso sobre as metropolaridades, enquanto certamente não aespaciais, parece estar 

se desenvolvendo com uma relativamente simplista perspectiva a respeito da complexa 

espacialidade da pós-metrópole e, em parte por causa disso, com um entendimento 

                                                

 

17 O termo pós-metrópole (postmetropolis, no origianal) é usado por Soja para acentuar a diferença entre as regiões 
urbanas contemporâneas e aquelas que foram consolidadas nas décadas intermediárias do século vinte (Ibid. p. 19).  
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inadequado dos elos entre causa e efeito ou, mais especificamente, o processo de 

reestruturação e suas conseqüências empíricas (Ibid. p. 27, tradução nossa).  

Por ser baseado em um livro que parte do ponto de vista dos próprios moradores para 

narrar a história, o filme segue a risca a descrição da favela como uma ilha quase mônoda, de 

escassos intercâmbio com o que lhe alheio como analisa Luiz Zanin Oricchio.   

O romance pode ser acusado de falta de contextualização, e o filme dele tirado não fica 

atrás. Como se aquele microcosmos tivesse nascido de si mesmo, fosse seu próprio ovo 

de serpente e não dependesse, da origem ao crescimento desordenado, de algo que lhe é 

infinitamente mais amplo e mais poderoso 

 

estrutura da sociedade como um todo. 

Paulo Lins, ao contrário, defende a originalidade do seu projeto como um ponto de 

vista interior (ORICCHIO, id. p 157).  

Fosse apenas uma questão de não mostrar uma parte da história que já é conhecida através 

da mídia, preferindo focar sua visão de classe média em questões menos aparentes e menos 

acessíveis ao espectador, o filme ainda assim estaria desprezando elementos importantes para o 

funcionamento daquela realidade. No seu livro Consumidores e cidadãos , Nestor Garcia 

Canclini (1997.p. 88) questiona se ainda é possível apreender a cidade disseminada ficando 

recolhidos na ilusória autonomia dos bairros . É possível ainda entender o funcionamento de 

algo tão complexo como é o tráfico de drogas e sua presença em grandes cidades a partir de um 

olhar tão setorizado? 

Edward W. Soja (1997) também discute a pertinência de se tentar apreender os novos 

fenômenos urbanos a partir de uma visão vinda de baixo 18 preocupada apenas com aspectos 

pontuais e deixando de lado a cidade como um todo. Segundo ele, essa posição teórica surge 

como uma reação a perspectiva mais macro-espacial que tendem a desprezar os cantos obscuros 

da vida cotidiana e as menos visíveis opressões de raça , gênero, classe e sexualidade . Soja 

reconhece que existe indubitavelmente muito a ser ganho a partir desta visão próxima19 da 

cidade (Ibid. p. 21, tradução nossa)  no entanto ele critica a romantização da visão vinda de 

baixo a ponto de encarar qualquer perspectiva macro como tabu. O autor coloca seu trabalho 

como 

                                                

 

18 View from below  no original. 



61   

uma tentativa de retomar e reafirmar a importância de uma tradição macro-urbana, não 

em oposição à visão local vinda de baixo mas adotando insights que vêm diretamente 

do significante trabalho que tem sido feito nas microgeografias da cidade por uma 

variedade de estudiosos críticos da urbanidade. Entender a pós-metrópole requer uma 

recombinação criativa das perspectivas macro e micro, visões vindas de baixo e de 

cima, uma nova síntese crítica que rejeite a rigidez de escolhas qualquer um / ou pela 

radical abertura de ambos / e também20. (Ibid. p. 22, tradução nossa).  

Mesmo cometendo este pecado de ser extremamente localizado em sua observação de 

uma realidade que é mais ampla do que ele se preocupa em mostrar, o filme consegue expor 

através do isolacionismo uma questão importante sobre a realidade social de seus personagens. 

Em uma cena Bené, um dos chefes do tráfico, aposta uma corrida de bicicletas com Tiago, um 

viciado que faz parte da classe-media da favela; a corrida acontece em uma rua da Cidade de 

Deus e vai até uma estrada que parece indicar a saída do bairro. Em seguida Bené pede a Tiago 

que traga roupas de marca da cidade para ele. Essa atitude reflete a condição de Bené, como se 

ele estivesse preso dentro do seu próprio reino: a cidade não seria segura para ele. Para além dos 

limites da Cidade de Deus ele teria que se enquadrar certos padrões sociais que certamente não 

aceitariam facilmente o fato dele poder comprar roupas de marcar na Zona Sul. É reflexo da 

segmentação da cidade, da estruturação social do espaço. Esses limites e essas barreiras ficam 

mais evidentes quando se tem noção desses códigos que ordenam os espaço entre as classes. 

Porém, em Cidade de Deus, nunca se faz referência a tais códigos.  

3.3  Para ser respeitado  

Em Cidade de Deus, uma grande parte é destinada para apresentar os personagens, 

mostrando o estilo de vida dos jovens da favela, principalmente dos jovens que entram para o 

mundo do crime. Dentro da história do cinema, um gênero se desenvolveu em cima deste tema: 

os filmes americanos sobre gângsteres, que fazem uma espécie de etnografia do crime 

organizado . Cidade de Deus se aproxima desse gênero ao mostrar o ambiente, os códigos e as 

                                                                                                                                                             

 

19 Ground- level view  no original. O termo em inglês guarda um sentido figurado se visão a partir do térreo que se 
perde na tradução. 
20  that rejects  de rigidities  of either / or choices for the radical openness of the both / and also no original. 
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relações existentes dentro dos grupos de criminosos. Por isso, a partir da segunda fase, o filme 

não está mais preocupado em mostrar a favela em si, mas a violência que nela foi gerada e se 

desenvolveu. Não existe mais condições de mostrar o lugar, como havia na primeira fase, então o 

filme passa a seguir os personagens dentro daquele labirinto. 

Quando afirmo que o filme se volta para a violência, não significa que ele se centre 

apenas nos personagens criminosos. O personagem do filme que está sempre presente, seja como 

narrador, seja como protagonista de algumas ações, é Buscapé, serve quase como um contraponto 

para Zé Pequeno. Trata-se de um rapaz comum, que passou sua infância no bairro, cresceu muito 

próximo daquela violência, mas é jovem estudioso e tímido com ser fotografo, trabalha 

honestamente para conseguir seu dinheiro. Mas é inegável que a violência existente na favela 

onde mora atinge sua vida de forma direta ou indireta. Ele fuma maconha como todos os seus 

amigos e conhece pessoas que entraram para o crime organizado. Seu papel diante daquela 

realidade é de um observador. 

Mas mais importante do que as diferenças entre Buscapé e Zé Pequeno é a condição que 

eles e os outros jovens partilham: todos vivem distante, abandonados pelo Estado e à margem da 

sociedade. Eles buscam formas de contornar os problemas surgidos em conseqüência disto. A 

forma que eles encontram para encontrar seu lugar na sociedade é o que os distingue. 

Começa a guerra dentro da favela. Cada vez mais jovens são cooptados por um bando ou 

por outro. A seqüência alterna imagens desses jovens dando seus motivos para fazer parte do 

conflito com imagens de dezenas de cadáveres, igualmente jovens, produzido por cada batalha. 

Enquanto ouve-se jovens descrevendo cenas de violência e humilhação que os levaram para o 

crime, o conflito se torna mais e mais sangrento. E assim o filme retrata o círculo vicioso da 

violência. 

No entanto, a justificativa de um dos jovens para fazer parte da guerra parece destoar 

dessa idéia de que violência gera violência: quero matar e ser respeitado . De fato, o que essa 

frase revela é uma outra forma de violência, mais disseminada e, mesmo assim, menos 

reconhecida dentro da sociedade. Trata-se da forma como a própria estrutura social gera 

desigualdades. Quando no começo do filme surge uma marcha de desabrigados, carregando tudo 

o que têm para morar em um lugar com a promessa de um futuro melhor, é a desigualdade que os 

empurra para a Cidade de Deus. Quando a esperança se transforma um aglomerado urbano com 
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péssimas condições de vida, é a falta de respeito. Quando explode a violência, é a forma que 

encontram de ter aquilo que a sociedade negou. Como escreve Adrián Gorelik (1999):   

A idéia iluminista 

 
que presidiu até agora boa parte da fundamentação urbanística  de 

que a sociedade pode transformar-se através da cidade, provém tanto dos objetivos de 

fundar outra sociedade, na qual não existam desigualdades, quanto da convicção de que 

a cidade moderna tem introduzido  ou é manifestação de  uma desordem que deve ser 

resolvida para o melhor funcionamento da sociedade tal qual ela é. É por isso que, 

tradicionalmente, a moradia digna e a cidade sã têm sido pré-requisitos da ordem 

social; mas, ao contrário dessa matriz explicativa do domínio, é importante entender 

que também é essa tradição de reforma a que instituiu o direito de cidade como passo 

prévio e necessário à ampliação da cidadania (Ibid. p. 62, grifo do autor).  

Longe de terem o direito de cidade (diante do que se discutiu no item anterior), longe de terem 

uma moradia digna, e reconhecidos como cidadãos de segunda classe, a forma que muitas dessas 

pessoas encontram de ter o respeito do qual a sociedade os priva é através da violência. A 

criminalidade lhes dá oportunidades que lhes foram negadas. Através do tráfico conseguem mais 

dinheiro do que qualquer emprego poderia pagar, podem ostentar um estilo de vida do qual nunca 

fariam parte como meros favelados e ainda podem ser bem vistos e queridos dentro da 

comunidade, além de conseguirem o respeito, a base do medo, é verdade. 

Buscapé, colocado à margem daquela história como atesta sua narração em off, tem sua 

participação mais ativa no filme a partir da fase final. Isso é ressaltado no filme quando ele enfim 

consegue uma câmera para se tornar fotografo. Assim como seu desejo de ser fotografo é 

repetido reiterada vezes ao longo de sua narração, algumas cenas mostram Dadinho / Zé Pequeno 

repetindo em fases diferentes do filme, a pergunta como é que é seu nome, moleque . Essa 

pergunta que aparece quase como um tema 

 

ou um motif 

 

e serve para criar aquela idéia de um 

personagem desimportante através da sua repetição. Quanto enfim o padrão é quebrado e Zé 

Pequeno trata o moleque como Buscapé, está indicada a transformação do personagem. Seus 

atos passam a ter uma conexão maior, deixa de ser meramente um contraponto prosaico à história 

do tráfico na favela. 

Então se pode perceber com mais clareza a função de Buscapé como um guia para o 

espectador que envereda pela vida na favela deslocando-se no tempo e no espaço. Enquanto ele 

corre com a câmera na mão para registrar o desfecho da história de Zé Pequeno, está ao mesmo 
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reiterando o espaço labiríntico da Cidade de Deus. Um espaço que não é construído seguindo as 

regras do raccord de direção21: não é possível que os personagens entrem no quadro de um plano 

pelo lado oposto que saíram do plano anterior. A seqüência é bastante fragmentada e a edição 

ágil, as entradas e saídas de Buscapé se tornam difíceis de descrever: em um momento ele entra 

pela esquerda e dirige-se em direção à câmera enquanto essa gira para mostrá-lo correndo da 

esquerda para direita e depois se afastando e sumindo ao dobrar novamente a esquerda atrás de 

uma parede, reaparece no plano seguinte próximo a canto superior da tela correndo em diagonal 

para a esquerda; mais adiante surge saindo de um beco em direção à câmera, há um corte e ele 

aparece pelo canto esquerdo faz uma curva e corre em direção à câmera que se movimenta junto 

com ele para a esquerda para entrar em outro beco por onde corre se afastando da câmera e dobra 

à esquerda sumindo do quadro.  

Kracauer afirma que a perseguição é um elemento que ressalta as funções de registro do 

cinema por ser movimento em seu extremo (KRACAUER, 1960, p. 42). Esta perseguição 

 

Buscapé correndo atrás do carro da polícia 

 

serve como uma forma de mostrar a favela através 

do percurso deste personagem. Tal qual faz Nelson Brissac Peixto quando diz que a percepção do 

espaço necessita de um caminhante22. No entanto o filme utiliza este artifício poucas vezes. 

É quando se depara com Zé Pequeno sendo extorquido por policiais. A cena e mostrada a 

partir do ponto de vista de Buscapé apontando suas lentes para a cena. A distância entre o 

fotografo e a violência fica simbolizada através de sua câmera e de uma parede vazada que usa 

como proteção para tirar as fotos. E aquela não é uma distância segura. Não é ele o observador 

que vê tudo do alto, como em algumas imagens que buscam estilizar a violência, embora seja o 

que as suas narrações dê a entender. Buscapé está inserido naquela realidade, e é só nesse final 

que seu ponto de vista ganha relevância no filme. 

E é essa proximidade que parece pesar quando ele toma uma decisão importante para a 

história. Buscapé se vê diante de duas fotografias: uma mostra a ligação entre polícia e tráfico, a 

outra estampa o corpo de Zé Pequeno cravado de balas. A última daria o que a sociedade quer 

ver: um bandido morto. A primeira certamente incomodaria muita gente. É aí que o personagem-

narrador se vê em uma situação de protagonista, ele tem nas mãos a chance de fazer algo para 

transformar aquela situação. No entanto, ele se isenta dessa responsabilidade com medo das 

                                                

 

21 Cf. p. 31. 
22 Cf. p 28. 
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conseqüências: os policias não lhe dariam trégua. Sua atitude pode ser caracterizada como 

covardia, por uma questão individual ele se nega a cumprir o seu papel social. Por outro lado, 

pode ser encarada como uma atitude de quem conhece bem aquela realidade e sabe que não é 

através da denuncia de uns poucos policias que ela vai deixar de existir. A atitude de alguém que 

não acredita mais, depois de tantos anos de abandono, que a sociedade vá querer intervir. 

Fica subentendido que Zé Pequeno é apenas um instrumento nas mãos de alguém mais 

poderoso que tira proveito. Para ele e seu bando está destinado aquele trabalho sujo que a 

sociedade, em seu lado obscuro, precisa e quer, mas que ninguém mais tem coragem de fazer. 

Cabeção leva todo o dinheiro do traficante e diz para ele conseguir mais, porque ainda está 

devendo. No final das contas fica aquela sensação de que, mesmo quando usam a violência e a 

criminalidade como forma de se impor, aqueles jovens estão na verdade se submetendo ao desejo 

de gente poderosa que quer, ao mesmo, tempo tirar proveito de suas vidas miseráveis e marginais 

e deixar que eles se matem uns aos outros. Por isso eles têm que viver isolados dentro daquela 

favela. A própria configuração espacial da cidade impõe isso, por determinação da configuração 

social. 

Buscapé consegue se impor na sociedade e passa a ter um nome 

 

Wilson Rodrigues 

 

e 

uma profissão 

 

fotografo. E Cidade de Deus termina sem muita esperança. As mudanças 

positivas só são possíveis em um nível individual. Coletivamente, continuam aquelas crianças 

sendo absorvidas pelo tráfico e entrado naquela armadilha urbana, forma pela qual a Cidade de 

Deus é caracterizada. 

Embora se inicia com uma perseguição a uma galinha, mostrando a circulação dos 

personagens pelos cantos apertados da favela, Cidade de Deus centra-se mesmo em uma 

representação descritiva do espaço 

 

descritiva e não contextualizada, diga-se de passagem. 

Como se apenas armasse o palco para a violência que mostra e narra. Mas com essas cenas em 

que acompanha seus personagens cruzando becos e vielas, o filme consegue chamar a atenção 

para a importância dos trajetos para se apreender um lugar.  
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4. Sem saída: não há distância segura em O Invasor  

Existe uma questão de classes bastante evidente em O Invasor, e é a partir dessa base que 

o filme desenvolve sua trama sobre dois empresários que encomendam a morte do sócio e do 

matador profissional que faz o serviço e não os deixa mais em paz. Refletindo esse embate entre 

classes, o espaço é construído para marcar as diferenças sociais: existe a parte da cidade 

reservada para os ricos e a parte destinada aos pobres. Quando, após o crime, tenta-se dar um 

sentido de normalidade à vida, como se aquele fosse apenas um incidente trágico. Acredita-se 

que aqueles dois mundos permaneçam separados como sempre estiveram. No entanto, é quando o 

matador seduz a filha do casal assassinado que se levanta a dúvida de ser essa distância assim tão 

grande ou se realmente existiria. Se geograficamente estão todos encerrados em um mesmo 

espaço urbano, fica claro que socialmente a distância é mantida à base de uma série de 

convenções e regras. E o filme trata exatamente de como essas regras são quebradas. 

O filme, que pode ser considerado uma produção independente 

 

realizado com poucos 

recursos , é fruto da parceria entre o diretor Beto Brant e o roteirista Marçal Aquino, cujos dois 

filmes anteriores 

 

Matadores (1997) e Ação entre amigos (1998) 

 

também giram em torno do 

tema da violência: a diferença é que em O Invasor existe uma maior observância da estrutura de 

classes e da diferença socioeconômica. Beto Brant iniciou sua carreira fazendo curtas-metragens 

em São Paulo, cidade onde sempre morou e que usa como cenário pela primeira vez, dentre seus 

longas-metragens, em O Invasor 

 

no qual o espaço tem um papel primordial para a história. A 

trama é adaptada de um livro de Marçal Aquino que havia ficado engavetado e foi lançado junto 

com o filme. 

Para destacar a importância da obra dentro do cinema brasileiro contemporâneo, Ismail 

Xavier afirma que   

É filme que expõe as classes em choque e compõe uma original circulação pela 

cidade em que se locupletam a elite empresarial e o matador profissional, num enredo 

que tira a questão da violência do exclusivo terreno dos pobres. Há neste filme um 

movimento de pôr em relação , conectar setores, uma opção de roteiro reveladora, 

instigante, embora pouco interessada de explorar melhor a dimensão política da 

questão, traço pelo qual traduz uma tônica que é de todo o período (XAVIER, 2003, 

p.15).  
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Ouvem-se sons urbanos enquanto os créditos do filme surgem na tela. Em seguida, 

aparece aquele ambiente urbano que o áudio indica: um bairro de periferia. Através de uma 

câmera subjetiva alguém observa, pelas grades de um boteco, um carro de luxo parando na rua ao 

lado. Do carro descem dois homens bem vestidos que destoam do restante do ambiente. Aquele 

não é o lugar deles. O que fica claro pelo comportamento nervoso dos dois ao entrarem no bar. 

Caminham em direção à câmera e um deles pergunta por Anísio. As apresentações são feitas: o 

homem que fala é Giba; o que lhe acompanha calado é Ivan, seu sócio; ambos estão contratando 

Anísio, o homem por trás da câmera subjetiva 

 

que não aparece no campo , para o serviço 

importante. É um assunto obscuro, que não pode ser tratado na parte da cidade de onde os dois 

vêm, pois precisam manter uma distância segura. A todo momento, a cena destaca a diferença 

que existe entre aqueles dois forasteiros e o homem com quem conversam; o próprio diálogo 

serve a este propósito: enquanto Giba fala um Português mais ou menos claro, o matador carrega 

seu vocabulário de gírias. Além disso, o fato de só aparecerem os dois engenheiros na cena 

chama a atenção para a separação radical entre as duas classes representadas: no campo estão os 

ricos, no hipotético contracampo, o pobre, o marginal. 

Em O Invasor, a vida urbana é retratada através da ganância, da falta de escrúpulos em 

cometer atos ilícitos, da violência23. No filme, pode-se ver atitudes escapistas, decadência 

humana, uso de drogas e, principalmente, a desigualdade social, que, nesse caso, está refletida no 

espaço. Logo nessa primeira cena, o filme deixa subentendido algo que vai ser primordial para o 

desenvolvimento de sua história: o deslocamento. O conflito de interesses vai ser representado 

pelo confronto de personagens em diferentes posições sociais 

 

os engenheiros de classe média e 

o matador de classe baixa , e esse confronto é realizado pelo trânsito entre as áreas específicas 

de cada posição social, e também pelo trânsito entre um mundo socialmente constituído e aceito e 

o submundo que a sociedade promove. Luiz Zanin Oricchio (2003, p. 177-178) observa esse 

trânsito dos personagens pela cidade e afirma que o que pode parecer perda em uma dramaturgia 

convencional é a base da representação em O Invasor. O filme retrata não o que está na partida 

ou na chegada, mas o que se dispõe no meio do caminho.  

                                                

 

23 A razão pela qual Ivan e Giba decidem dar cabo a vida de Estevão  dinheiro  coloca o filme dentro do grupo de 
obras e pensamentos que têm uma visão pessimista da vida urbana, de acordo com o que analisa Carl Schorke (Cf. p. 
20). 
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Isto por que, entre outras coisas, esse filme escancara, talvez pela primeira vez no 

moderno cinema brasileiro, a continuidade oculta que existe entre os termos díspares da 

cidade. O usual, até então, tem sido registrar um nicho específico, os ricos, ou os 

pobres, ou a classe média, isoladas ou em leve interação (Ibid, p. 178).  

De fato, a narrativa do filme leva muito mais em conta o espaço do que a cronologia. Noel Burch 

lembra que as passagens de um plano a outro podem intervir num momento em que a parte 

essencial de um dos dois planos está em movimento (BURCH, 1992, p. 65). É o que ele chama 

de raccord dinâmico . Algumas seqüências desse filme mostram uma descontinuidade temporal 

e espacial. Como na cena em que Ivan é levado por uma prostituta a um quarto. Enquanto os 

personagens atravessam o corredor, é inserido um plano em que Ivan caminha pelo corredor do 

seu apartamento em direção ao seu quarto. O raccord está apoiado unicamente no movimento do 

personagem de Ivan, e a montagem evidencia uma oposição entre os dois espaços, mas que são 

colocados em um mesmo universo.  

A partir de conexões como essa 

 

e ao mostrar as conseqüências do plano de Giba e Ivan 

para que o terceiro sócio da construtora seja assassinado por Anísio , o filme vai expondo as 

ligações que os dois cidadãos da classe média mantêm, ou são impelidos a fazer, com essa parte 

da realidade que é varrida para debaixo do tapete. E essa tônica parece ser disseminada pela 

sociedade: não é só Giba quem tem conhecidos que podem indicá-lo um matador de aluguel; já 

perto do final do filme Ivan recorre a um amigo para conseguir uma arma, que é obtida em um 

bar de karaokê 

 

um lugar aparentemente normal que parece ser uma conexão com o submundo 

da cidade. 

O plano de matar o sócio majoritário, Estevão, deve-se a sua resistência em fazer uma 

negociação fraudulenta com o poder público. Tal negociação foi iniciada por Ivan, no entanto ele 

leva Estevão a acreditar que tudo foi tramado por Giba, o que resultaria na sua saída da empresa. 

O fato é que nenhum dos dois é inocente. Se é Ivan leva adiante a questão da fraude, Giba é quem  

idealiza o plano de assassinato e chega até Anísio, o matador, através do Norberto, seu sócio em 

um negócio paralelo 

 

uma casa de prostituição. Todo mundo tem algo a esconder, pois é preciso 

conservar a fachada de uma vida correta e honesta perante a sociedade. O filme então faz essa 

contraposição entre a vida íntima e a sujeira que seus personagens praticam na rua. O mesmo 

pode ser dito de Estevão, o sócio assassinado; apesar de pai de família exemplar, ele freqüenta a 
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casa de prostituição que pertence a Giba. Talvez daí venha a sua vontade de excluir Giba da 

construtora, por falso-moralismo. 

Trata-se do caso de manter as aparências. Se Giba mostra-se, logo de início, como um 

sujeito capaz de burlar as regras para se dar bem na vida e seguir como se não estivesse fazendo 

nada de errado; Ivan tem dificuldades de ver a situação com naturalidade e tenta saltar fora na 

última hora, mas já é tarde. Quando o plano é levado a diante, a culpa pesa nele, levando-o à crise 

de consciência que quase põe tudo a perder, enquanto seu sócio finge-se estarrecido com o 

acontecimento. 

Bem-vindo ao lado podre da vida . Essa frase, dita logo no começo do filme, revela um 

mundo dividido, e o que é mostrado no seu decorrer é que o lado podre e o lado bom da vida não 

estão tão afastados como se pensa. Muitas vezes, um deles dá sustentação ao outro, mas é preciso 

ter cuidado para que não se misturem.  

4.1  Saber separar  

Uma importante separação espacial que fica clara em O Invasor, logo de início, diz 

respeito a como os personagens equilibram a esfera da intimidade 

 

aqui basicamente restrita às 

relações familiares 

 

e a esfera que é tratada fora do território doméstico 

 

que muitas vezes não 

separa condutas corretas de negócios escusos. O espaço da casa e o espaço da rua. Essas duas 

categorias são analisadas por Roberto DaMatta (1991) através de uma oposição básica que ele 

traça a partir do que chama de gramática social brasileira . Segundo ele, casa e rua não dizem 

respeito a espaços geográficos, mas falam, acima de tudo, sobre entidades morais, esferas de 

ação social, províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados 

(Ibid, p. 17). Embora, no filme, certas regras sejam quebradas no espaço aqui caracterizado como 

a rua, a intenção é que o mesmo não ocorra em casa. 

O trecho abaixo expõe como as relações entre casa e rua são harmônicas na sociedade 

brasileira, pois, mesmo sendo opostas, essas duas esferas são complementares:  

Realmente, se entrevistarmos um brasileiro comum em casa, ele pode falar da 

moralidade sexual, dos seus negócios, de religião ou da moda de maneira radicalmente 

diferente daquela que usaria caso estivesse na rua. Na rua, ele seria ousado para 

discursar sobre a moral sexual, seria prudente ao mencionar seus negócios e ultra-
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avançado ao falar de moda. (...) Em casa, porém, seu comportamento seria, em geral, 

marcado por um conservadorismo palpável, sobretudo se fosse um homem casado 

falando de moral sexual diante de suas filhas e mulher! (Ibid, p. 51)  

O código da casa, da família, é avesso à mudança, à história, à economia, ao individualismo e ao 

progresso. Enquanto o código da rua está aberto ao legalismo jurídico, ao mercado, à história 

linear e ao progresso individualista. A suspensão do conflito se dá porque cada um desses 

códigos é utilizado dentro de sua especificidade, nunca podendo, arbitrariamente, invadir os 

domínios do outro. 

Giba está em casa exercendo seu papel de pai e marido exemplar: conta uma historinha 

para a filha. Estevão joga bola com os amigos. Ivan passa a noite em uma boate bebendo. Tem-se 

aqui dois sujeitos capazes de mandar matar alguém e a vítima da ganância deles.  O primeiro sabe 

viver bem entre os dois lados, e não deixa que isso interfira na felicidade da família. O segundo 

fica com a consciência pesada e toma uma atitude escapista, refletindo sua vida íntima, uma vez 

que seu casamento está em crise. A vítima abre mão de seu compromisso após o futebol 

 

costuma ir a casa de prostituição 

 

para ir jantar com a mulher. A atitude de Giba está de acordo 

com o seu discurso de que ninguém é santo, justificativa para seguir a diante com o plano: No 

fundo, esse povo quer o seu carro, seu dinheiro, suas roupas; quer comer sua mulher . Ivan, que 

já tem uma vida íntima, tem dificuldade em protegê-la das atrocidades que vêm da rua. Giba se 

mostra estarrecido ao ver a cena do crime, enquanto Ivan mantém-se sério, parece desaprovar a 

reação do sócio, que não tem escrúpulos em manter as aparências. 

Uma câmera subjetiva mostra alguém entrando na sede da construtora agora pertencente a 

Ivan e Giba. A reação das pessoas para aquele personagem, que vai entrando sem pedir licença, 

mostra que sua presença ali não é esperada. Trata-se de Anísio, o matador profissional, que até 

então esteve escondido no espaço do fora-do-campo 

 

mesmo estando presente 

 

e agora resolve 

aparecer. Se na primeira cena do filme fica claro que existe uma divisão bastante definida do 

espaço da cidade, na qual cada classe social tem seu ambiente definido, essa cena deixa também 

claro que essa regra, quando quebrada, causa mal-estar. Anísio se utiliza exatamente do fato de 

não ser uma presença bem-vinda ali para confrontar os dois engenheiros. Agora Anísio está 

dentro do campo ao lado de Ivan e Giba, e sua presença traz indícios desse espaço fora-do-campo 

que é tão indesejado. O que acontece aqui é uma quebra do carregado invólucro de símbolo ao 
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qual Nelson Brissac Peixoto se refere24, e, quando se dá essa quebra, a cidade revela sua 

verdadeira face: o mundo que é jogado para debaixo do tapete aparece de volta e espalha sua 

sujeira onde antes tudo parecia limpo. 

Essa idéia de áreas da cidade específicas para determinado tipo de pessoa, de acordo com 

sua origem social, está presente na própria sua realidade geográfica. Nestor Garcia Canclini 

(1997), ao analisar os resultados de uma pesquisa sobre o consumo cultural na Cidade do México, 

faz apontamentos sobre os motivos que levariam as massas a utilizarem poucos equipamentos 

urbanos de cultura:  

Há outra explicação que surge do crescimento territorial e demográfico da cidade. Além 

de desigualdades econômicas e educacionais, que em toda sociedade limitam o acesso 

das maiorias a muitos bens culturais, na capital mexicana o irregular e complexo 

desenvolvimento urbano, bem como a distribuição não-eqüitativa das instalações 

dificulta a ida a espetáculos públicos (...) esta segregação residencial reforça a 

desigualdade de renda e de educação  (Ibid, 77).  

Vendo essa questão do desenvolvimento urbano irregular de uma forma mais ampla, não se 

restringindo apenas ao acesso a bens culturais, é possível ter uma noção, diante do que Canclini 

explica, de por que nas áreas da cidade socialmente separadas certas presenças causa mal-estar.  

Esta idéia está refletida também no trabalho de Roberto DaMatta quando ele afirma que o 

espaço se confunde com a própria ordem social, de modo que, sem entender a sociedade com 

suas redes de relações sociais e valores não se pode interpretar como o espaço é concebido 

(DAMATTA, 1991, p. 34).  

E a forma como isso é retratado em O Invasor é bastante complexa. Primeiro, a separação 

entre casa e rua torna-se frágil quando, ao contratarem um matador de aluguel para resolver, de 

forma ilícita, um problema do mundo da rua, os dois empresários acabam por lhe conceder, 

inconscientemente, o poder de trafegar mais livremente por esse mundo até conseguir se infiltrar 

no mundo da casa. Segundo, o personagem de Ivan reflete sua decadência moral do mundo da 

rua também na sua vida familiar, através do seu casamento em crise. A construção da trama dá a 

entender que as coisas entre ele e sua esposa já não estão bem há algum tempo, e a culpa que 

carrega pela morte do amigo amplifica os problemas conjugais, a ponto de ele se envolver com 

                                                

 

24 Cf. p. 24. 
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uma amante. A certa altura, ele fala dos planos de criar uma vida sólida com a amante, 

abandonando tudo o que construiu. Por último, Giba é um personagem claramente antiético, mas 

que sabe delimitar os dois mundos. Enquanto Ivan deixa que os problemas da rua interfiram na 

sua casa, Giba mostra uma preocupação em manter sua família segura do mundo externo 

perigoso, que ele mesmo ajuda a construir. Isso fica evidente em seqüências em que intercalam 

suas ações corruptas e seu lado pai de família. Não posso transformar impunemente a casa na 

rua nem a rua na casa (Ibid, p. 60), adverte DaMatta sem ser ouvido por esses personagens.  

Anísio é o personagem mais intrigante da trama; não por acaso, ele é O Invasor do título. 

Invasor porque consegue mudar a situação e tirar proveito da quebra do código de ética. Vale 

ressaltar que essa quebra é provocada pelos dois empresários, pois, para a sociedade, Anísio tem 

um papel bem definido, ainda que tabu: ele mata aqueles que são indesejados, e cobra por isso. 

Após executar o serviço para o qual foi contratado, o matador de aluguel percebe que tem 

poder para receber algo bem mais valioso do que o montante acordado. Mais que isso, agora ele 

percebe que tem uma ligação íntima com Giba e Ivan, por isso começa a tratá-los como se fizesse 

parte do mesmo espaço social que eles, como se fossem velhos companheiros. Anísio entra na 

construtora dizendo que trabalha por lá, observa o funcionamento da empresa e o trabalho dos 

empregados, cobrando informações e dando ordens como se fosse o novo contratado. Isso 

demonstra como para ele os códigos de conduta, que estabelecem as funções e relações naquele 

ambiente, para ele não representa nada. Exige dinheiro dos engenheiros para financiar o disco de 

rap de um mano . E avisa que os três vão estar lado a lado em uma sociedade.  

Anísio não tem respeito pelas regras, pauta-se pelo seu próprio código da rua. E sua 

ambição é penetrar o mundo da casa, mais especificamente a casa de Marina. O que, de fato, ele 

consegue. Marina é totalmente alienada, vive em seu mundo particular, onde pode qualquer coisa 

por ter dinheiro e não ter mais a presença dos pais como referencial. Sem saber, traz para dentro 

de sua casa o assassino, que se torna seu namorado. Sua alienação perante o mundo não a deixa 

distinguir o ambiente de sua vida íntima e aquele que Anísio traz consigo. A menina consegue 

trafegar entre esses dois mundos sem se importar, porque, para ela, na verdade, não existe uma 

diferença. 

Como mostra Roberto DaMatta no seu livro, a questão do espaço e das relações 

reproduzidas nele é um instrumento importante para entender a sociedade brasileira. Por isso, é 

bastante pertinente que, em um filme que mostre uma face da relação entre classes no Brasil, a 



73  

questão espacial seja tão relevante. Essa idéia já está contida no próprio título do filme. A idéia 

de invasão está diretamente relacionada à idéia de uma área fechada e restrita. Também é 

interessante notar que a trama de O Invasor se passa dentro de uma mesma abstração espacial 

chamada São Paulo, que, assim como a maioria das cidades, tem como característica a 

aglutinação de pessoas e a representação das diferenças sociais dentro de uma área.  

4. 2  Da periferia para o centro  

O espaço da periferia, de onde o filme parte, é reflexo do crescimento irregular dos 

grandes centros urbanos, como São Paulo, onde o filme se passa. O processo de urbanização no 

Brasil viu o crescimento dessas populações de grandes centros urbanos; com isso, o território da 

cidade precisava crescer para ir abarcando cada vez mais gente. Yvonne Mautner estudou o 

processo de formação dessas periferias, que passaram a ser incorporadas à área da cidade, 

fazendo paralelos com a expansão das forças de produção.   

O significado preciso do conceito social de periferia em São Paulo desvenda, de 

fato, um processo histórico de produção de espaço urbano que se desenrolou 

concomitantemente à extensão interna do trabalho assalariado.  

Em São Paulo, periferia tem um significado específico. Reflete a visão dual que o 

senso comum atribui ao espaço urbano. Geograficamente significa as franjas da cidade. 

Para a sociologia urbana, o local onde moram os pobres, em contraposição à parte 

central  da  cidade  estruturada e acabada  (MAUTNER, 1999, p. 253, grifos da autora).  

A periferia cerca a cidade, que cresceu graças a ela, e reflete nela a desigualdade social. Essa 

situação cria um clima tenso nas relações entre classes. Como escreve Luiz Zanin Oricchio 

refletindo a violência retratada nesse e em outros filmes contemporâneos:  

(...) é perceptível para qualquer morador de cidade grande no Brasil, o ódio social 

atingiu um nível sem precedentes. Não basta roubar; é preciso castigar a vítima. 

Humilhá-la, torturá-la, eliminá-la. Não existem mais ladrões românticos. Mesmo os 

verdadeiros profissionais, aqueles que só acarretam o sofrimento, digamos, 

indispensável para concretizar o crime, estão em falta. (ORICCHIO, 2003, p. 182).  
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Esse é o caso do assassino do filme. Anísio é contratado para matar um homem e acaba matando 

também sua mulher. Fora isso, depois de receber o dinheiro pelo serviço, resolve que os 

mandantes ainda lhe devem muito mais. E ainda vai se aproveitar da herança que o casal que 

matou deixou para a filha, Marina, de quem vira namorado. E, em todos esses passos, ele é 

amparado pela mesma ética 

 

chamada por Zanin de ética dominante 

 

que norteia a atitude 

dos dois engenheiros em eliminar o terceiro sócio do caminho. Como disse Giba em seu discurso 

sobre ninguém ser santo e sobre quem não passa os outros para trás, acaba sendo passado para 

trás. É isso que a gente vai fazer com o Estevão, vamos aproveitar a nossa oportunidade antes 

que ele faça isso primeiro , é essa frase que ele usa para justificar a assassinato. E é justamente o 

que Anísio faz com Giba e com Ivan: aproveita a oportunidade de poder estar tratando de igual 

para igual com os dois. 

O trajeto de Anísio no filme começa com a ida até a sede da construtora, para encerrar o 

assunto com seus contratantes25; pelo menos é nisso que os dois acreditam. Mas ele volta ao 

escritório para dizer que vai trabalhar lá cuidando da segurança dos patrões . É quando eles 

percebem que não vão se livrar dele tão fácil. E a terceira parada do seu trajeto é na casa de 

Marina, aonde chega sem maiores cerimônias e é convidado por ela para entrar.  

Anísio e Marina decidem dar uma volta. Ele a leva para a periferia 

 

é quando o filme 

decide acompanhar esse trajeto. A seqüência mostra a transformação da paisagem: os dois 

cruzam grandes avenidas, por onde só é possível trafegar de carro, e aos poucos vão surgindo as 

casas, o comércio e as pessoas que caracterizam aquele espaço. Mesmo sendo uma parte longa do 

filme, são empregadas elipses temporais 

 

é dia quando saem e noite quando param o carro 

 

e 

espaciais 

 

cada imagem que aparece é um trecho diferente da cidade. No entanto, existe um 

caráter de complementaridade entre esses planos; em vez de fazer um corte abrupto de um 

ambiente para outro, a montagem vai construindo o espaço urbano  sua representação no filme 

 

através dos fragmentos que vai expondo ao longo do passeio. O espaço em off e o fora-do-campo 

não são apenas alusões distantes, eles participam dessa construção de cidade. O epílogo dessa 

viagem, embalada ao som de rap, mostra o casal transando dentro do carro e tendo a cidade lá 

embaixo, digamos assim, a seus pés , comenta Luiz Zanin Oricchio (Ibid, p. 177). 

Ao transpor a barreira social, ele tenta trazer consigo os manos de sua área: ele leva um 

rapper, Sabotage, até a firma para apresentar o hip-hop aos dois empresários e extorquir dinheiro 

                                                

 

25 Cf p. 4. 
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para financiar a gravação de um disco. Anísio segue sua trajetória, agora seguindo Marina pelo 

mundo que ela está acostumada: festas regadas a drogas. Ele não se integra simplesmente a esses 

espaços, mas se impõe perante as pessoas que esnobam sua presença. E é assim que termina: 

Anísio já tomou conta da área, agora é ele quem recebe Giba na casa de Marina, que agora 

também é seu espaço. 

Seguindo a idéia de que o espaço invoca o movimento para poder ser apreendido, de que a 

visão não pode ser mais estática, precisa ser móvel, o filme persegue seus personagens pelos 

caminhos que eles escolham.   

(...) o caminhante transforma em outra coisa cada significante espacial. E se, de um 

lado, ele torna efetivas algumas somente das possibilidades fixadas pela ordem 

construída (vai somente por aqui, mas não por lá), do outro aumenta o número dos 

possíveis desvios (por exemplo, criando atalhos ou desvios) e dos interditos (por 

exemplo, ele se proíbe por caminhos considerados lícitos ou obrigatórios) (CERTEAU, 

1994, p. 178).  

Pegando carona nessa exposição feita por Michel de Certeau, pode-se dizer que o caminho 

trilhado por Anísio não só possibilita que o espaço seja apreendido, como também, à medida que 

o personagem transforma-o, traz à visão as bordas e fronteiras deste espaço fragmentado.  

4.3  O lado podre da vida  

Outro itinerário importante para a trama espacializada de O Invasor é o percorrido pelo 

personagem Ivan, um dos mandantes do crime. Ele se depara com uma realidade que parecia 

distante de sua vida. Ele não se sente a vontade nos caminhos pelos quais seguiu, ou foi forçado a 

seguir. Ivan não se adapta a essa realidade. Vê-se preso no lado podre da vida sem ter para onde 

fugir. 

Ele sempre é levado por outras pessoas. Por exemplo, é Ivan quem dirige o carro durante 

o percurso de volta da periferia quando ele e Giba contratam Anísio, e é convencido a ir até um 

clube noturno, uma casa de prostituição, mesmo a contragosto. Seu casamento em crise o leva a 

passar as noites em boates. E, em uma dessas, acaba conhecendo e se apaixonando por outra 

mulher. É através desse caso amoroso que ele se distancia dos problemas domésticos, da crise de 
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culpa e dos negócios. Em uma determinada cena ele está com a amante em uma casa de praia. 

Tudo parece diferente, como se o mundo tivesse parado enquanto ele relaxa. A cidade, seus 

problemas, que ficaram no espaço em off, deu uma trégua para Ivan curtir sua casa de praia com a 

amante. 

Ivan descobre que a mulher dos seus sonhos na verdade foi contratada para vigiá-lo e faz 

parte dos planos de Giba, que provavelmente quer se livrar dele. A partir daí, ele passa a seguir 

seu próprio caminho, sem se guiar pelas coordenadas do sócio, da amante ou da mulher. 

Em um momento de clímax, Ivan dirige em alta velocidade por uma avenida e bate em um 

carro cujos donos fazem parte de outra classe social, têm a mesma origem de Anísio. É a 

representação do choque entre classes mostrado pelo lado físico. Ivan diz que vai pagar o 

prejuízo, o dono do carro não parece satisfeito e parte para tirar satisfação. É quando o 

engenheiro saca a arma e os dois homens são obrigados a fugir. A inversão de valores que a cena 

mostra serve para realçar que a distância entre essas classes, quando se trata de violência, não é 

muito grande. 

Noel Burch descreve como, em algumas seqüências, pode ocorrer uma desorientação do 

espectador quando certos elementos são utilizados para desestabilizar os raccords de uma cena. 

Trata-se de casos em que o cineasta joga com as expectativas criadas por convenções da própria 

linguagem (BURCH, 1992, p. 33-34). Ivan corre desesperado, deixando o carro para trás. Corre 

pelo meio da rua sem saber para onde vai. Em segundo plano, surge a imagem de uma favela, um 

amontoado de barracos colados à pista. Ivan parece estar perdido, longe do lugar que a sociedade 

lhe destina dentro da cidade, sua fuga parece uma ação desesperada para alcançar a sua área. Um 

homem de classe média correndo em meio a barracos de uma favela à beira da pista. O mal-estar 

pela presença de Ivan aqui tem a mesma razão das reações que Anísio provoca ao entrar sem ser 

convidado. No entanto, através de um movimento de câmera, que revela um detalhe que até então 

estava ocultado, descobre-se que Ivan não está assim tão distante da sua área. No plano-seqüência 

da corrida de Ivan próximo a essa favela surge, um pouco mais ao fundo, então um prédio alto, 

dos que são encontrados nos bairros mais nobres. A questão da proximidade entre as classes, 

exposta pelas condutas dos personagens dos envolvidos no assassinato 

 

mandantes e matador , 

agora está concretizada na imagem de um prédio que surge em meio a barracos. 

O cerco está fechado. Não existe saída. O filme chega ao fim da única forma possível: 

abruptamente. Sem mostrar desfechos, sem tirar conclusões nem apresentar soluções. Segundo 
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analisa Luiz Zanin Oricchio, O final em aberto aponta para várias direções, e não há redenção 

em nenhuma delas (ORICCHIO, 2003, p. 180). Isso porque, na cidade como construída em O 

Invasor, através dos percursos dos personagens, não há para onde fugir.  
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Conclusão  

As cidades, mais do que qualquer outra paisagem, tonaram-se opacas ao olhar. Resistem 

a quem pretende explorá-las. Uma simples panorâmica não dá mais conta de seus relevos, de seus 

rios subterrâneos, da vida latente em suas fachadas. Tornaram-se uma paisagem invisível. 

(PEIXOTO, 2003, p. 21). A partir desta afirmação de Nelson Brissac Peixoto  e da idéia que ele 

desenvolveu de que o cinema apresenta uma modalidade própria de presença que está para além 

da percepção natural, pois cria um visível que foge da visão 

 

este trabalhou observou como os 

três filmes aqui analisados contribuem para a percepção das paisagens urbanas. 

É possível perceber, logo em uma primeira observação, que se tratam de três filmes com 

enormes diferenças entre si. Fazem parte de gêneros distintos: enquanto Central do Brasil é um 

melodrama contado através de um road-movie, Cidade de Deus é marcadamente um filme de 

ação e O invasor está mais para um thriller. Quanto ao conteúdo, são histórias que guardam 

poucas conexões: uma mulher que ajuda um menino na busca pelo pai; um grupo de jovens que 

cresce em um ambiente tomado pelo crime; dois homens que contratam um matador para cometer 

um crime contra um sócio. No campo formal e da linguagem cinematográfica cada um faz opções 

também distintas: Central do Brasil respeita as composições do cinema clássico; em Cidade de 

Deus há a condensação de várias linguagens buscando acentuar a estilização; O invasor é 

marcado pela utilização da câmera na mão e uma montagem nervosa. 

Mas, na tentativa de encontrar pontos de convergência, pode-se partir do fato que os três 

filmes têm uma referência espacial no título. Nos dois primeiros a referência se faz através dos 

nomes dos lugares que carregam, e no último, refere-se a um personagem penetra em um espaço 

onde não deveria estar. É exatamente este tipo de relação espacial o principal ponto central para 

este trabalho, quando se volta para as abordagens que estes filmes fazem do espaço social da 

cidade. Sendo assim, a melhor forma de sintetizar estas abordagens é através da indicação de um 

trajeto pelo ambiente urbano, percebendo vias paralelas, cruzamentos, muros e outros tipos de 

barreiras. traçar caminhos que pode ser ora convergentes e ora divergentes. 

Central do Brasil parte de uma paisagem urbana caótica, claustrofóbica e decadente. 

Trata-se de uma busca pela origem, literalmente: Josué vai encontrar seu pai que nunca conheceu. 

Depois de sofrer os horrores da cidade grande, incluindo a perda da mãe e ter sua vida não mão 

de pessoas inescrupulosas, o menino foge com Dora, uma mulher que precisa reencontrar sua 
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ternura 

 
o que torna a jornada também em um novo começo. O road-movie segue pelo interior 

do Nordeste, passando por estradas com paisagens naturais amplas e por pequenas cidades 

sertanejas de gente humilde, solidária e devota, até chegar a uma vila onde as casas são idênticas, 

as ruas respeitam um traçado planejado, um lugar que inspira esperança e progresso para pessoas 

acostumadas a sofrer com as condições da natureza e a miséria social.  

Estas mesmas características servem perfeitamente para descrever a favela que dá nome 

ao filme, em Cidade de Deus, no momento em que ela foi inaugurada. Pode-se dizer que a ordem 

é inversa, embora neste caso o deslocamento seja temporal: um lugar para onde famílias que 

perderam tudo foram mandadas com a promessa de que seria o paraíso, transforma-se, ao longo 

dos anos, em uma paisagem urbana, claustrofóbica e decadente. O ambiente que é mostrado ao 

fim da história de violência contada pelo filme mostra algo próximo a uma armadilha, uma prisão 

de onde seus personagens não parecem poder sair. 

E de fato não saem, pois existem as regras da Cidade de Deus, e as regras do mundo lá 

fora 

 

a divisão social do espaço. Bené conhece este fato, tanto que não se arrisca a cruzar as 

fronteiras da favela de onde é um dos donos. A cidade também é dividida em O invasor, guia-se 

por códigos que determinam quem pode transitar por onde. A diferença básica é que Anísio 

enxerga uma oportunidade de burlar esse código e cruzar a barreira invisível que separa a 

periferia de onde vem e o bairro nobre onde pretende se estabelecer na marra. Porque, diferente 

do que ocorre em Cidade de Deus, os espaços se comunicam, estão mais próximos do que 

parecem. E se lá a favela se torna um cárcere para seus habitantes, em O invasor é a própria 

cidade que cerca os personagens, é a estrutura social espacializada que reflete os abismos entre as 

classes e cria uma tensão.  

E não há para onde fugir. E a fuga também é tentada aqui. O escapismo parece ser uma 

alternativa para aqueles que não querem ou não conseguem conviver com a moral dilecerada e a 

vida decadente da cidade. Para alguns a fuga pode ser encontrada nas drogas e no comportamento 

hedonista, caso de Marina, que prefere viver na alienação da vida noturna a ter que se deparar 

com a miséria em que a cidade afunda. No caso de Ivan, o comportamento escapista cresce dos 

passeios noturnos para um romance extra-conjugal e se transforma em uma necessidade urgente 

de sair da cidade. A cidade se revela a morada de todos os problemas para este personagem que 

se deixa corromper. Fugindo, ele acredita que estaria livre, mas a intenção não se concretiza, pois 
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a cidade é sua prisão. Diferente do que ocorre em Central do Brasil: os personagens deixam a 

cidade para trás e essa é a tônica do filme. 

Existe um elemento que se faz presente nos três filmes, o que revela uma certa 

inquietação da sociedade brasileira para este tema tão delicado da violência. Nos três casos, 

nenhuma esperança é mostrada. 

Em Central do Brasil ela não está presente tanto na forma de atos de violência praticados, 

é mais perceptível na atmosfera de opressão sobre as pessoas fadadas a perderem sua 

humanidade. A cidade é esta entidade maléfica, de onde parte uma violência que não parece ter 

uma origem, ela simplesmente existe. Por isso o filme mostra como única opção o esquecimento 

de tal entidade. 

Cidade de Deus mostra a violência como uma erva-daninha que se alastra por todo o 

ambiente, sendo cultivada ao longo das décadas. Aqui o crime tem origem na situação de 

abandono na qual centenas de famílias são largadas em um lugar afastado que parece não 

incomodar o resto da sociedade. Com a cidade dando as costas para a favela, a violência 

transforma-se em uma característica daquele lugar, tanto que sua história é contada através do 

processo que transforma meros ladrões em traficantes com um arsenal potente, e transforma a 

atuação de criminosos em uma guerra civil. 

Enquanto no exemplo acima a violência não se espalha para outros setores da sociedade, 

em O invasor, a violência é o principal elemento que circula entre as diferentes classes. Ela não 

nasce em um espaço específico e se alastra por toda cidade. Pelo contrário, ela surge tanto nos 

setores mais alto da sociedade quanto nos mais baixos, e se concretiza, em seu estado latente, 

com o agravamento das diferenças sociais. Ela cria seu próprio sistema de circulação pela cidade, 

os canais são estabelecidos conectando tanto o marginal da periferia quanto os empresários do 

centro na mesma teia que fica escondida por trás das fachadas. 

Como observa Luiz Zanin Oricchio, filmes como esses têm a importância de trazer a tona 

uma questão muito presente nos dias de hoje. O ódio social, como ele mesmo diz, faz parte das 

preocupações dos moradores de qualquer grande cidade brasileira. O autor leva em conta não 

apenas a forma de se fazer cinema, mas também a forma de se pensar cinema e principalmente 

como esse cinema dialoga com o resto da sociedade. Vale lembrar que durante a década de 1990 

a maioria dos debates sobre cinema brasileiro se restringia ao papel do governo e a formas de 

financiamento. E, a partir de contribuições como as dos três filmes em questão, o cinema 
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nacional passou a ser largamente comentado, analisado, debatido e até mesmo contestado. Não 

somente por críticos e estudiosos, mas por vários setores da sociedade. É dentro deste contexto 

que o presente trabalho procura se inserir. 

No entanto, a proposta deste trabalho parece esbarrar na necessidade de detalhar, 

descrever tentar apreender de uma forma racional a cidade. Paradoxalmente, leva-se em 

consideração aqui a necessidade de ver a cidade 

 

ou, no caso, sua representação 

 

não de uma 

forma que seja possível ordenar ou definir, o que revela ser o presente trabalho um projeto 

fracassado desde o seu início. O ver a cidade deve partir daquilo que é sentido, do que é 

apreendido através das sensações; daquilo que é vivenciado. Como afirma Nelson Brissac 

Peixoto, narrar a cidade através dos relatos daqueles que se deslocam por ela: Como se estas 

paisagens urbanas tivessem que ser resgatadas do limbo escuro em que ficaram confinadas e só se 

constituíssem nestas estórias (PEIXOTO, 2003, p. 24). Ver a cidade é, ao mesmo tempo, viver a 

cidade. 

É isto que Cidade de Deus faz em alguns momentos, quando mostra seu personagem 

interagindo com o traçado do espaço em questão, quando passa a sensação de que aquele 

personagem conhece o espaço, não por tê-lo decorado a partir de um mapa, mas por estar 

integrado a ela. A cidade está viva através da corrida daquele rapaz por entre os becos e atalhos. 

E é esta a base de O invasor, quando mostra o espaço urbano se contraindo, cercando 

aquele engenheiro que corre desesperado. Ou quando mostra a transformação da paisagem 

através de um passeio de carro. 

Não existe aqui uma preocupação em se ter um modelo para a representação fílmica do 

espaço urbano. Nem poderia. A abordagem que cada um dos três filmes analisados aqui segue 

uma idéia específica. Se os filmes são usados como meios narrativos, cada autor fez a opção que 

achou mais pertinente para contar aquela história. A análise levou em conta o que essas 

abordagens diferentes trouxeram de contribuição para o pensamento da cidade contemporânea. 

Não significa que Cidade de Deus seja melhor que Central do Brasil, por ser o primeiro mais 

descritivo enquanto o último apenas mostra a existência da cidade como uma entidade; nem que 

O invasor apresente uma forma ideal para se fazer ver uma cidade. 

A vida na cidade é complexa, como esses filmes mostram. Mas a visão extremamente 

cética com que eles tratam o assunto deixa no ar uma impressão de que é impossível, ou bastante 
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penoso e destrutível ousar viver nela. E é preciso lembrar que existem outras visões não tão 

apocalípticas dentro do próprio universo do cinema brasileiro. 

Por exemplo, a experiência de se morar em um lugar hostil, contada através dos seus 

habitantes é a tônica do documentário Edifício Máster, de Eudardo Coutinho. No prédio de 

apartamentos que dá nome ao filme convive gente de diferentes origens: representantes de uma 

classe média empobrecida e pessoas marginalizadas.  As falas emotivas e pessoais daqueles 

moradores revelam a complexidade da vida urbana, mas ao mesmo tempo mostra a possibilidade 

de se transformar o que era um cortiço vertical  onde o tráfico de drogas e a prostituição tomava 

conta  em um lugar mais digno de se morar. O filme faz alguns comentários importantes sobre a 

cidade sem precisar sair do prédio.  

Em 33, de Kiko Goiffman, que mostra os caminhos do diretor por Belo Horizonte ao 

tentar juntar as peças de um quebra-cabeça, a cidade é apreendida através da reconstituição de 

uma vida. No filme, Goiffman, que fora adotado ainda bebê, tenta encontrar a sua mãe biológica 

 

trata-se também de uma busca pela origem assim como em Central do Brasil. A cidade não se 

dá à visão apenas pela sua imagem captada do alto de um quarto de hotel, mas ela pode ser mais 

bem apreendida por causa do reflexo de diretor no vidro da janela, olhando-a portadora de um 

segredo que tem relação afetiva com sua própria vida. 

Estes dois últimos filmes são possíveis objetos de outras análises que levem em conta o 

cinema e a cidade. São mencionados aqui para indicar outras possíveis abordagens para a questão 

urbana, que não se prendam apenas a visões apocalípticas. Confrontando-os com os títulos 

analisados aqui é possível compor um cenário mais amplo e multifacetado da cidade. Cenário 

este que se tornaria cada vez mais abrangente e complexo à medida que outros exemplos fossem 

sendo incluídos no trajeto sugerido ao longo deste trabalho. E com isto, o cinema mostra sua 

contribuição no sentido de fazer a cidade ser vista. Uma simples panorâmica não é o suficiente 

para apreendê-la, mas articular várias destas panorâmicas vai ajudar a tirar as cidades da sombra.  
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