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Resumo: Como o espaço urbano é representado na produção de dois curtas-

metragens locados na cidade de Recife–PE? Mais do que essa indagação inicial, 

este ensaio busca compreender como o ordenamento narrativo audiovisual de 

duas produções pernambucanas de curtas-metragens, Câmara Escura (Marcelo 

Pedroso, 2012) e A Clave dos Pregões (Pablo Nóbrega, 2015), identificam e 

constituem o espaço urbano recifense. Analisa-se como o imaginário social é 

construído acerca da cidade, a partir da leitura e/ou tradução de suas paisagens 

urbanas e das interações sociais nelas existentes no contexto do processo de 

subjetivação do espaço. Trabalhando com categorias como representação, 

construção do espaço, imaginário social e narrativas, a partir das contribuições 



de Barbosa (2000) e Costa (2011), este trabalho debate questões referentes à 

representação e/do espaço. Nesse cenário, os estudos na antropologia urbana 

colocam-se prontamente para traçar uma corrente teórica que dialogue com 

outros campos de estudos neste trabalho, como a antropologia do cinema e do 

audiovisual e a geografia cultural. Finalmente, considera-se a distinção entre 

duas construções de realidade urbana nos curtas em questão para compreender 

como estas são construídas por meio de narrativas fílmicas que mesclam o 

antropológico e o geográfico no fazer cinematográfico. 

Palavras-chave: Espaço urbano, Representação, Narrativas, Curta-metragem. 

 
Introdução. 

Este trabalho tem por objetivo analisar de que forma as narrativas e 

espacialidades de dois curtas-metragens pernambucanos de documentário 

produzem um sentido sobre os conceitos de espaço urbano, representação e 

imaginário social na cidade do Recife. Considera-se aqui a orquestração dos 

elementos estéticos do fazer cinematográfico, desvinculando a noção de 

realidade do gênero documentário, mas dando abertura a um hibridismo com a 

inserção da ficção na narrativa (Costa, 2014a). 

As narrativas cinematográficas que investigam os desenhos urbanos das 

cidades e que consideram ao mesmo tempo as relações sociais produzem 

igualmente representações acerca das paisagens existentes no âmbito urbano. 

Essas paisagens são empregadas nas narrativas fílmicas em conjunção com os 

sujeitos, as personagens em suas interações sociais e apresentando, dessa 

forma, configurações simbólicas orientadas nos espaços de sociabilidade. É 

esse o debate existente neste ensaio.  

Os materiais utilizados para a realização da pesquisa foram filmes 

brasileiros contemporâneos, sobretudo da pós-retomada do cinema nacional, no 

formato de curta-metragem. Por sua vez, o método incorreu na análise e 

desconstrução dos curtas escolhidos, para desenvolver uma discussão teórica 

acerca do seu conteúdo cinematográfico existente em sua produção. Os 

principais conceitos trabalhados, como representação, espaço urbano e 

imaginário social, serviram como um painel teórico para desenvolver um debate 

salutar sobre os dois filmes de curtas-metragens analisados. 



Espaço urbano e suas significações fílmicas. 
Os filmes eventualmente recorrem ao espaço urbano como proposta de 

dimensionar a construção das personagens, porque justamente esse ambiente 

comporta uma noção genérica do existencial e da heterogeneidade de 

identidades, compondo na história um conjunto de ações organizadas e 

representantes do espaço social vivido. Exemplos dessa afirmativa são os filmes 

São Paulo S.A. (Luís Sérgio Person, 1965), Rio 40 Graus (Nelson Pereira dos 

Santos, 1945) e, na Itália do pós-guerra, Ladrões de Bicicleta (Vittorio de Sica, 

1948). Na estrutura, esses filmes recorrem ao espaço para categorizar 

personagens locados em contextos históricos e espaciais específicos, sendo, 

portanto, representações fílmicas, não somente de uma construção do espaço 

real para o espaço fílmico como também de um período cultural, no recorte da 

metade do século XX. 

Como categoria de análise, o espaço urbano pode ser compreendido a 

partir das imagens construídas a seu respeito através do imaginário social. Logo, 

o imaginário urbano orienta-se dos códigos e representações que cerceiam as 

interações sociais entre os indivíduos no âmbito urbano, fabricando noções 

acerca da cidade da mesma forma em que impera a dialética da cultura como 

um dispositivo de orientação para a leitura dos desenhos urbanos.  

Na concepção de Domosh (1992), a cidade em si já é uma imagem, 

sendo resultado de interpretações, leituras e experiências em seu contexto social 

e político. As relações de poder produzem também uma imagem da cidade, 

paisagens vinculadas simbolicamente a um sentido de pertencimento ou, ao 

contrário disto, de negação da paisagem apresentada como substrato do 

imaginário urbano. Destarte, o poder da paisagem urbana é regido por uma 

relação ideológica, política e colonialista, especialmente por que “a paisagem 

torna concreto as mensagens de indivíduos ou grupos poderosos, naturalizando 

assim a sua autoridade” (Domosh, 1992: 478) (tradução nossa). 

Mormente, o próprio conceito de representação precisa ser 

desmistificado. Na prática, a representação se estabelece por códigos e 

convenções para a construção das narrativas e pelo imaginário social para 

representar processos culturais e estabelecimentos sociais na imagem 

cinematográfica. Mais do que isso, a representação incorpora em sua “verdade” 

posta na narrativa a noção de que são reais as trocas simbólicas existentes nos 



filmes e que o espaço fílmico é se não um espelhamento do espaço geográfico 

real.  

Assim, cabe destacar o conceito de Barbosa (2007: 73), que segundo 

ele: 
A representação é insensatez dos recortes mnésicos: ela reinveste e 

reaviva estes, que não são em si mesmos nada mais do que a inscrição 

de acontecimentos. Portanto, as representações não podem ser 

concebidas como passivas e inertes, uma vez que se constituem de 

formas e momentos diversos que ganham superposições, alterações e 

transformações historicamente determinadas. 

Da mesma forma, o imaginário social sobre aspectos da vida comum 

está presente na narrativa cinematográfica. Por meio do imaginário, o autor de 

cinema cria uma sensação de que a personagem, em toda a sua construção 

social, mas principalmente no mecanismo do funcionamento da mente, possui 

objetivos ligados à realidade. Os desejos e os fetiches estão igualmente 

incorporados na sensação de querer e trazer para si o objeto desejado. Contudo 

o imaginário é construído pela intervenção de fatores externos ao indivíduo, 

conseqüência das representações criadas pelos sujeitos envolvidos nos 

processos sociais e de sociabilidade. 

O cinema, enquanto dispositivo que representa determinados espaços e 

processos culturais da sociedade, cria uma espacialidade conceitual imaginária 

(Costa, 2011), na admissão de componentes estéticos na narrativa que adensam 

a própria estrutura do espaço fílmico.  

Como resultado, a imagem não apenas se torna complexa no sistema 

de significação de categorias produzidas no corpo da narrativa, como também 

na sujeição do espectador em orientar-se nas histórias retratadas nos filmes. 

Assim sendo, as narrativas e espacialidades fílmicas existentes nos filmes são 

fatores preponderantes para a estética fílmica. 

As imagens da cidade, salientamos, são construções subjetivas dos 

indivíduos presentes nos recortes culturais e políticos dos territórios urbanos. A 

importância de uma paisagem e ou de um trajeto por onde os sujeitos significam 

os espaços, em seus sentidos religiosos, políticos, históricos entre outros, 

representa simbolicamente o desenvolvimento emocional das pessoas com 

esses locais. A cidade em si é um espaço criado por relações emocionais, onde 



estão presentes sensações, sabores, cheiros, sons e contatos regidos por uma 

lógica de interação social entre os pares. 

E essas imagens da cidade, que resultam em um imaginário urbano, 

produzem um sentido de ressignificação e deslocamento dos transeuntes no 

espaço urbano. Esses processos são inconscientes e espelham as mudanças 

recorrentes da cidade através dos espaços de sociabilidade e da modificação 

e/ou transformação dos lugares.  

Na fase da pós-modernidade, “o relacionamento entre a antropologia, a 

comunicação e as metrópoles é dado por estes cruzamentos entre paisagens 

virtuais e paisagens reais, mediados pela concretíssima dimensão visual” 

(Canevacci, 2004: 52) que as cidades possuem. 

Nessa sistemática, destacamos a seguinte indagação: quais são as 

mudanças proporcionadas, no sentido das relações sociais e do deslocamento 

e/ou transformação dos processos de sociabilidade, na sociedade pós-

moderna? Esse questionamento leva a crer que: 
Cria-se uma antítese entre o mundo moderno e o antigo, determinada 

por tudo o que não existia anteriormente e de cuja possibilidade nem 

sequer se suspeitava: 

 

Perdemos o senso do monumental, do pesado, do estático, e 

enriquecemos a nossa sensibilidade com o gosto leve, com o prático, 

com o efêmero e o veloz. Sentimos que não somos mais os homens 

das catedrais, dos palácios... mas sim dos grandes hotéis e das 

estações ferroviárias. (Canevacci, 2004: 69). 

Essa reflexão de uma construção de valorização do leve e do efêmero, 

presente nas arquiteturas dos condomínios residenciais com as suas propostas 

de compor um espaço cada vez mais comprimido e fechado, evitando contato 

com o Outro, será mais bem desenvolvida na análise dos curtas-metragens, 

objetos deste trabalho. 

 

  



Narrativas e poéticas urbanas nos filmes Câmara Escura e A Clave dos 
Pregões. 

Como já destacamos em outro trabalho (Costa, 2014b), o documentário 

origina-se da dicotomia entre a realidade e a ficção. Nesse aspecto, tomando 

como referencial as narrativas presentes nos curtas-metragens abordados neste 

ensaio, está presente a idéia de documentário, uma linguagem de registro da 

realidade social com aspectos subjetivamente ligados ao fazer artístico.  

Para iniciar um debate sobre o gênero do documentário é necessário 

comentar alguns aspectos do seu desenvolvimento enquanto linguagem 

cinematográfica. A antropologia da imagem e do cinema são áreas consideradas 

pioneiras nessa etapa em que o documentário se define como gênero e que 

recorre a uma linguagem para se tornar objeto de arte.  

Pesquisadores da Antropologia como Flaherty, Malinowski, Mead, 

Bateson, Rouch e MacDougall souberam pensar a etnografia científica e o filme 

documentário na construção dos seus trabalhos de campo acerca das 

populações primitivas do planeta. Contudo, até mesmo entre os pioneiros do 

gênero documentário na Antropologia tiveram visões diferentes para a produção 

cinematográfica, como a recorrência na filmagem do “olho espião” em Mead e o 

“olho do antropólogo” para Bateson (Barbosa e Cunha, 2006: 18). 

De maneira que o documentário se estabeleceu como linguagem na arte 

cinematográfica, novas roupagens do gênero apresentaram-se no século XX. O 

próprio conceito de documentário, com o decorrer do tempo, se voltou para 

temas políticos e econômicos da sociedade refletidas pelas características 

culturais trazidas pela pós-modernidade. A questão urbana, como se sabe, 

sempre presente no imaginário social a partir das representações concebidas no 

cinema, preconizou uma leitura envolvendo sujeito e espaço, sujeito e cidade, 

sujeito e subjetivação do espaço, como pode ser visto no filme O Homem com a 

Câmera (Dziga Vertov, 1929). 

No aspecto de retratar a realidade, o cinema documentário se dirige na 

missão de contar histórias, lineares ou não, baseados em fatos ficcionais e 

fantásticos ou apropriados por acontecimentos históricos. Como nos ensina 

Gauthier (2011), a linguagem do cinema possibilita editar a realidade, revisitar o 

fantástico e conceber uma leitura de mundo não estabelecida, mas empoderar-

se de um conceito. 



O percurso deste trabalho não é o de compreender os meandros que 

circulam a teatralidade da imagem cinematográfica, presente mais do que nunca 

nos filmes-ensaio atuais. Distante dessa concepção analítica, tabulada no 

gênero documentário cada vez mais híbrido com o cinema de ficção, sabe-se 

que: 
Dentro desta dinâmica de relações pautada pelo fetiche da imagem 

como certificado de existência, ter uma câmera apontada para si 

tornou-se um “privilégio ontológico” gerador de uma ansiedade 

exibicionista. Impôs-se o “efeito câmera” como elemento que estrutura 

certas situações em que é inevitável a teatralidade, o pequeno (ou 

grande) jogo social onde cada qual assume um papel – ou imagem – 

dentro de novas modalidades de convívio geradas pelo olhar dos 

aparelhos. (Xavier, 2015: 229). 

Para ler as imagens postas nas narrativas fílmicas, é preciso colocar-se 

em uma posição de análise da construção dos signos, representações e códigos 

presentes no contexto fílmico, nos aspectos de linguagem. Acerca dessa 

afirmação, Gomes (2013: 32) enfatiza que 
A diferença entre olhar e ver consiste, portanto, no fato de que o olhar 

dirige o foco e os ângulos de visão, constrói um campo visual; ver 

significa conferir atenção, notar, perceber, individualizar coisas dentro 

desse grande campo visual construído pelo olhar. 

A posição adotada por Gomes (2013) apresenta um ponto de vista em 

que a sujeição do indivíduo/leitor que ver as imagens projetadas das cidades são 

espacialmente vinculadas aos procedimentos estéticos originados a partir do 

pensamento artístico do responsável pela produção das imagens 

cinematográficas. Essa concepção de análise do autor está presente na análise 

dos discursos cinematográficos dos documentários a seguir. 

Os dois documentários pernambucanos, Câmara Escura (Marcelo 

Pedroso, 2012) e A Clave dos Pregões (Pablo Nóbrega, 2015), servem ao 

processo de identificação e constituição do espaço urbano recifense. Ambos os 

curtas-metragens orientam-se do espaço urbano da cidade em questão para 

construir uma leitura das interações sociais, relacionando na narrativa o contexto 

do processo de subjetivação do espaço utilizado para as histórias 

documentadas. 

Câmara Escura tem como proposta analisar os modos de vida dos 

moradores na cidade de Recife, que se guardam, cada vez mais, em casas com 



muros altos ou em condomínios super protegidos. A proposta é adentrar nas 

casas dos moradores por meio de uma caixa (câmara) onde contem, em seu 

interior, uma câmera intencionalmente ligada para registrar o indivíduo que irá 

abrir o produto.  

Nessa lógica, a intenção de mostrar o processo de confecção da câmera, 

com os cortes e desenhos da madeira corrobora a idéia de que o cinema tem 

como proposta se não a invasão na realidade concreta, ou perscrutar a idéia de 

voyeurismo. Em Câmara Escura, assim como em outros filmes de Marcelo 

Pedroso, o espaço urbano é alvo de uma reflexão pós-moderna acerca dos 

meandros socioculturais que levam os sujeitos a se fecharem em suas próprias 

casas, refletindo um imaginário social sobre o medo e a violência nas 

metrópoles. 

 

 
Cena do filme Câmara Escura (Marcelo Pedroso, 2012). 

Fonte: Símio Filmes/Divulgação 

 

Com efeito, a narrativa desse curta-metragem idealiza as diferentes 

concepções de se situar nos lugares e de gerar novas espacialidades, neste 

caso no âmbito doméstico, este resguardado e seguro dos perigos da 

urbanidade. Esses espaços urbanos, verticalizados e repletos de arranha-céus, 

fomentam interações sociais desvinculadas daquelas equilibradas nos 

processos de comunicação e de trocas e contratos sociais entre os demais 

moradores da cidade. 

Paralelamente, a construção do espaço fílmico em A Clave dos Pregões 

se dá por meio da estrutura sonora e das vozes da cidade em consonância com 



a paisagem urbana da cidade de Recife. Ao contrário de Câmara Escura, que 

apresenta personagens ilhados em suas residências, o filme de Pablo Nóbrega 

apresenta seus personagens durante as interações sociais, que passeiam pelos 

lugares provocando mudanças sonoras frente às outras já existentes nos 

espaços por onde circulam. Assim, não são ruídos que se originam com as vozes 

das personagens centrais, mas uma nova atribuição aquele todo paisagístico 

sonoro (Schafer, 1991; 2001). 

Nas imagens de A Clave dos Pregões a urbanidade é viva, sendo palco 

para retratar um jogo de classes, diferente de Câmara Escura. São vozes que 

cruzam a cidade, que se encontram na fusão dos sons repartidos nos diferentes 

lugares e territórios de Recife; mas que também se perdem nos sons 

indecifráveis do urbano. A questão do espaço no curta-metragem é 

consideravelmente provocativa, pois ainda que a enunciação, a clave, seja 

desmedida em certos lugares, em outros o silêncio predomina, concluindo que 

as possibilidades significativas são estruturadas e delimitadas no espaço em 

questão.  

 

 
Cena do filme A Clave dos Pregões (Pablo Nóbrega, 2015) 

Fonte: Divulgação 

 

Esse debate leva a pensar nas variações referentes aos sentidos de 

lugar e da construção de lugar em uma cidade (Relph, 2012). Condizente com o 

que vem sendo discutido neste trabalho, as paisagens são referenciadas na 

construção do espaço geográfico, contudo o lugar tem predominante importância 



quando a transição em diferentes modos de vida são colocados na história do 

filme.  

Na história de A Clave dos Pregões, os vendedores incorporam os 

significados existentes nos lugares por onde passam, inclusive quando a câmera 

realiza um plano aberto mostrando todo o campo pertencente à Igreja. O 

respeito, a passagem, o poder envolvido na geografia do lugar, perfazem não 

somente a estrutura da narrativa do curta, mas também o cruzamento entre as 

espacialidades registradas durante o filme.  

Câmara Escura e A Clave dos Pregões salientam, por meio da fotografia 

das paisagens urbanas da cidade do Recife, com os seus prédios, uma nova 

arquitetura que vai além do concreto: a humana e seus novos processos de 

interação. O primeiro, adentrando nos espaços dessas interações, nos lugares 

fechados e individualizados, enquanto que o segundo assegurando a 

comunicação nos passeios pela região urbana, mas salientando também a 

claustrofobia produzida pelos imensos e muitos prédios evidentes na paisagem 

da cidade. 

 

Considerações... 

Em síntese, as narrativas e espacialidades existentes nos filmes tratados 

neste trabalho, colocam-se como dispositivos de intermediação entre a produção 

de significados na imagem cinematográfica e a leitura por parte dos 

espectadores diante do produto audiovisual.  

A construção do espaço geográfico fílmico, como se sabe, incorpora 

códigos para então representar na narrativa fílmica paisagens e territórios do 

espaço geográfico “real”, gerando por sua vez leituras subjetivamente ligadas 

aos lugares situados nos campos da cidade. Assim, os curtas-metragens aqui 

discutidos representam espaços da cidade do Recife através de narrativas 

específicas em seus contextos socioculturais, gerando debates sobre classes 

sociais, significação do espaço e a incorporação do lugar no imaginário social. 
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