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RESUMO 

O cinema influencia diretamente a vida dos sujeitos por aquilo que o visível e o 
invisível de suas imagens móveis evidenciam na sua apreciação estética. As 
relações entre o corpo, a percepção e o movimento na cinematografia apontam 
novos horizontes de significações para que possamos alargar o nosso olhar sobre a 
compreensão da corporeidade e da cultura de movimento, o que nos permite criar 
outros vínculos para ampliar o conhecimento sensível do corpo e do movimento para 
a área da Educação Física. Para tanto, partimos do ensejo de identificar e descrever 
as expressões do corpo e do movimento possibilitadas pela percepção cinestésica 
que temos das imagens fílmicas, relacionando-as com a compreensão de cultura de 
movimento, bem como apontar horizontes para o conhecimento estético da 
educação física, tendo em vista a íntima relação entre corpo, percepção e 
expressividade. O método de pesquisa utilizado parte do pensamento 
fenomenológico do filósofo francês Merleau-ponty, fundamentando-nos em três 
aspectos que se encontram interligados: a experiência vivida, a intencionalidade da 
consciência e a redução fenomenológica. Como técnica de pesquisa utilizamos 
nesse estudo a variação imaginativa como estratégia fenomenológica, 
reconhecendo que os processos corporais e mentais se fazem presentes no ato 
imaginativo. Assim, realizamos uma apreciação estética de algumas obras do 
cineasta Carlos Saura (Bodas de sangue, Ibéria, Tango, Fados), por meio de uma 
Ficha de filmes em que descrevemos alguns aspectos técnicos do cinema, 
relacionando-os com a compreensão de corpo e da cultura de movimento. 
Reconhecemos nos filmes em questão aspectos deveras significativos para que 
possamos pensar sobre o conhecimento sensível da Educação Física em face à 
experiência corpórea, ao esquema corporal, às fisionomias, às atitudes do corpo 
presentes no tempo e espaço, cujas imagens em movimento ampliam a nossa forma 
de ver e de perceber o corpo em movimento para além da vida comum. Nisso, os 
diversos temas da vida e dos próprios discursos da Educação Física encontra na 
experiência cinematográfica uma extensão do nosso olhar dada pela conivência do 
real com o imaginário, possibilitando outros modos de ver e pensar sobre o tema da 
corporeidade e da motricidade humana, por meio da experiência perceptiva que, no 
cinema, desperta a dimensão poética do corpo para fazer deste uma obra de arte. 

 

Palavras-Chave: Corpo. Percepção. Cultura de movimento. Fenomenologia. 

Cinema. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The film directly influences the lives of individuals by what the visible and the invisible 
of its moving images show in their aesthetic appreciation. The relationship between 
body, perception and movement in cinematography point new horizons of meaning 
for us to broaden our gaze on understanding the physicality and movement culture, 
which allows us to create other ties to enlarge the sensitive knowledge of the body 
and movement to the area of Physical Education. The starting point was the 
opportunity to identify and describe the expressions of body and movement enabled 
by kinesthetic perception we have of filmic images, relating them to the 
understanding of movement culture, as well as pointing horizons for aesthetic 
knowledge of physical education, given the close relationship between body, 
perception and expression. The research method of the phenomenological thinking 
of the French philosopher Merleau-Ponty, basing on three aspects which are 
interlinked: the lived experience, intentionality of consciousness and the 
phenomenological reduction. As a research technique used in this study imaginative 
variation as phenomenological strategy, recognizing that bodily and mental 
processes are present in the imaginative act. Thus, we conducted an aesthetic 
appreciation of some works of filmmaker Carlos Saura (Marriage of blood, Iberia, 
Tango, Fados), through a sheet of films I describe some technical aspects of cinema, 
relating them to the understanding of body and motion culture. We recognize the 
films in question truly significant aspects so we can think about the sensitive 
knowledge of physical education in the face of bodily experience, the scheme body, 
the faces, the attitudes of the body present in time and space, whose moving images 
extend the way we view and see the body moving beyond the ordinary life. In this, 
the various themes of life and own speeches of Physical Education is the cinematic 
experience an extension of our vision given by real connivance with the imaginary, 
enabling other ways of seeing and thinking on the subject of corporeality and human 
movement, by through the perceptual experience that in the cinema, awakens the 
poetic dimension of the body to make this a work of art. 
 

 

Keywords: Body. Perception. Movement Culture. Phenomenology. Cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

Le cinéma influence directement la vie des individus selon ce que le jeu entre le 
visible et l’invisible de ses images animées rend évident dans son appréciation 
esthétique. Les relations entre le corps, la perception et le mouvement en 
cinématographie, proposent des nouveaux horizons de significations afin d’élargir la 
portée de notre regard sur la compréhension de la corporéité et la culture du 
mouvement, pour que nous puissions ainsi créer des liens et étendre la 
connaissance sensible du corps et du mouvement dans le domaine de l’Éducation 
Physique. Pour autant, nous partons de l’opportunité d’identifier et de décrire les 
expressions du corps et du mouvement rendues possibles par la perception 
kinesthésique que nous avons des images filmiques. Celles-ci seront associées à la 
compréhension de culture du mouvement dans un effort d’ouvrir de nouveaux 
horizons à la connaissance esthétique en Éducation Physique, tout en considérant la 
relation intime entre corps, perception et expressivité. La méthode de recherche 
choisie a son point de départ dans la pensée phénoménologique du philosophe 
français Merleau-Ponty, dont trois aspects interreliés nous ont servi de base : 
l’expérience vécue, l’intentionnalité de la conscience et la réduction 
phénoménologique. Puis, nous utilisons dans cette étude la technique de recherche 
de la variation imaginative comme une stratégie phénoménologique, prenant en 
compte les processus corporels et mentaux présents dans l’acte imaginatif. Ainsi, 
nous réalisons l’appréciation esthétique de quelques oeuvres du réalisateur Carlos 
Saura (Bodas de Sangue, IBÉRIA, Tango, Fados), par l’intermédiaire d’une Fiche de 
films sur laquelle nous décrivons certains aspects techniques, en les associant à la 
compréhension du corps et à la culture du mouvement. Nous reconnaissons dans 
ces films, des aspects significatifs sur lequels nous puissions réfléchir à propos de la 
connaissance sensible en Éducation Physique face à l’expérience corporelle, au 
schéma corporel, aux physionomies, aux attitudes du corps pris dans l’espace-
temps, dont les images en mouvement élargissent notre façon de voir et de percevoir 
le corps en mouvement au-delà de la vie quotidienne. Dans cette perspective, les 
différents thèmes de la vie et des discours, concernant l’Éducation Physique, 
trouvent dans l’expérience cinématographique un prolongement de notre regard qui 
est le résultat d’une connivence du réel avec l’imaginaire, cela rend possible 
l’existence d’autres manières de voir et de réfléchir sur les thèmes de la corporéité et 
de la motricité humaine permettant une expérience perceptive qui, dans le cinéma, 
réveille toute la dimension poétique du corps pour qu’il devienne une oeuvre d’art. 

 

Mots-clés:  Corps. Perception. Culture du mouvement. Phénoménologie. Cinéma. 
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   cinematografia assumiu diversos intentos ao longo de sua história, que 

perpassa desde os interesses puramente científicos até receber o estatuto de arte. 

Um percurso de pouco mais de cem anos, marcado por um universo de 

entretenimento, magia, em que os “corpos de luz” se mostram íntimos a nós, 

motivando-nos a junto a eles partilhar de suas emoções. Nesse percurso, o cinema 

se configura mais do que um instrumento para diversão e lazer, influenciando 

diretamente a vida dos sujeitos por aquilo que o visível e o invisível de suas imagens 

móveis evidenciam na sua experiência perceptiva (MERLEAU-PONTY, 1983). 

  De acordo com Melo (2005), o cinema antes mesmo de se tornar o que hoje 

conhecemos como a sétima arte, teve uma forte influência de técnicas sem 

nenhuma pretensão e semelhança com o universo artístico.  A partir de interesses 

científicos, alguns pesquisadores criaram dispositivos capazes de por as imagens 

antes imóveis em movimento, tendo como ensejo investigar os mistérios do 

movimento humano. Essas técnicas tiveram grandes influências para os estudos 

fisiológicos e biomecânicos do corpo na Educação Física, e tomaram atividades 

como o esporte e a dança, justamente pela grande mobilidade dos gestos, como as 

principais práticas analisadas.      

Segundo Neves (2006), o cinema passa a assumir uma lógica mais 

empresarial, não se resumindo apenas ao filme em si, extrapolando as paredes das 

salas de cinema, chegando até as lojas dos mais variados produtos e até mesmo 

influenciando no comportamento, gestos e cultura dos indivíduos, pelo poder que as 

imagens em movimento assumem em nosso imaginário, com a profunda sensação 

de realidade que nos possibilitam. 
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Embora não expressem um ponto de vista muito incisivo sobre o realismo 

presente nas imagens cinematográficas, Debrix e Stenphenson (1969) afirmam, com 

clareza, ser o cinema uma arte que propicia o desenvolvimento de uma catarse de 

uma forma mais intensa do que as outras artes, liberando o que é estranho à 

natureza humana e atingindo o espectador de maneira enérgica, afetando os seus 

sentidos por todos os lados, em que o ritmo por ele dado à imaginação desperta 

emoções das mais variadas em quem lhes assiste.  

Xavier (2007) afirma que as sucessões das imagens criam novas 

possibilidades de significações diante de cada percepção que temos delas.  

Compreendendo os filmes como um fenômeno que possibilitam uma abertura 

sensível ao nosso olhar, o autor corrobora com o pensamento de Merleau-Ponty 

(2004) sobre a ideia de uma linguagem que, ao contrário daquela que a ciência 

moderna pretende criar – infalível e acabada –, possibilita a criação de novos 

significados das coisas, ultrapassando o próprio sentido comum delas.  

  Partindo da compreensão de o cinema ser uma arte que se abre aos nossos 

sentidos, numa linguagem sensível que sempre está em movimento - visto que 

diferentes percepções produzem diversas significações sobre uma mesma coisa -, a 

arte cinematográfica nos permite abrir as portas para outros horizontes de 

significações relacionados à expressividade do corpo e do movimento, além de uma 

percepção estética da vida cotidiana. 

Seguindo esse pensamento, Baecque (2008) aponta o cinema como um 

fenômeno que enquadra uma construção para a expressividade do corpo em que as 

suas imagens móveis se configuram como um registro das relações dos corpos nos 

espaços, em que as câmeras estiveram sempre a filmar a sinceridade da vida, uma 

verdade em que tais corpos percorrem um silêncio que liga os acontecimentos da 
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trama com a densidade de nossa realidade corporal. Os corpos cibernéticos, 

racionalizados, livres, nas suas mais variadas formas que já foram representados 

desde o advento da cinematografia e que estão a surgir em todo mundo, quebrando 

as fronteiras dos continentes, das culturas, surgem ao nosso olhar sempre com uma 

lógica inventiva para fazer emergir a verdade que quem as assiste quer ponderar, ou 

melhor, porque é no cinema que “o espectador se vê instado a se explicar sobre os 

corpos que considera” (BAECQUE, 2008, p. 497). 

   De acordo com Deleuze (1990), o cinema possibilita ao espectador uma 

empatia sensível, uma simpatia subjetiva que adentra aquilo que percebemos. 

Assim, cada gesto, cada expressão do rosto, movimento do corpo que um 

personagem realiza, refere-se menos à lógica e aos hábitos comuns de nossa retina 

do que a uma maneira originária que o filme tem de nos desviar de nossa realidade 

e se misturar ao nosso vivido, fazendo surgir um mundo secreto que os olhos 

acostumados de uma fisiologia clássica nunca poderiam ver.  

  Dessa maneira, a arte cinematográfica se configura como um fenômeno 

deveras significativo para que possamos refletir sobre as questões referentes ao 

corpo, partindo da observação dos personagens fílmicos, diante das suas 

experiências vividas e suas condutas. Isso nos permite amplificar as possibilidades 

de compreensão sobre a cultura de movimento, como também nos serve de meio 

para ampliar o conhecimento da educação física referente a uma visão sensível 

sobre a expressão corporal, a percepção e a motricidade do corpo.  

Desde a graduação, quando me voltei para os estudos do corpo e do 

movimento presentes na arte cinematográfica, algumas leituras me fizeram refletir 

sobre esse poder que o cinema tem de permear as relações estabelecidas entre os 

sujeitos e o mundo, em diferentes aspectos da vida. A oportunidade de me 
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aproximar desses estudos se deu com o meu ingresso no Grupo de Pesquisa Corpo 

e Cultura de Movimento (GEPEC) e, posteriormente,  no Estesia – Grupo de 

Pesquisa Corpo, Fenomenologia e Movimento, do qual fui bolsista de iniciação 

científica1. 

   Além disso, as experiências no Laboratório Visibilidades do Corpo e da 

Cultura de Movimento (VER) - em que foram apreciadas imagens cinematográficas, 

o trabalho de produção e a catalogação de fichas de análises dos filmes e a 

discussão sobre os diversos temas pertinentes à área da Educação Física – 

permitiram-me, inclusive, fazer relações e criar diálogos com temas de outras áreas, 

proporcionando-me, junto a colegas de pesquisa, diversas inquietações produtivas 

que deram base e sustentação para que pudesse retomar os estudos sobre a arte 

cinematográfica e as suas interações com o corpo e o movimento.  

  Pensar o corpo de maneira sensível é pensá-lo de maneira indivisível – 

indissociável. Merleau-Ponty (1999) nos traz uma noção de corpo em que ele 

incorpora todo o sensível em si, de maneira que ao mesmo tempo em que esse 

corpo é vidente, também é visto; ele toca, mas também é tocado. Sujeito e objeto, 

dessa forma, não são tratados como estranhos; interpelam-se sem que um se 

reduza ao outro. Tal pensamento foi fundamental para se pensar o corpo de uma 

maneira mais sensível, bem como para que outros estudiosos pudessem 

compreender melhor as questões que dizem respeito ao movimento humano e à 

corporeidade. 

Com base em Merleau-Ponty (2004), o movimento do corpo é intencional, de 

modo que cada gesto que desempenhamos encontra-se interligado com os sentidos 

                                                             
1 A bolsa de iniciação científica em questão foi fomentada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 



18 
 

 

existentes em nossas sensações, o que nos permite criar, a todo instante, novas 

interpretações diante de nosso entorno, como podemos ver no seguinte trecho: 

Meu movimento não é uma decisão do espírito, um fazer absoluto, 

que decretaria, do fundo do retiro subjetivo, uma mudança de lugar 

milagrosamente executada na extensão. Ele é a sequência natural e 

o amadurecimento de uma visão. Digo de uma coisa que ela é 

movida, mas, meu corpo, ele próprio se move, meu movimento se 

desenvolve. Ele não está na ignorância de si, não é cego para si, ele 

irradia de um si (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 16). 

É por meio da percepção cinestésica que passamos a nos relacionar com o 

mundo, a nos misturarmos de maneira sensível a ele. Existe uma vontade do corpo 

em querer se expressar que transcende a ideia de um movimento estritamente 

motivado por um espírito dominador. As experiências vividas pelos sujeitos, as 

relações que estabelecem com os outros, com a cultura, são guiadas pelos anseios, 

por um desejo próprio do corpo em querer se fazer e estar presente que impregnam 

a subjetividade.  

   Mendes e Nóbrega (2009), corroborando com esse pensamento sobre o 

corpo e o movimento proposto por Merleau-Ponty, ao realizarem uma pesquisa de 

cunho epistemológico sobre a cultura de movimento, afirmam que ela se configura 

como um conhecimento aberto, sofrendo transformações ao longo de sua história, 

em que corpo, natureza e cultura se encontram entrelaçados, de tal maneira que os 

movimentos e os gestos se configuram como mediadores do conteúdo simbólico e 

vão sendo delineados pelas relações que diferentes sujeitos em meio à sua cultura, 

seu povo, vão construindo. Essa reflexão nos traz uma forma de perceber o corpo 
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em movimento que transcende a ideia de um corpo máquina, sem uma 

intencionalidade própria em seu movimento.  

Tal compreensão nos permite perceber que a noção de cultura de movimento, 

na Educação Física, não deve se restringir aos conteúdos como jogos, dança, 

esporte, lutas, mas também perpassar por outros momentos de nossa existência, na 

medida em que estabelecemos e criamos novas relações com o mundo, quando nos 

movimentamos.  E é seguindo esse pensar que vemos no cinema um fenômeno 

significativo também para ampliar a compreensão da noção de cultura de 

movimento. 

De acordo com Morin (1976), ao se refletir sobre a influência do cinema na 

vida, nos hábitos, na subjetividade dos sujeitos, o movimento existente nas imagens 

cinematográficas oferece uma dimensão onírica que permite uma identificação 

intensa com o movimento da vida, em que as imagens do cinema restituem a 

corporeidade, dão relevo aos personagens e às atitudes corporais, oferecendo-nos 

uma dimensão estética da vida cotidiana.  

Já Merleau-Ponty (1983) afirma que o cinema propõe um realismo que nos 

permite pensar sobre os sentimentos, as fisionomias, as condutas humanas - os 

quais se tornam visíveis nos gestos, no olhar, no comportamento dos personagens, 

possuindo também uma realidade tangível presente nas suas imagens; ele nos 

possibilita uma abertura para os mistérios existentes no mundo que nos permite ver, 

sentir e entrelaçar a nossa experiência vivida, bem como refletir sobre os conceitos 

fundamentais referentes à arte, à estética, às expressões do corpo e da motricidade. 

Nesse ponto, a noção de esquema corporal proposta por Merleau-Ponty 

(1999), reconhecendo que a animação do corpo se estende para além da 

maquinaria anatômica e fisiológica, encarnando-se também nas relações com a 
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sensibilidade, com o imaginário, ancorando o corpo em situação perante o mundo, 

torna-se central para percebermos a articulação entre corpo, movimento e cinema, 

em que o olho assume mais do que um papel passivo na percepção fílmica, mas 

que se torna protagonista, quando pelo olhar lançado às imagens móveis tal corpo 

cria outras formas de sentir e faz surgir outros horizontes de significações para a 

motricidade humana. 

Com base nessas referências, reconhecemos o cinema como um fenômeno 

deveras significativo para que possamos pensar sobre o conhecimento sensível da 

Educação Física em face da experiência corpórea, do esquema corporal, das 

fisionomias, das atitudes do corpo presentes no tempo e espaço, cujas imagens em 

movimento ampliam a nossa forma de ver e de perceber o corpo em movimento para 

além da vida comum, assim como articular o cinema com a compreensão de cultura 

de movimento.  

 Assim, tomamos as seguintes questões com o ensejo de ampliar o nosso 

olhar sobre a relação entre a manifestação fílmica e os sentidos referentes às 

imagens do corpo e do movimento: como as imagens cinematográficas afetam a 

percepção dos sujeitos? Tais imagens animadas podem contribuir para ampliar a 

compreensão de corpo e do movimento humano? Como a percepção cinestésica 

que temos dessas imagens se relaciona com a compreensão de cultura de 

movimento? Diante dessas questões, este estudo propõe uma reflexão de como as 

imagens fílmicas se configuram como um instrumento relevante para ampliar a 

compreensão de corpo e do movimento, compreendendo a arte cinematográfica 

como um meio para a inscrição da subjetividade, do esquema corporal e dos afetos, 

por meio da percepção suscitada pelas suas imagens. 
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  Para tanto, partimos do objetivo de identificar e descrever as expressões do 

corpo e do movimento possibilitadas pela percepção cinestésica que temos das 

imagens animadas do cinema, relacionando-as também com a compreensão de 

cultura de movimento, bem como apontar horizontes para o conhecimento estético 

da educação física, relacionando o corpo, a percepção e a expressividade. 

Com o intuito de ampliar o nosso olhar sobre a temática deste estudo, ao 

realizar uma busca sobre os trabalhos recentes que envolvem a arte cinematográfica 

relacionando o corpo com o movimento no cinema - principalmente sobre um prisma 

referente à Educação Física -, pude perceber que não foram feitos muitos trabalhos 

sobre essa temática e, dentre esses poucos, tais como os de Araújo (2012), Júnior 

(2012), Melo (2009), Nunes (2011) e Pereira (2012), a maioria se refere a uma 

abordagem pedagógica, tomando o esporte, na maioria deles, como o pano de 

fundo para a sua investigação.  

É imprescindível reconhecer a importância desses trabalhos para a Educação 

Física, sobretudo no que se refere ao âmbito escolar e suas relações com o esporte. 

Entretanto, partimos do ensejo de dar outra visibilidade à relação entre o cinema e a 

Educação Física, apontando novos horizontes para o conhecimento estético dessa 

área do conhecimento, tendo como base a relação entre o corpo, o movimento e a 

percepção presente nas imagens cinematográficas. 

A relação entre o cinema e a percepção das imagens já aparecem em 

trabalhos da área da Educação Física e da Educação, como podemos ver nas 

pesquisas desenvolvidas pelo grupo ESTESIA, em parceria com o Lab. VER, como 

os trabalhos de Silva (2014a), Silva (2014b), Oliveira (2015) e Silva Júnior (2014), 

que trazem como parte fundamental de sua metodologia um olhar sensível entre o 

cinema e a percepção de suas imagens.  
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Outro ponto importante e que se deu com a iniciativa de tais grupos, refere-se 

ao Projeto de Extensão CINESTESIA2, que pressupõe a realização de encontros 

destinados a fomentar e discutir temas diversos nos quais as conexões entre o 

corpo, a expressividade, a estética e o movimento humano, por meio das próprias 

pesquisas dos integrantes dos grupos, que, após a apreciação estética dos filmes de 

suas pesquisas, abre uma discussão sobre a temática apresentada. 

  Partindo desses olhares, vamos em busca, com esse trabalho, de suscitar 

novas veredas para se pensar em outras conformidades sobre aquilo que o cinema 

nos dá a pensar sobre a compreensão da cultura de movimento, para que possamos 

ainda ampliar os olhares dos personagens da Educação Física sobre aquilo que de 

significativo pode-se extrair dos usos da cinematografia em prol dos seus interesses. 

A presente pesquisa é de natureza fenomenológica - mais precisamente na 

ótica do filósofo francês Merleau-Ponty -, considerando as seguintes obras como 

aporte teórico: “Fenomenologia da Percepção” (1999), “Conversas” (2004), “O Olho 

e o Espírito” (2004) e “Ensaio sobre o cinema e a nova psicologia” (1983). 

É necessário reconhecer, aqui, que antes de se configurar como um método 

filosófico, a fenomenologia existe como um movimento, uma atitude perante o 

mundo; trata-se do estudo das essências. Entretanto, como revela Merleau-Ponty 

(1999), essa atitude tem como intenção repor a essência na existência, de forma 

que se encontram incrustadas uma na outra. Como mesmo afirma o autor, o referido 

método tem como intuito descrever os fenômenos tais como eles se manifestam ao 

nosso olhar. Assim, este estudo trata de uma interpretação de como a arte 

                                                             
2
 O projeto Cinestesia foi criado em 2013, coordenado pela professora Terezinha Petrucia da 

Nóbrega e ligado ao Grupo Estesia e Laboratório VER, do departamento de Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.
 



23 
 

 

cinematográfica se apresenta à nossa percepção, de modo que possamos refletir e 

interpretar de uma maneira sensível tal fenômeno. 

Nóbrega (2010) nos traz a noção da estesiologia relacionada a um corpo 

poroso, com orifícios, existindo uma comunicação sensível dos nossos sentidos 

envolvidos no mundo. A estesia é essa força que nos tenciona a nos fazermos 

presentes no mundo de maneira sensível, em que esse corpo que chamo de “meu” é 

também a indivisão entre os outros corpos. Desse modo, podemos muito bem 

relacionar a estesia aos nossos desejos, aos nossos afetos, por uma configuração 

sensível, transferindo significados referentes às nossas experiências vividas, por 

meio das sensações advindas da interação corpo-mundo. 

Os personagens fílmicos e as relações que eles constroem com sua história, 

os espaços vividos e sua cultura permitem-nos compreender o quão eles parecem 

ser tão íntimos a nós, o que faz com que possamos sentir, chorar, sorrir e 

solidarizarmo-nos uns com os outros, ou seja, despertar em nós um sentimento de 

copertença, permitindo que misturemos a nossa existência e o nosso vivido aos 

mistérios produzidos pelas imagens cinematográficas.  

  Outro ponto importante para a realização deste trabalho foi a procura dos 

filmes que se configuram como material significativo para que  pudéssemos 

contemplar os objetivos propostos. Assim, a escolha dos filmes não se deu de 

maneira aleatória. 

Dentre a proposta de filmes a serem selecionados, procuramos aqueles que 

pudessem oferecer as respostas para os objetivos propostos neste estudo e que se 

configurassem como um material relevante para a reflexão sobre a percepção do 

corpo e do movimento. Além disso, exploramos os que tivessem uma força e 

contundência pelo labor artístico, sem que apresentassem, em seu escopo, alguma 
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aproximação com aspectos que desvirtuassem o cinema enquanto arte, como 

influências comerciais ou mesmo ideologias regradas, que tendem a delimitar a obra 

de arte. 

Heidegger (1990), em sua reflexão sobre a obra de arte, afirma que o mundo 

possibilitado por ela não possui uma referência às coisas que se apresentam 

simplesmente dispostas de uma forma meramente ordinária, fechadas num 

determinismo que as reduzem e as dissociam de sua completude. Ela se oferece a 

nós de forma liberta, tendo por sua característica fundamental instituir uma fissura a 

um mundo enigmático, em que ela mantém em aberto, o aberto do mundo. 

Corroborando com esse pensamento, Merleau-Ponty (2004) afirma que a obra de 

arte, na perspectiva moderna, permite-nos ver para além daquilo que nos é dado o 

mundo como ele de fato se apresenta na nossa experiência direta com ele, de modo 

que podemos assim criar novas significações pelo poder cinestésico de nosso corpo 

em contato com a obra que se olha, alargando, desse modo, a nossa percepção. 

Reconhecemos na arte do cineasta espanhol Carlos Saura, o qual teve 

influências das manifestações modernas do cinema, elementos importantes para a 

realização deste estudo. Tal cineasta busca inspiração em muitos dos seus dramas 

vividos, dentre os quais a sua paixão pela dança findou por marcar de maneira 

extraordinária a sua vida e a sua obra. 

Considerando a obra do cineasta, foram escolhidos quatro filmes relacionados 

com esta arte, a dança, sendo escolhidos aqueles que possuem em seu intento as 

produções sobre diferentes danças que Saura retratou, sendo inclusive premiado em 

vários festivais de cinema importantes pelo mundo. Os filmes selecionados, então, 

são: Bodas de sangue (1981), Ibéria (2006), Tango (1998), Fados (2007). A partir 
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desse material fílmico, damos continuidade a trajetória fenomenológica por meio da 

redução. 

A noção de redução fenomenológica proposta por Merleau-Ponty (1999) vai 

além da ideia de análise simples e restrita do fenômeno; antes, o reduz para poder 

abrir novas possibilidades de significações acerca do fenômeno que se olha, numa 

atitude de admiração com o mundo, tirando dele toda a nossa familiaridade; 

efetuando um recuo para poder melhor enxergá-lo, podemos então criar e ampliar 

novos horizontes, novos significados, que, antes, não se faziam visíveis. Tal noção, 

portanto, vai contrapor uma compreensão de redução simplista, reduzida da 

realidade, pois, na perspectiva fenomenológica, o paradoxo da redução é justamente 

a impossibilidade de uma redução finita, completa.  

Assim sendo, é deveras importante realizar um recuo, ou melhor, afrouxar os 

laços que nos ligam às imagens cinematográficas que serão analisadas para este 

estudo, a fim de que, então, possamos lançar a elas olhares que não se 

assemelhem com os que, numa ordem prática, elas - a nós - se apresentariam. Ou 

seja, a redução “distende os fios intencionais que nos ligam ao mundo para fazê-los 

aparecer, ela só é consciência do mundo porque o revela como estranho e 

paradoxal” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 10). 

Nessa trajetória de pesquisa fenomenológica, a variação imaginativa 

apresenta-se como uma estratégia que compõe a redução fenomenológica, 

favorecendo a percepção de novos horizontes de significação para o conhecimento 

estético da Educação Física e da cultura de movimento. Nesse caso, pretendemos 

fazer relação entre corpo, percepção e movimento por meio do cinema. “Para a 

pesquisa qualitativa que trabalha com o fenômeno situado, a imaginação é uma 

afirmação que é simultaneamente uma expressão ser-no-mundo” (BICUDO & 
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MARTINS, 2003, p. 79). A imaginação não pode ser tratada como um simples ato 

mental; deve ser relacionada à experiência vivida. Por meio da variação imaginativa, 

portanto, pretendemos fazer uma apreciação estética dos filmes como horizonte de 

expressão para os estudos da corporeidade, estesia e do movimento humano.  

Dessa forma, parto de minha experiência vivida com essa arte, do 

deslumbramento que senti nas primeiras idas ao cinema, da estesia ao ver – e viver 

– os muitos filmes que, em mim, despertaram um encantamento e me fizeram 

transcender em vários momentos de minha existência, vaguear pelo mundo fabuloso 

de minha imaginação, misturando minha história, meus afetos e o meu viver ao seu 

movimento dançante.  

  Para isso, partimos das obras fílmicas de Carlos Saura, que se configura 

como a redução fenomenológica desse estudo, percebendo nas danças por ele 

retradadas um enfoque sensível para que possamos pensar na relação do corpo e 

do movimento no cinema. Nisso, faz-se necessário lançar sobre os filmes um olhar 

de estranheza, buscando esquivar-se do seu sentido direto e procurando ver e 

percorrer os sentidos que se encontram neles cativos. Da mesma forma, o mesmo 

olhar me impregnou neste trabalho, muito embora os interesses aqui previstos sejam 

para atingir os propósitos acadêmicos a que me pus à disposição, assim também o 

fiz por deixar me deliciar com as maravilhas que o cinema proporciona ao olhar, ao 

corpo. 

  Nos filmes analisados e escolhidos para este estudo, percebemos a 

preocupação e a intencionalidade proposta para nos oferecer uma experiência 

sensível, ao olharmos para esse corpo que dança, sente e que se movimenta por 

meio da cinematografia, sem que sua intenção seja a de apresentar a dança pelo 

viés da técnica, assim como a veríamos numa apresentação de uma dança bem 
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codificada, mas que evidencia com as lentes da objetiva uma transfiguração dos 

corpos dançantes, dos seus movimentos e nos oferece outras formas de ver e 

perceber as imagens desse corpo.   

Nas películas do cineasta espanhol, a trama decorre das historias contadas 

pelo corpo, numa indeterminação temporal, em que o presente de suas imagens se 

entrecruza com passado e o por vir; tais filmes se relacionam com a cultura de 

movimento, expressando a subjetividade e a cultura a um só tempo. A partir de 

então, vemos que o cinema de Saura, por meio da expressividade da dança, abre-

nos novos horizontes de significações e compreensão sobre a corporeidade, 

proporcionando na experiência perceptiva que temos de suas imagens 

possibilidades outras para alargarmos a nossa percepção sobre diversas questões 

referentes à área da Educação Física. 

Partindo disso, optamos por organizar este trabalho em três capítulos, que se 

encontram intimamente interligados.  

No primeiro, intitulado Cena I, buscamos compreender a arte cinematográfica3 

por diferentes perspectivas, levantando algumas considerações sobre os aspectos 

histórico e cultural, sobretudo levando em consideração as imagens do corpo 

produzidas pelo cinema, sobre a sua influência no cotidiano e na vida das pessoas, 

além de considerações importantes sobre a relação entre o corpo e a percepção na 

experiência cinematográfica. Em outro momento importante desse capítulo, o mundo 

vivido do cineasta Carlos Saura e de suas obras é abarcado, com o intuito de nos 

aproximarmos de suas inspirações, sua intencionalidade na elaboração dos seus 

                                                             
3
  Durante o texto, os termos “cinema” e” arte cinematográfica” são  utilizados com o mesmo sentido; 

quando não, além do termo utilizado, sinalizaremos também, no texto, o sentido que fora descrito. 
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filmes - em especial os que se configuram como material de análise deste estudo, 

levando em consideração também o contexto em que foram construídos. 

 No segundo capítulo, Cena II, o corpo se apresenta como o personagem 

principal, em que as discussões relacionadas ao corpo, a percepção e o movimento 

ganham sustentabilidade e, a partir disso, são traçados caminhos pra se pensar 

sobre as relações entre o cinema e a corporeidade, por meio da dança de Saura4, 

realizadas a partir da configuração de uma ficha de análise, resultado da pesquisa 

produzida por Nóbrega (2010), sobre a visibilidade do corpo e da cultura de 

movimento urbana.   

A ficha de análise foi construída após uma longa atividade interdisciplinar 

entre os professores do grupo Estesia, seus orientandos da graduação, da pós-

graduação e por colaboradores especialistas na técnica de cinema. Nessa feitura, 

foram realizados vários momentos de reflexão sobre aquilo que iria compor os 

aspectos relevantes para a ficha em questão, que se deram após diversas leituras e, 

posteriormente, da sua discussão para que os objetivos propostos pudessem ser 

concretizados. Destarte, optamos por elaborar a ficha de análise em duas partes, 

que se complementam e são deveras significativos para pensarmos sobre a 

percepção do corpo e do movimento no cinema.      

Na primeira parte, destacamos alguns elementos da técnica cinematográfica, 

reconhecendo que tais aspectos possuem uma enorme importância no processo da 

criação fílmica, como apontam Aumont (2007) e Martin (2007). De acordo com esses 

                                                             
4
 Esse trabalho acompanha ainda um DVD contendo algumas cenas dos filmes de Carlos Saura 

utilizados nessa pesquisa, como um material significativo para fomentar aos olhos uma maior 

compreensão sobre  as análises dos filmes. As cenas são marcadas por um símbolo de “play” ao lado 

da referência das imagens da cena contida na mídia. 
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autores, os elementos técnicos do cinema que se destacam são: o argumento, o 

foco narrativo, a trilha sonora e a sonorização, fotografia e os movimentos da 

câmera. O argumento refere-se ao sumário da história, motivação dos personagens, 

enredo. O foco narrativo envolve a perspectiva na qual a história é contada 

(subjetiva – visão personagem; objetiva). A trilha sonora e a sonorização dizem 

respeito à parte musical, efeitos sonoros, ruídos, diálogos ou falas, silêncios, som 

em off ou real. A fotografia engloba as cores, os tons predominantes, o contraste (luz 

e sombra) e efeitos de iluminação (foco, penumbra, etc). Os efeitos da câmera, por 

fim, correspondem desde a animação até efeitos gráficos, trucagem, fusão e 

movimentos que trazem o enquadramento, planos – Plano Geral; Plano Médio 

(pessoas, objetos); Primeiro Plano (Rosto); americano (do rosto até a cintura), 

plongée (visão de cima), contra-plongée (a objetiva apresenta uma visão de baixo 

para cima), travelings (movimentos laterais, para frente e para trás, panorâmica).  

 Na segunda parte, Corpo, Percepção e Movimento, evidencia-se a análise 

das duas categorias escolhidas para este estudo, reconhecendo o pensamento de 

Merleau-Ponty (2007), no qual se aponta o cinema como um fato a ser percebido e 

que nos permite criar novos significados referentes ao corpo em movimento, por 

uma percepção das relações existenciais que a arte cinematográfica amplifica aos 

nossos olhos.  

  Assim, as categorias escolhidas foram Corpo e Percepção Cinestésica / 

Corpo e Cultura de Movimento, em que são evidenciados indicadores corporais tais 

como a fisionomia, o olhar, os aspectos estesiológicos – sensoriais, o olhar, bem 

como as relações com o tempo e o espaço dos personagens fílmicos, expressando 

significados concernentes à corporeidade e a motricidade do corpo.   
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 No terceiro capítulo, evidenciamos a íntima relação entre o cinema com a 

cultura de movimento, com o intuito de apresentar a maneira como as imagens 

cinematográficas se encontram entrelaçadas com a relação do corpo com o mundo 

de uma maneira sensível, buscando ainda apresentar a continuidade da expressão e 

do corpo existentes nas imagens cinematográficas, levando em consideração a 

aproximação sensível entre o cinema com a área da Educação Física. 

  As relações estabelecidas entre o corpo e o cinema entrelaçam-se e criam 

novos significados, permitindo-nos refletir sobre o corpo numa perspectiva mais 

aberta, considerando a linguagem sensível que é revelada no corpo e na sua 

expressão por meio dos gestos, como uma forma de conhecimento do corpo e da 

própria realidade que nos abre por meio dos sentidos estéticos, e relega a cisão 

entre sensível e intelecto, razão e emoção, possibilitando, assim, uma nova leitura 

do sensível, como nos oportuniza pensar Merleau-Ponty (1999).  

  Com isso, compreendendo o sensível como uma interface do conhecimento e 

um desvelador da realidade, buscaremos, então, por meio da arte cinematográfica 

de Carlos Saura, ampliar o conceito de corpo, percepção e movimento, além de criar 

outras possibilidades para novas aberturas sobre o conhecimento da Educação 

Física enquanto área de conhecimento.  
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Cena I: Contextos sociocultural e histórico do cinema 
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O nascimento de uma era imagística 

 

urgindo no cenário mundial por volta do final do século XIX e 

início do século XX, o cinema traz consigo seus mistérios, fascínios e encantamento 

presentes num mundo de sonhos que permeia toda a grande tela. Entretanto, com 

ele, também surgem contradições sobre o que é real e o que é ilusório, sobre o 

natural e o sobrenatural, sobre a beleza e a estranheza que aquelas imagens em 

movimentos causavam às retinas e ao imaginário de seus espectadores atentos, 

segundo Kemp (2011). Mas como, de fato, se deu a criação do cinema? 

Ao tratar do advento do cinema, é inevitável não citar nomes como o de 

Eadweard Muybridge, Marey, Edson, Louis e August Lumière. Mas qual ou quais 

deles foram verdadeiramente os inventores do cinema? Essa questão parece meio 

confusa para alguns estudiosos e, por isso, muito me questionei sobre quem, 

verdadeiramente, havia sido o pioneiro da cinematografia. Todavia, isso não poderia 

ser diferente, visto que a pretensão dos seus idealizadores era algo mais 

laboratorial, científico, como afirma Xavier (1996). 

Os próprios antecedentes do cinema já apresentavam uma relação intrínseca 

com a ciência, como foram, por exemplo, os estudos de Marey e Muybridge sobre o 

movimento Humano e de diversos animais, o que nos permite fazer diversas 

conjecturas acerca das diferentes significações que o cinema passou a auferir no 

decorrer da sua história.  
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Os trabalhos desses estudiosos foram de suma importância, tanto para os 

estudos sobre a ótica quanto para a invenção do cinema. Baseando-se nos inventos 

ópticos criados por alguns físicos e pesquisadores do início do século XIX - como a 

criação da fotografia, que já universalizava o instantâneo, o agora -, eles puderam 

construir e aperfeiçoar os seus aparelhos, na segunda metade do século, capazes 

de projetar imagens em movimentos, como fez o fotógrafo inglês Muybridge, ao 

construir um dispositivo, o Zoopraxiscópio, que possibilitou a captura do andar e dos 

movimentos do cavalo a galope (ver Imagem 1), em São Francisco, já por volta do 

fim da segunda metade do século, conforme as palavras de Sadoul (1983): 

Ao longo de uma pista, onde corriam cavalos, alinhavam-se vinte e 

quatro cabinas, câmaras escuras, nas quais vinte e quatro 

operadores preparavam, ao sinal de um apito, vinte e quatro placas 

de colódio úmido, pois que nesse processo as placas, secando ao 

cabo de alguns minutos, deixam de ser sensíveis. Carregados os 

vinte e quatro aparelhos, lançavam-se na pista os cavalos que se 

fotografavam por si ao romperem cordões dispostos no seu percurso 

(SADOUL, 1983, p. 11). 

Foram precisos alguns anos para que o fotógrafo pudesse aperfeiçoar todo o 

processo, sendo necessárias muitas melhorias. A invenção foi, sobretudo, 

importante para a criação de outros estudos, pois os retratos em movimento criados 

pelo Zoopraxiscópio passaram a ser precursores de outras técnicas, como as que 

estimularam o fisiologista francês Étiene-Jules Marey, e Demeny, que já efetuavam 

pesquisas acerca dos movimentos dos animais por vinte anos (SADOUL, 1983).  

Por volta dos anos 80 do século XIX, Marey toma a decisão de empregar a 

fotografia instantânea em seus ensaios, facilitando, dessa forma, todo o processo da 
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captura e da projeção do retrato, que era realizado por meio do seu fuzil fotográfico 

e do cronofotógrafo, criando as primeiras filmagens sobre película. Tal instrumento 

tinha a preocupação em desvendar mistérios do movimento e os processos do corpo 

humano e animal, os quais são muito sutis pela percepção direta, como podemos 

ver na imagem 2. 

Imagem 1 – Zoopraxiscópio. 

 

Fonte: Muybridge, 1887. 

Os estudos técnico-científicos que possibilitaram a invenção dos aparelhos 

produtores das imagens em movimentos foram de fundamental importância não 

somente para as descobertas referentes aos estudos sobre a técnica fotográfica e 

sobre os processos físico-fisiológicos da visão, mas ainda para o advento do 

cinema, uma vez que “química, mecânica, fisiologia, óptica e eletricidade, criaram 

condições para que tivéssemos a emergência da técnica de registro e projeção 

cinematográfica” (XAVIER, 1978, p. 20). 
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Imagem 2 – Imagens do Cronofotógrafo. 

 

Fonte: Marey, 1885. 

 O surgimento das primeiras imagens em movimento, como bem se pôde 

perceber, eram restritas aos laboratórios e as pesquisas científicas de sábios 

pesquisadores. “Uma obra científica” - assim poderiam ser descritos os primeiros 

passos do cinema. Mas, dentre os seus precursores, nenhum outro obteve êxito 

maior do que os irmãos Lumières. Estudos como os de Kemp (2011), Sadoul (1983), 

revelam a importância e, inclusive, definem os irmãos como os primeiros estudiosos 

a realizarem a primeira manifestação cinematográfica em público, o que faria deles 

os pioneiros da cinematografia, muito embora ainda haja controvérsias de que 

Edson, nos Estados Unidos, tenha sido o primeiro a realizar esse feito. Sobre esse 

contexto, ao observarmos as próprias palavras dos autores, podemos compreender 

melhor tal afirmação: 

Embora o exato momento de sua criação seja discutível, a maioria 

dos estudiosos concorda que foi em 1985: o ano que os irmãos Louis 
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(1864-1948) e Auguste (1862-1954) Lumière projetaram A saída dos 

operários da fábrica Lumière para os integrantes da Société 

d’Encouragement pour L’industrie Nationale, em 22 de março, e, em 

10 de junho, fizeram uma demonstração particular de seus filmes no 

Congresso fotográfico, em Lyon. Seis meses depois, em 28 de 

dezembro, no hotel Scribe, em Paris, organizaram a primeira 

exibição de filmes de todos os tempos para um público pagante 

(KEMP, 2011, p. 8). 

 

O vencedor dessa corrida de invenções seria quem primeiro 

conseguisse fazer uma série de representações públicas e pagas, 

pois desde 1888 haviam sido numerosas as projeções em laboratório 

e as demonstrações em públicos esporádicas. Em 1895, multiplicam-

se as primeiras representações do cinema. Os seus realizadores 

quase sempre eram desconhecidos entre si, fato que provocou 

intermináveis controvérsias sobre a invenção do cinema. [...] 

Todavia, nenhum desses espetáculos obteve enorme êxito do 

Cinematógrafo Lumière, a partir de dezembro de 1895, no ‘Grand 

Café’ do ‘Boulevard des Capucines’, em Paris (SADOUL, 1983, p. 

13). 

 O cinematógrafo - nome do aparelho criado pelos Lumières, que também 

possuía outros derivados como Cinema, Cine, Kino, etc – toma proporções 

grandiosas e passa a se difundir em todo o mundo, por vários cinegrafistas formados 

pelos Lumiéres, conforme Sadoul (1983) nos esclarece. No entanto, como vimos, o 

lugar da realização do primeiro filme parece meio confuso, pois, mesmo os autores 

definindo o período de uma forma coerente, apresentam eles diferentes afirmações 

quanto ao lugar da primeira exibição dos Lumières.  

Com a criação do cinema, portanto, a experiência visual tanto na perspectiva 

da ciência como na vida cotidiana convergiam para uma nova estruturação do olhar; 

exigia-se uma nova sensibilidade diante das coisas e do mundo novo que se abria 
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pelas lentes cinematográficas, as quais passaram a ganhar cada vez mais espaço 

em diversos lugares do mundo.  

Como bem podemos ver, o surgimento do cinema se deu sob uma ótica 

científica e tecnológica, passando das invenções dos aparelhos embasados nas 

descobertas da física por alguns pesquisadores do início do século XIX, suscitando 

diversas pesquisas importantes sobre os processos da visão e de novas técnicas e 

formas mais complexas de exibição das imagens. 

De acordo com Xavier (1996), desde os primórdios da cinematografia, já se 

discutia o seu futuro - em especial o seu papel na sociedade, uma vez que as 

primeiras manifestações cinematográficas tornaram-se sinônimo de ambiguidade. 

Isso porque elas foram exibidas em espaços representativos da educação e ciência 

e também em lugares considerados vulgares e “degenerativos” à moral e aos bons 

costumes vigentes da época, como os cabarés e os cafés-consertos onde os irmãos 

Lumières apresentavam os seus filmes. Com a variedade de público, o cinema 

passa a se firmar como um instrumento de entretenimento e de fácil acesso para 

todas as classes. Desse modo, mesmo que não tivera ainda sido instituído o seu 

valor enquanto arte, já surgia a possibilidade da criação de um cenário democrático 

e de um maior privilégio perante a sociedade. 

Com tamanha visibilidade em tão pouco tempo, surgiram também diferentes 

interesses. Não apenas surgiram novos espectadores conduzidos pela curiosidade 

diante daquelas imagens que permeavam a todo instante as suas percepções, mas 

também novos intelectuais dispostos a criar novos modos de exibição 

cinematográfica.  

Os filmes produzidos até então pelos irmãos Lumières apresentavam, 

basicamente, o cotidiano dos funcionários de suas fábricas, possuindo um caráter 
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documental dos seus afazeres e suas rotinas, como o filme A saída dos operários da 

fábrica Lumière, no final do século XIX, exibido para a Société d’Encouragement 

pour L’indrustie Nationale (Sociedade de Encorajamento para a Indústria Nacional), 

como aponta Kemp (2011).  

Pouco tempo depois, guiado pelo fascínio que o cinema lhe proporcionara, o 

ex-ilusionista francês, Georges Méliès, encontrou uma maneira própria de produzir 

seus filmes - já no início do século XX -, utilizando os mesmos aparelhos da indústria 

dos próprios Lumières, uma vez que tais equipamentos já estavam a ser 

comercializados, apostando num estilo surrealista, de sonhos, fantasias, terror e 

ficção científica (KEMP, 2011).  

Dessa forma, como afirma Xavier (1978), os irmãos Louis e August Lumière, 

bem como Méliès, são considerados os pais dos filmes documentais e dos filmes de 

ficção, respectivamente, configurando-se como duas formas opostas criadas pelas 

diversas transformações da técnica e de diferentes procedimentos da filmagem. 

Assim sendo, o cinema passa a absorver novos sentidos e significados referentes 

aos processos fílmicos e de exibição, criando, cada vez mais, diferentes maneiras de 

vivê-lo, experimentá-lo. Surgem, então, os questionamentos sobre a função e o valor 

social do cinema: será ele mesmo uma arte? Ou trata-se somente de uma forma de 

diversão, entreter e passar o tempo imposto por uma indústria de consumo?  

Decerto, em quase todo o período da existência do cinema, arte e indústria 

caminharam lado a lado. Por volta da primeira década do século XX, o cinema deixa 

de ser, cada vez mais, uma produção semiartesanal e de produção local, passando 

a integrar mais as capitais de diferentes lugares, internacionalizando-se e 

produzindo mais filmes com pretensões de caráter artístico, como apontam Xavier 

(1978) e Kemp (2011). 
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Se hoje o cinema recebesse a famosa titulação de sétima arte, isso, com 

certeza, se deveria ao propagandista entusiasta do cinema, o italiano Riccioto 

Canudo, contando com o apoio de Louis Dulac para o reconhecimento do cinema 

enquanto arte, por volta dos anos 10 do século XX, como aponta Lipovetsky e 

Serroy (2009).  

Por volta dos anos 20, a indústria Hollywoodiana, que fora criada entre os 

anos de 1900-1910, passa a produzir centenas de filmes por ano, principalmente 

com o declínio industrial dos países do continente Europeu (com exceção de alguns 

países como a França e a Itália, que se firmam como polos produtores, mesmo 

sofrendo com essa crise), logo após a Primeira Guerra Mundial. Com isso, 

rapidamente, Hollywood domina o império cinematográfico mundial, como apontam 

os autores Xavier (1978), Lipovetisky e Serroy (2009). 

Faltava ainda uma consolidação do cinema enquanto uma arte verdadeira, 

uma vez que ele tinha maneiras do populacho que escandalizavam as pessoas mais 

conservadoras - envolto pela relação arte/indústria, que o cinema carregara desde o 

seu “engatinhar”. Essa afirmativa pode ser justificada pelo seguinte trecho de 

Lipovetsky e Serroy (2009): 

O cinema visa ao grande público, um público de massa considerado 

sem distinção de classe, de idade, de sexo, de religião e de nação. 

[...] É exatamente o contrário de uma arte elitista que exige uma 

formação e códigos específicos de leitura. Uma arte de essência 

democrática, cosmopolita, com vocação planetária [...]. Arte de 

massa, enfim, no seu modo de consumo de (LIPOVETSKY E 

SERROY, 2009, p. 40). 
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Nesse sentido, torna-se visível a cobiça dos grandes investidores da 

cinematografia nesse período, tendo o processo mais relação com os interesses 

empresariais e do lucro do capital gerado pelo cinema do que propriamente com a 

democratização por meio da apreciação estética de uma arte que possa, de fato, ser 

assim chamada, sendo isso um dos efeitos gerados por interesses bem maiores por 

trás de tudo. O cinema surge, então, como uma arte de massa, uma arte de 

consumo. 

Constituindo-se uma arte de consumo, o poder da sétima arte ia além de uma 

pura manifestação pública com interesses meramente artísticos ou até mesmo de 

simples divertimento. Com tamanha força e com o ritmo violento em que se 

propagava, a arte cinematográfica estava, gradativamente, mais presente na 

sociedade, instituindo e impondo cada vez mais novos interesses para o grande 

público, passando a influenciar a vida das pessoas - tanto no que se referem às 

questões culturais quanto às que se relacionam com o comportamento, como 

apontam Nóvoa, Fressato e Felgelson (2009). Assim sendo, o cinema nascente já 

surge com o escopo de uma lógica mercadológica ensandecida e que se tornara 

cada vez mais vigente na época, alterando e permeando novas formas de agir, de 

se relacionar com os outros e com o mundo.  

De acordo como os autores supracitados, além dos interesses empresariais 

envoltos pela lógica mercadológica, o cinema passou, sem que a população mundial 

se desse conta, a estandardizar os hábitos, o tempo de descanso, além de ainda 

servir como um instrumento para políticos e até mesmo ao Estado, que, percebendo 

a potencialidade e extrema força da cinematografia como um veículo de 

comunicação, começa a utilizá-la como um difusor de ideologias, de concepções 

políticas, de valores, dentre outros fatores que o favoreceria de forma mais 
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acelerada e impactante. Nesse sentido, a arte cinematográfica se configura como 

uma arma de diferentes faces: um deleite para o divertimento e apreciação estética, 

mas ainda um instrumento desmedido de manipulação dos sujeitos.  

Contemporaneamente, o cinema ainda aparece imerso numa lógica 

mercadológica muito abrangente, principalmente com o surgimento de novas formas 

de exibição dos filmes - em telas cada vez menores, como computadores, celulares 

e mesmo a televisão, sendo esta não mais um meio de exibição dos filmes lançados 

no cinema, possuindo agora, como ocorre em alguns canais fechados, os seus 

próprios diretores exclusivos para a produção dos filmes, como apontam alguns 

autores (XAVIER, 1996; LIPOVETSKY E SERROY, 2009; STAN, 2003). Isso nos 

permite, portanto, indagar sobre o futuro da cinematografia, contemporaneamente.   

O cinema ainda luta pela sua sobrevivência e seu espaço na sociedade e na 

vida das pessoas do novo século, seja com as inovações tecnológicas - tais como o 

cinema em três ou quatro dimensões, salas de exibição cada vez mais amplas e 

mais cômodas para os seus espectadores, em grandes Shoppings Centers de todo 

o mundo -, seja pelas próprias produções grandiosas e com infinitos efeitos visuais 

que distorcem a nossa percepção por completo. Entretanto, há algo de muito 

especial no cinema, que ainda parece resistir às intempéries que o atingiram em sua 

história. 

Antes mesmo de seu balbuciar, o cinema já havia sido precedido por outros 

instrumentos ópticos que já interpelavam de maneira questionadora à percepção dos 

indivíduos.  

De acordo com Xavier (1996), a arqueologia do cinema desemboca num 

amálgama de misticismo do século XVII, um período renascentista em que a ótica se 
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tornara deveras popular como um entretenimento, com instrumentos que realizavam 

um jogo mágico de luz. Todavia, aquele também foi um momento em que tal prática 

foi rodeada por um desejo de cientificismo imposto pelo iluminismo, o qual trazia 

consigo um desejo de dar “luz” às coisas e de naturalizar o mundo, de maneira que 

os mistérios que nele existissem fossem extintos. 

As imagens produzidas por alguns instrumentos óticos, como a lanterna 

mágica, foram associadas a rituais de bruxaria – numa época em que a Inquisição 

queimava nas fogueiras todos aqueles que compactuassem com algum tipo de ritual 

de magia –, obrigando os seus inventores a dar uma explicação com bases 

científicas sobre as misteriosas imagens que causavam espanto e medo aos olhos 

do espectador ainda desacostumado, pois nada tinham de comum acordo com o 

mundo, segundo Xavier (1996). 

O autor supracitado afirma que, mesmo sendo comercializados pelo mundo 

por volta do fim do século XVII, os instrumentos da chamada fantasmagoria passam, 

de fato, a difundir suas misteriosas imagens pelo mundo em meados da primeira 

metade do século XIX, causando ainda poderosas contradições e fissuras entre 

ceticismo e crença, medo e deslumbramento.  Mesmo depois de todo o esforço da 

ciência em abonar o seu estatuto de cientificidade, as imagens móveis desses 

aparelhos ainda eram causadoras de uma intensa inquietação no modo de 

interpretação dos indivíduos.  

Dessa forma, tais imagens fantasmagóricas permeavam o imaginário 

daqueles que lhes assistiam, destituindo toda e qualquer familiaridade com o mundo 

a que estavam acostumados, estabelecendo um embate interno entre os sujeitos 

que as olhavam e atribuindo a essas “visões” um acontecimento sobrenatural, como 

acontecera com Marcel Proust (apud XAVIER, 1996, p. 30). Este descreve a sua 
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experiência pelas projeções das imagens em seu quarto, que eram narradas pela 

sua tia-avó: 

[...] ela substituiu a opacidade de minhas paredes por uma 

iridescência impalpável, um fenômeno sobrenatural de muitas cores, 

no qual as lendas eram descritas como numa janela inconstante e 

transitória. Mas isso apenas fez aumentar minha tristeza, pois essa 

mera troca de iluminação bastava para destruir a impressão familiar 

que eu tinha de meu quarto, graças ao qual, salvo da tortura de ir 

para a cama, ele tinha se tornado completamente suportável. Agora 

eu não mais o conhecia e sentia-me inquieto nele (PROUST apud 

XAVIER, 1996, p. 30). 

Mesmo antes da própria invenção da cinematografia, os aparelhos ópticos já 

dispunham de uma assombrosa magia que tirava os seus espectadores de suas 

zonas de conforto, pondo-lhes questionamentos a respeito da existência dessas 

imagens capazes de transfigurar e instituir novos sentidos ao tempo e ao espaço, 

como ocorrido na experiência de Marcel Proust.  

Essas manifestações demonstravam, de forma intensa, o poderio e a 

influência das imagens em movimento frente ao imaginário humano, como podemos 

ver na imagem do quadro abaixo (Imagem 3, p. 40), o qual retrata uma exibição da 

lanterna mágica e o espanto de muitos espectadores ao ver a imagem do que 

parece ser um monstro, que se movia diante de seus olhos encantados e 

assustados ao mesmo tempo. Imagens estas que o cinema, mais tarde, traria ainda 

com maestria e uma espantosa vivacidade em suas fotografias. Entretanto, a 

influência do cinema na vida das pessoas afeta diretamente o imaginário delas e 
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também põe questões sobre as relações estabelecidas com o que lhes parecem 

familiar na sociedade, na cultura e nas relações estabelecidas com os outros. 

Imagem 3 – Lanterna Mágica, L’Optique. 

 

Fonte: Xavier, 1996. 

Infelizmente, além de o cinema se constituir desde cedo como uma 

manifestação para o entretenimento, ele surge também como um poderoso 

instrumento estratégico para difundir ideologias que abarcavam interesses 

comerciais e políticos. De acordo com Stan (2006), a entrada da cinematografia no 

cenário mundial se deu num período em que as grandes potências mundiais já 

haviam conquistado uma supremacia econômica, militar, política e cultural diante 

dos países menos desenvolvidos e colonizados - em boa parte da Ásia, África e das 

Américas -, passando a difundir um discurso soberano, impondo um sistema 

totalizante e universal de verdade e poder que, mais tarde, se tornaria ainda mais 

incisivo. 
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Assim, amparado por um nacionalismo exacerbado, com interesses de 

projetar seus ideais de forma alienadora e direta, a cinematografia se transforma 

numa arma que traz consigo uma finalidade de instituir imaginários deturpadores de 

uma reflexão crítica e subjetiva, como podemos ver nas palavras de Stan (2006), ao 

afirmar que: 

Assim, o cinema eurocolonial mapeou a história para as audiências 

domésticas, mas para o mundo inteiro, de uma maneira que 

apresenta profundas implicações para as teorias da 

espectatoriolidade cinematográfica. Os espectadores africanos foram 

estimulados a se identificar com Rhodes, Stanley e Livingstone em 

ação contra os próprios africanos, o que produziu uma batalha de 

imaginários nacionais no interior de um espectador colonial fissurado. 

Para o espectador europeu, portanto, a experiência cinematográfica 

promovia uma gratificante sensação de pertencimento nacional e 

imperial, mas, para o colonizado, o cinema deflagrava uma sensação 

de extrema ambivalência, mesclando a identificação provocada pela 

narrativa cinematográfica com um intenso ressentimento (STAN, 

2006, p. 34). 

Como podemos ver no trecho acima, a cinematografia do início do século 

aponta para interesses favoráveis a uma espécie de reescrita imaginária, uma vez 

que os espectadores dos países ditos dominados eram tentados a desacreditar em 

sua própria história, entrando num embate interno, devido às diversas significações 

criadas pelos filmes. Logo, a arte cinematográfica corroborou, em um momento da 

sua história, com um tipo de neocolonialismo, de tal forma que passa a fragmentar a 

percepção dos sujeitos, causando neles não somente uma estranheza por meio das 

imagens que o interpelam, mas ainda fazendo deles estranhos para si mesmos.  
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A cinematografia, que inicia sua trajetória no mundo como uma simples 

técnica para entreter e divertir as pessoas, logo passa também a fazer parte de 

forma direta nas camadas da vida social e cultural em diferentes lugares do mundo. 

Já imerso num sistema que envolve a comercialização de filmes “deturpadores de 

consciências”, o cinema, até mesmo em nossa contemporaneidade, passa a 

comercializar imagens, desejo, moda, sonhos, criando e estabelecendo 

necessidades para os olhos de seus consumidores, como aponta Neves (2006). 

De acordo com Nóvoa, Fressato e Felgelson (2009), assimilados por uma 

lógica de produção e de mercado, o cinema impõe uma significação de arte e de 

cultura como mercadoria, destituindo dele mesmo um valor crítico e padronizando 

hábitos, consumo, comportamentos. O cinema passa a ser um grande alienador, 

embotando consciências e disseminando outras falsas, imerso numa futilidade 

ilusória proporcionada pelas suas imagens que tinham, de imediato, a pretensão de 

provocar uma sensação de divertimento nos indivíduos, mas que carregava consigo 

uma intencionalidade obscura por trás das lentes das câmeras. Ele destituía o valor 

psicológico de uma obra de arte, sendo tratado por alguns teóricos, portanto, como 

uma técnica detentora de uma dialética diabólica. 

A cinematografia não mapeou apenas uma parte da história mundial, como 

também demarcou de maneira incisiva as relações dos sujeitos com a cultura, com 

os seus desejos, interesses, numa tentativa de homogeneizar suas práticas, seus 

costumes, deflagrando um subjetivismo possuído por normas já preexistentes, que 

passaram a se difundir e a desvirtuar a maneira de as pessoas olharem para o 

mundo que as circundava. 
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Cinema e Modernidade 

 

Ao nos remetermos ao pensamento de Lipovetsky e Serroy (2009), podemos 

perceber claramente o que levou o cinema a ser considerada uma arte de massa. 

Isso se deve ao seu entrelaçamento intrínseco com o modernismo, que passou a 

vigorar no final do século XIX e início do século XX. 

A modernidade, ancorada pelo nascimento do capitalismo crescente, passa a 

influenciar a vida dos sujeitos com os avanços técnico-científicos, com as 

transformações dos espaços, do tempo e das relações sociais. O cinema, nesse 

contexto, acaba por se tornar o símbolo de tal desenvolvimento, uma vez que o seu 

ritmo rápido e as numerosas sensações permeiam de maneira fugaz à percepção 

dos seus espectadores, de acordo com Cohen (2006). Com tamanha mudança - 

criação de estradas de ferro, novas tecnologias de transporte e comunicação –, o 

cinema surge, nesse emaranhado de estímulos, à sensação dos que o consumiam, 

estabelecendo, dentre diversas outras técnicas que também estavam a surgir, novas 

experiências do corpo e da percepção humana. 

Muitos foram os estudos que surgiram a relacionar a cultura e o cinema, com 

o intento de possibilitar uma investigação mais assídua em prol de compreender até 

que ponto o cinema influencia a vida das pessoas, seus hábitos e costumes. De uma 

maneira bem esclarecedora, Nóvoa, Fressato e Felgelson (2009) apontam dois 

nomes de significativa importância nesse ensejo, que são os de Theodor Adorno e 

Max Horkheimer, pensadores que faziam parte da Escola de Frankfurt. Eles se 

preocupavam, contudo, com a transformação da arte e da cultura como uma simples 

mercadoria, carregando consigo uma intenção obscura capaz de manobrar a massa.  
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Os pensadores confrontavam as ideias dos grandes homens do cinema (os 

grandes investidores, políticos), que exerciam o seu controle sobre os consumidores 

por meio do divertimento e da força imperiosa que as imagens cinematográficas, em 

poucas décadas, ofereceram aos olhares encantados daqueles que as 

testemunhavam. 

Outro ponto de fundamental importância diz respeito ao conceito de Indústria 

Cultural - termo criado por Adorno e Horkheimer, como afirmam Nóvoa, Fressato e 

Felgelson (2009) -, que substitui o termo cultura de consumo, e se refere, 

basicamente, aos interesses do poder vigente que padronizavam os interesses dos 

indivíduos. Sobre esse fato, os autores afirmam que: 

Ao sugerir o termo indústria cultural Adorno queria esclarecer que 

esses veículos não apenas adaptariam seus produtos ao consumo 

das massas, mas determinariam o seu consumo. Este era fruto da 

exploração capitalista de bens considerados culturais. A indústria 

cultural seria, assim, um produto da sociedade capitalista e um dos 

seus motores, mais que sua cúmplice, exercendo o papel específico 

de fabricante e portadora da ideologia dominante, dando coerência e 

buscando homogeneizar o sistema. A indústria cultural, ao criar 

necessidades para o consumidor submete-os e impediria a formação 

de indivíduos independentes e conscientes (NÓVOA; FRESSATO; 

FELGELSON, 2009, p. 90). 

O cinema estando imerso numa prisma modernista, alimentado pelo 

capitalismo desenfreado, ele passa a desvirtuar a percepção dos sujeitos no que se 

referem aos seus desejos e seus anseios, instituindo verdades totalizantes, numa 

estandardização da vida por meio da experiência cinematográfica, configurada num 
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modismo deturpado. Como uma arte-moda, o cinema ganha corpo e se estabelece 

perante o mundo. 

Envolto por esse processo instantâneo de reprodução, comercialização e 

recepção, o próprio produto da arte cinematográfica, ou seja, os próprios filmes 

passam a ser invadidos por uma espécie de uniformização presente no seu 

conteúdo, mais conhecido também como os famosos clichês (NÓVOA, FRESSATO 

e FELGELSON, 2009). Não importaria ao indivíduo chegar atrasado a uma exibição 

cinematográfica, pois, mesmo perdendo o seu início, já se saberia o começo e o 

término do filme. O processo criativo reduzia-se a uma lógica determinista e 

reconfortante para os seus espectadores, fazendo acomodar a percepção dos 

sujeitos àquilo que se via diante da grande tela. Nessa ótica, assim, residiam as 

primeiras décadas do cinema. 

Como já pudemos observar, vários foram os esforços de especialistas do 

cinema em busca de seu estatuto artístico, desde suas primeiras décadas, com o 

propósito de enaltecer e valorizar o cinema e deixá-lo com igual importância diante 

das outras artes que o antecederam, ainda que fosse alvo de muitas críticas 

relacionadas ao processo de criação artística, de sua estética e de seu real valor 

perante a sociedade e a cultura. Vimos, nesse contraponto, que surgem pensadores 

preocupados em definir essas questões, sejam elas em prol ou adversas à 

verdadeira representação do cinema e a sua influência na vida das pessoas. 

Entrando agora nas próprias produções cinematográficas, as primeiras 

produções têm origem no teatro de feira, como comédias burlescas e pequenas 

dramatizações, representadas por artistas que se expressavam por meio de 

gesticulações exageradas e semblantes caricaturais - estilo que consagrou o célebre 

Charlie Chapli -, voltando, posteriormente, para formas mais complexas, como 
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afirmam Lipovetsky e Serroy (2009). A época da mímica hipertrofiada, dos textos 

corporais e da ausência da palavra corresponde à época do cinema mudo, o 

primeiro momento de um cinema de atrações. 

Nesse período, havia o desejo do novo, uma vontade de fugir de todos os 

aspectos que remetessem à teatralidade cujo cinema trazia em seu escopo nas 

primeiras décadas de sua criação. Embora se trate de uma arte moderna, existia um 

desejo de ir além do novo - que a era moderna estabelecia na sociedade -, de fugir 

de certo “classicismo moderno”, o qual assolava o cinema, com a intenção de 

estabelecer uma estética puramente cinematográfica, como afirma Mascarello 

(2006). Com isso, começam a surgir, por volta da segunda década do século XX, 

diversas escolas e movimentos vanguardistas5 com propostas e ideias 

revolucionárias que mudariam de vez a história do cinema, como bem aponta o 

autor. 

Com tamanhas transformações concernentes ao processo de criação e aos 

diferentes usos de técnicas, tais movimentos foram de suma importância para o 

reconhecimento do cinema como arte, possuidor de uma linguagem autêntica e 

exclusiva, configurando-se, de fato, como uma arte moderna. Entretanto, essas 

ainda não seriam as escolas que mais chamariam a atenção e revolucionariam a 

sétima arte (embora tenham sido fundamentais para a criação de uma nova estética, 

                                                             
5
 Dentre esses movimentos estão o expressionismo alemão, o cinema surrealista com o seu    

desígnio de libertação do subconsciente, com as possibilidades e potencialidades exuberantes de 

expressões e de transfigurações do onírico, o próprio impressionismo francês, que tem a sua frente o 

crítico e escritor Louis Dullac, um dos pioneiros a perceber a natureza artística presente na 

cinematografia, dentre outros nomes importantes como os dos cineastas e teóricos Jean Epstein e 

Germaine Dulac, os quais apresentaram significativas mudanças de planos, no ritmo da montagem, 

nos enquadramentos, como afirma Mascarello (2006). 
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como foi anteriormente citado). Por volta da década de quarenta, o cinema ainda iria 

sofrer uma nova guinada em seu rumo, amparado por novas técnicas de filmagem e 

uma emergente ideologia artística que surgira durante esse período.  

Um desejo de mudança artística e ideológica que emergia com contundência 

na Itália - no contexto sociocultural do pós-guerra, num período de reconstrução dos 

escombros materiais e morais deixados pela herança do fascismo - foi consolidado 

pelo esforço dos intelectuais que surgem dos seus campos de refúgio com o 

empenho de intensificar suas relações com a realidade, influenciando também os 

autores da cinematografia, como aponta Mascarello (2006). A esse movimento deu-

se o nome de Neorrealismo. 

Propondo “roubar” a história do cotidiano, o movimento neorrealista nasce 

com o ensejo de sair às ruas para mostrar a realidade vivenciada pelas pessoas e 

seus conflitos, o que instituía também uma resposta à burguesia e aos produtores 

que tomavam como escopo as produções de Hollywood, sem apresentar uma 

identidade própria em suas filmagens, segundo Kemp (2011). Sobre esse 

acontecimento, o referido autor afirma que: 

O movimento era uma reação ao estilo dos filmes Telefono Bianco 

(Telefone Branco) da década de 1930, que copiavam os filmes de 

Hollywood e se concentravam na vida burguesa. As películas 

neorrealistas geralmente usavam atores amadores e eram filmadas 

em áreas pobres, in loco, retratando pessoas em suas atividades 

diárias, com ênfase no realismo áspero e na sensação de energia 

resistente (KEMP, 2011, p. 178). 
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Dessa forma, tal movimento não somente se configurou como um levante de 

novos preceitos sobre a estética cinematográfica, como também foi uma 

reivindicação política e social, sendo o corpo em meio aos seus dramas o porta-voz . 

Esse fato centralizara o cinema a uma minoria já deveras habituada com o 

conformismo de um cinema recorrente, comercial e fundamentado em formas 

cristalizadas, que abrandavam a percepção dos seus espectadores sem que 

houvesse tanta importância atribuída aos processos criativos e artísticos no filme.  

Com o surgimento do neorrealismo, o corpo pela primeira vez afasta-se do 

artificialismo enclausurante dos estúdios e passa a tomar ar nos espaços da 

sociedade, impregnando as imagens cinematográficas de um realismo imediato visto 

no cotidiano, o que até então não se via em outros tempos no cinema. Entretanto, tal 

movimento não vigorou por bastante tempo no meio cinematográfico.  

De acordo com Kemp (2011) e Mascarello (2006), embora o neorrealismo 

tenha contribuído de maneira determinante para uma nova estética no cinema, 

evidenciando novas formas de ver e de perceber o corpo – sendo considerado, 

inclusive, como o verdadeiro desbravador da era moderna desta arte moderna –, o 

movimento passa a perder suas forças no início dos anos 50, pois, no período, a 

sociedade italiana enriquecera, passando os cineastas a absorver outros interesses 

que não correspondiam mais com o imediatismo. Eles passaram, então, a retratar 

cada vez menos aqueles que viviam à margem da sociedade,  

Mesmo depois do fim do Neorrealismo, grande foi a influência desse 

movimento para os que o sucederam, como o Cinema Novo no Brasil, o Cinema 

Livre na Grã-Bretanha e a Nouvelle Vague francesa (KEMP, 2011). Dentre os 

destacados, nenhum outro movimento obteve tanto destaque no cinema mundial 

como o último. 
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Surgindo no final da década de 50 e se firmando ao longo dos anos 60, a 

Nouvelle Vague seria a escola artística que iria sedimentar de maneira marcante 

uma nova era do cinema moderno, aquela que seria, de fato, uma marca crucial nos 

procedimentos técnicos e artísticos da arte cinematográfica, como aponta Marie 

(2011). 

Mas o termo Nouvelle Vague (nova onda) não foi criado, em sua origem, com 

referência a um movimento artístico cinematográfico francês, como muitos pensam. 

A expressão surge como um slogan jornalístico, cunhado pelo então jornalista da 

revista L’express, Françoise Giroud, tendo em seu conteúdo uma pesquisa 

sociológica sobre os acontecimentos de uma época em que, mais tarde, efervesceria 

uma geração de jovens cineastas ambicionados pela vontade de transformar a arte 

cinematográfica de uma maneira decisiva, como podemos perceber nas palavras de 

Marie (2011, p. 14), ao afirmar que: 

Nesses retratos, os pesquisadores abordam todos os assuntos: 

vestuário, hábitos morais, valores, modo de vida e práticas culturais, 

entre as quais, de um modo bem secundário, o cinema. Os filmes 

que dizem respeito aos valores dessa ‘nova geração’ são os que 

revelam novos costumes, ‘mostrados com uma franqueza inédita e 

revigorante (MARIE, 2011, p. 14). 

Quanto à sua relação com a cinematografia, a nova onda passa a se 

intensificar com a participação fundamental de nomes como os de André Bazin, 

crítico de cinema e um dos fundadores do Cahiers du cinéma, e do arquivista Henri 

Langlois, co-fundador da Cinémathèque Française. Eles teciam críticas sobre o 

tradicionalismo ainda abrangente em boa parte das produções do cinema francês e 
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defendiam os diretores americanos que buscavam romper com as normas de 

produção impostas, em busca de uma composição autoral, originária - segundo 

Kemp (2011) e Mascarello (2006). 

Esse movimento vanguardista contou com a participação de cineastas 

brilhantes, como François Truffaut, Jacques Rivette e Jean-Luc Godard – jovens 

autores devotados a afastar os antigos laços estilísticos do cinema e instituir novos, 

possibilitados pelas inovações tecnológicas que tornaram as câmeras cada vez 

menores, mais sofisticadas e mais baratas, permitindo-lhes o manusear mais fácil 

delas, bem como novos modos de filmagens. Isso possibilitava um ineditismo 

imediato e altivo, uma vez que as câmeras passaram a adentrar lugares como os 

bares da juventude, a filmar os corpos na plenitude de um ato espontâneo, o que 

antes não seria possível pelos aparelhos antigos, segundo Kemp (2011).   

A Nouvelle Vague desponta como uma novidade estética que parte em busca 

de diferentes formas de expressão, sendo liberta dos cânones que permearam a 

jovem arte cinematográfica, alforriando, assim, o cinema de modelos já 

estabelecidos, deturpadores dos aspectos criativos, e aflorando em suas imagens 

“uma observação autocrítica dos imaginários urbanos, antropologia radical oposta à 

vocação de ‘vulgaridade e comércio’ do cinema e das mitologias da sociedade de 

consumo” (MASCARELLO, p. 221, 2006). 

É importante ressaltar que, durante o período do seu surgimento, tal 

movimento de vanguarda aparece num cenário crucial para o desenvolvimento e a 

firmação do cinema enquanto uma arte de valor significativo para a sociedade e para 

a cultura, pois a sétima arte já havia se desvencilhado com mais veemência do 

poderio econômico e comercial que a assolava desde a sua origem, de acordo com 

Marie (2011). Com isso, tal escola estilística parte com a intenção não somente de 
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emancipar a sétima arte, mas ainda com o ensejo de se engajar a apresentar, por 

suas lentes, os novos interesses e as ambições das diferentes camadas sociais da 

nova onda, as mais variadas manifestações do corpo no leito da cultura, de suas 

vivências. 

Entretanto, a nouvelle vague começa a perder suas forças de uma maneira 

abrupta após os próprios representantes entrarem em conflito entre si, 

desconfigurando a união existente do início do movimento por discussões e rixas 

internas; ocasionou-se, portanto, a segregação e a fragmentação de uma referência 

estética inovadora que revolucionara o cinema dito moderno, como assinala Kemp 

(2011). 

A influência da Nova Onda ainda não pararia por aí. Sua importância seria 

tanta que, além de influenciar as gerações que a sucederam - como ocorreu com a 

Nova Hollywood -, proporcionou uma reviravolta que mudaria de vez os olhares do 

cinema como uma mera técnica reprodutora de imagens destituídas de uma 

intencionalidade artística, instituindo uma abertura de significações e novos 

horizontes que perpassam deveras longe de uma recepção simples de suas 

imagens. 

  Nisso, mesmo com antigos cineastas perdendo cada vez mais espaço para os 

novos e jovens diretores talentosos, alguns nomes ainda aparecem entre os 

grandes, como Luis Buñuel - o qual ainda criou algumas produções de sucesso -, 

bem como os antigos mestres da nouvelle vague (Truffaut e Godard) e outros que 

ainda teriam alguns dos seus filmes sendo bem recebidos pelo público, como afirma 

Kemp (2011). 

Nesse período das vanguardas, foram muitos os filmes que causaram 

grandes polêmicas e impactos; tudo isso gerado pelos novos temas que começavam 
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a permear o cinema. Depois do período das grandes Guerras, o mundo havia 

mudado, sendo necessário mudar também a forma de vê-lo e pensá-lo, e isso o 

cinema fez muito bem.  Na era da Nova Hollywood, surgem várias produções que 

abarcam temas da psicanálise em seu escopo, bem como ainda a exploração do 

corpo numa perspectiva mais aberta, mais livre - como bem podemos observar na 

assertiva de Lipovetsky e Serroy (2009, p. 21): 

Freud invade Hollywood e a libido se manifesta abertamente, tanto 

nos dramas do recalcado quanto na explosão do corpo e do sexo. 

Brigitte Bardot abre o caminho desse sexo liberado, antes que 

Marilyn Monroe estenda seu domínio e que um cinema marginal, e 

da contracultura, elaborado no underground, se autorize todas as 

audácias (LIPOVETSKY E SERROY, 2009, p. 21). 

Na mesma época desse cinema mais liberto e mais licencioso trazido às telas 

por Hollywood, a Europa Ocidental também teria os seus representantes, filmes 

audaciosos que também causaram grande furor. Dentre eles, destacam-se o Ultimo 

Tango em París (1972), de Bernardo Bertolucci, que foi considerado obsceno para 

os tribunais italianos, mas que ainda teria material vasto para a imprensa, devido à 

presença de Marlon Brando na trama e o filme de Pier Paolo Pasolini, Saló ou Os 

120 dias de Sodoma (1975), o qual retratou os excessos do Marquês de Sade 

transportados para a república italiana de 1944, em que se exibiam barbáries com 

corpos da mesma forma que vieram ao mundo, num período ainda de uma Europa 

conservadora e que preservava  os bons costumes, como podemos ver na imagem 

a seguir.  
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 Além de Bertolucci e Pasolini, Carlos Saura, na Espanha, que começara o 

seu trabalho como cineasta, tecia com o filme Cria Cuervos (1975) a repugnância a 

um cinema mercantil (KEMP, 2011). 

Imagem 4 – Cenas do filme Saló ou Os 120 dias de Sodoma. 

 

Fonte: Kemp, 2011. 

Distorcendo roteiros e temas antigos, criando novos enlaces referentes a uma 

linguagem desacostumada com os traços de uma estilística passadista e antiquada, 

os novos movimentos, então, preocuparam-se com uma forma de realização fílmica 

que mergulhasse em temas socioculturais, que evidenciasse o corpo em cena de 

uma maneira mais liberta, emergindo de uma geração mais crítica e enfastiada de 

um cinema mercantil. Foi desse modo que o cinema e as novas gerações de 

cineastas tiveram um papel fundamental ao longo de toda a história da 

cinematografia.  
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Com uma vontade de transpor as barreiras de uma arte cinemática, 

cristalizada e conduzida por uma espécie de regime totalizante e alienador, o cinema 

já assumia, desde cedo, uma postura de mudança, tornando-se cada vez mais 

reflexivo e vibrante. Destituindo o comprometimento de uma estética uniforme, o 

cinema já era capaz de criar, em muitas das produções, outros rumos, despertando 

novas consciências que se impregnam, assim, de novas maneiras de ver e perceber 

as imagens do corpo. 

 

Cinema moderno ou o moderno no cinema? 

 

  A experiência cinematográfica, assim como vimos, possui uma aderência 

intrínseca às condições cultural e histórica, por meio de uma arte vaga e ditadora de 

conceitos e expressões artísticas uniformizadas.  

É interessante perceber, entretanto, a relação entre o cinema e a era 

moderna não somente por um ponto de vista simplório e sem grande denodo, uma 

vez que o cinema surge de combinações de descobertas, como os estudos sobre a 

ótica, a fisiologia e a anatomia humana, o que permitiu também a criação de 

instrumentos novos e mais sofisticados que, posteriormente, assumiria em seu 

escopo, como ocorreu com os instrumentos de Marey e Muybridge - vistos 

anteriormente. 

Sobre o advento da modernidade, Nóbrega (2010) afirma que surgiram 

também modos de pensamentos racionalistas que passaram a instituir ao 

conhecimento científico um prisma reduzido da realidade, em que o corpo passava a 
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abstrair o mundo por um ato estritamente mental, relegando o vivido e, dessa 

maneira, favorecendo a separação entre corpo e mente. 

Esse fato também ocorreu em alguns estudos a respeito da arte 

cinematográfica, como o pensamento da psicologia clássica ao revelar que os 

processos fílmicos se relacionavam genuinamente com a mente humana, de tal 

maneira que as imagens engendravam apenas uma ingênua representação do 

mundo natural, sendo o cinema a expressão de uma arte como imitação da vida, 

segundo Stan (2003).  

Em contrapartida, o surgimento das vanguardas artísticas, ou seja, 

movimentos modernistas ou escolas estilísticas renovadoras não se daria somente 

com o propósito de alavancar novas estruturas referentes aos procedimentos 

artísticos. Isso porque as ações das frentes artísticas buscavam ainda corroborar 

para uma arte que prezasse pelos fatores culturais vigentes de sua época, que se 

ancorasse na vida comum dos seus partícipes, reconhecendo e acolhendo o que as 

produções de outros países tivessem de bom, ou seja, aquilo que concernia aos 

aspectos artísticos e não absorvesse os costumes, os hábitos estrangeiros. 

Sobre esse acontecimento, ao tomarmos como exemplo o conteúdo escrito 

pela revista brasileira de arte moderna, Klaxon - que tinha entre os seus propósitos 

tecer também comentários sobre a arte cinematográfica, num período em que 

poucas revistas sobre arte no Brasil tinham essa pretensão, visto que o cinema 

brasileiro não tinha tantos exemplares de filmes genuinamente nacionais -, as 

publicações demonstravam um enorme interesse que acompanhava as tendências 

mundiais sobre arte, no que se refere a uma familiarização de uma arte atual e 

congregada ao meio histórico, ao social e ao cultural, como também a uma 

libertação dos cânones passados que, mesmo se tratando de uma arte relativamente 
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nova, moderna, já se vale de transformações importantes em suas manifestações, 

como aponta Xavier (1996). 

Isso fica bastante evidente quando vemos um comentário da própria revista, 

na época, sobre o referido tema:  

Ascender fósforos no sapato não é brasileiro. Apresentar-se um 

rapaz à noiva, na primeira vez que a vê, em mangas de camisa, é 

imitação de hábitos esportivos que não são nossos. E outras 

coisinhas. É preciso compreender os norte-americanos e não 

macaqueá-los. Aproveitar deles o que tem de bom sob o ponto de 

vista técnico e não sob o ponto de vista dos costumes. [...] Os 

costumes atuais do nosso país conservar-se-iam assim em 

documentos mais verdadeiros e completos que todas as ‘coisas da 

cidade dos cronistas’ (KLAXON, apud XAVIER, 1996, p. 150). 

Desse modo, as reivindicações de artistas e teóricos iam de encontro a 

expressão de uma arte cinematográfica mimética, tendo como ensejo propiciar uma 

sensação estética desacostumada com as formas estilísticas bem definidas, 

emancipando o cinema por meio de um sistema de ideias sediciosas, possibilitando 

também o surgimento de artistas revolucionários e engajados na proposta de 

revolução de um cinema sem fronteiras estéticas.  

É importante compreender, portanto, o que, de fato, o termo “moderno” 

representa e as suas relações com a cinematografia em geral. Vimos, até agora, o 

abrolhar de uma arte em meio aos processos técnicos da era moderna e a sua 

influência em diversos setores da vida humana. Chegamos ainda a ver o empenho 

dos entusiastas ligados aos movimentos de renovação artística e as suas 

contribuições para a arte cinematográfica. Desse modo, encontramos duas 
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compreensões divergentes a se ressaltar sobre os significados modernistas - 

estando o cinema nelas mergulhado -, o que poderíamos, inclusive, apontar para a 

existência não de um cinema, mas sim de cinemas. 

Assim sendo, testemunhamos um embate entre técnica e arte, que se 

encontram intimamente relacionadas por diferentes nuances da cinematografia. 

Segundo Panofsky (apud LIPOVETSKY E SERROY, 2009), ao contrário das outras 

artes que precederam o cinema, não é uma necessidade artística que dá existência 

a uma técnica e, sim, a técnica que propicia o nascimento de uma arte. Nessa 

perspectiva, tal assertiva corrobora com a ideia de um cinema destituído, a priori, 

dos elementos considerados artísticos, relacionando-se estritamente com os 

interesses industriais, como bem vimos com os Lumières. Todavia, não podemos 

simplesmente afirmar que não existia interesses genuinamente artísticos presentes 

no aparelho (cinematógrafo) inventado pelos irmãos. Isso é manifestado quando 

fazemos referência ao verdadeiro conceito dos dois termos, técnica e arte. 

De acordo com Brandão (2010), tais termos, ao longo do tempo, receberam 

uma pluralidade de valores semânticos que acabou por desvirtuar o sentido original 

dos dois vocábulos, uma vez que eles compreendiam um sentido comum – téchne – 

que desde a antiguidade se encontrava no mesmo campo do fazer humano, em que 

os processos técnicos e mesmo os científicos não se distinguiam das experiências 

artísticas.  

 Mesmo tendo sido criado por industriais, o cinema (pelo menos, no sentido 

etimológico da palavra) já nascia entrelaçado aos elementos artísticos, extrapolando 

a asseveração de muitos teóricos sobre uma arte que advém de um puro tecnicismo. 

Não se pode negar, entretanto, que as diversas transformações ocorridas no cinema 

se deram pelo desenvolvimento de uma téchne, em que, sendo fundidas arte e 
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técnica numa mesma expressão, foi-se capaz de uma evolução sem precedentes, 

levando-se em consideração as inúmeras mudanças e relações entre os processos 

estilísticos e as novas tecnologias da arte cinematográfica.  

 

Carlos Saura: o coreógrafo das câmeras 

  

  Na década de 30 do século XX, o general Miguel Primo de Rivera renuncia ao 

seu cargo diante do Rei Afonso XIII, pondo um fim à ditadura espanhola que já 

perdurava por sete anos. Na Alemanha, Hitler inicia o macabro genocídio aos 

considerados da “raça inferior”, sobretudo aos judeus. Quase na mesma época, 

Mahatma Gandhi liderava a manifestação que ficou conhecida como “Marcha de 

Sal”, com o propósito de libertar a Índia do Império britânico. Em meados da referida 

década, Charles Chaplin retrata a pobreza, o desemprego, as greves, a intolerância 

política e a monotonia das máquinas no que se tornaria um clássico da arte 

cinematográfica, “Tempos Modernos” (1936). No transcurso dos anos 30, a Guerra 

Civil na Espanha alcança o seu estopim6.   

  Em meio a um período conturbado de uma década marcada por 

acontecimentos de ódio, guerra e revolta, numa pequena cidade espanhola 

chamada Huasca, nascia na década de 30 aquele que seria um dos mais 

renomados diretores da arte cinematográfica espanhola, o célebre Carlos Saura.  

  Filho de uma pianista e tendo um irmão pintor, Saura se encontra desde 

pequeno imerso num ambiente artístico. Ainda muito jovem, ouvia falar sobre o 

                                                             
6
 As informações referidas nesse texto sobre a vida do diretor de cinema Carlos Saura foram retiradas 

da própria pagina oficial do cineasta, encontrado em 

<www.clubcultura.com.com/clubcine/clubcineastas/saura/home.htm>. 
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cineasta Luis Buñuel, pois sua mãe tinha contato com uma pianista de Zaragoza, 

que, por sua vez, fazia parte de um grupo artístico da cidade no qual estava Buñuel. 

Este, no futuro, iria encantar Carlos Saura, ainda na escola de cinema, com alguns 

filmes, como “Um cachorro Andaluz” e “Terra sem pão”. Entretanto, a permanência 

do pequeno Saura na cidade espanhola não foi duradoura; poucos anos após o seu 

nascimento, os Saura são surpreendidos pelo início da Guerra Civil espanhola. Com 

a falta de segurança, a família se sentiu obrigada a deixar a pequena cidade de 

Huasca para fugir das ameaças e da afronta que a guerra trazia. Vão, então, para a 

cidade de Valência, seguindo o governo republicano, do qual o pai fazia parte. 

Seguram rumo à casa de seus parentes, na cidade de Barcelona, até o 

término do conflito que envolvia a Espanha. Passado todo o alvoroço, Carlos Saura 

retorna à sua cidade natal com alguns parentes da sua família materna, 

transladando os seus pais e seus dois irmãos para a cidade de Madri. Vivendo num 

ambiente opressor, Carlos Saura se sentia muito mal com sua tia.  

Após alguns anos, Saura volta a morar com seus pais, em Madri, onde se 

matricula no colégio Garmar. Sendo um bom aluno, recebendo boas notas, o jovem 

não demora a se destacar entre os demais. Já próximo ao final da década de 40, 

depois de algumas mudanças dentro da cidade madrilena, sua família se estabiliza 

numa casa em que Saura, já aos dezesseis anos, monta o que seria o seu primeiro 

estúdio fotográfico. No primeiro andar de sua residência, ele vivia sempre repleto de 

máquinas e de outros instrumentos de fotografia. Em seguida, o estudante Saura 

conclui o Ensino Médio e vai cursar Engenharia Industrial, embora não abandone a 

sua paixão pela fotografia. 
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Imagem 5 – Carlos Saura. 

 

Fonte: Blog de Cinema. 

Já na década de 50, Saura aprende a operar uma impressora e a desenvolver 

os ofícios de topografia e composição. Mais tarde, incorpora-se a uma fábrica de 

motocicletas e lá constrói e desenha alguns protótipos. O amor por motos era tanto 

que isso o ensejou, inclusive, a participar de uma corrida, ainda que não tenha 

obtido nenhum êxito.   

Após abandonar os cálculos de engenharia ainda no início da referida 

década, Saura se dedica ao estudo do cinema, inscrevendo-se no IIEC (Instituto de 

Investigaciones y Estudios Cinematográficos). O futuro cineasta inaugura a sua 

primeira exposição fotográfica na Real Sociedade Fotográfica de Madri. Pouco 

tempo depois, o destino de Carlos Saura se volta de vez para a arte 

cinematográfica. 
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Já completamente envolvido pela cinematografia, Saura começa a frequentar 

encontros com outros nomes do cinema espanhol, como Mario Camus, Sánchez 

Ferlosio, Carmen Martín Gaite e Ignacio Aldecoa. Além disso, passando a assistir a 

filmes fervorosamente, começa a colaborar com o seu irmão Antônio em diversas 

exposições coletivas, em vários lugares da Espanha.  

Sua concepção de filme dá uma guinada após participar de uma semana 

dedicada ao neorrealismo italiano, organizada pelo Instituto Italiano de Cultura. 

Terminando seus estudos com uma especialização em “Direção de cinema”, com a 

prática “Tarde de domingo”, o cineasta se torna professor da disciplina Práticas 

Cênicas. Já pelo fim da década de 50, descobre as obras de Luis Buñuel nos 

encontros de cinema hispanamericano, em Montpellier, e ainda se casa com a que 

seria sua primeira esposa, Adela Medrano, em Barcelona. 

Pouco tempo depois do seu casamento, o cineasta se torna pai do seu 

primogênito, Carlos, no mesmo ano em que rodou o seu documentário chamado 

Cuanca (1958), o qual fora encomendado pelo Conselho Municipal da cidade para 

apresentar o seu lado turístico, embora Saura não tenha se contentado em fazer 

algo com esse ensejo. O resultado foi o prêmio no Festival de San Sebastián, 

entusiasmando o público com um filme que continha o seu olhar. No ano seguinte, 

roda o seu primeiro longa-metragem, “Los golfos” (1959), filme que apresenta as 

aventuras de quatro amigos que tentam sobreviver como podem em Madri, que é 

selecionado para representar a Espanha no Festival de Cannes, um ano antes do 

nascimento do seu segundo filho, Antônio. 

Nesse período, o cineasta se incorpora a produtora UNINCI e, em seguida, 

trabalha no que seria o seu segundo longa, Estos son tus hermanos, o qual conta a 

história de um exilado de guerra que retorna à Espanha. Entretanto, o filme nunca 
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fora rodado. Pouco tempo depois, a produtora desaparece, mesmo depois de Luis 

Buñuel ter ganhado a Palma de Ouro no Festival de Veneza de 1961. 

Já na década de 60, Carlos Saura escreve com Mario Camus o filme Llanto 

por un bandido (1961), que é destruído na própria sala de edição, mesmo tendo sido 

selecionada para o Festival de Cinema de Berlin, marcando um momento crucial na 

carreira do cineasta, o qual alegou não voltar a rodar um filme que não pudesse 

controlar por completo.  

No Festival de Cannes, o diretor espanhol recebe o Urso de Prata no Festival 

de Berlin, com o filme La Casa (1964), contando a história de três amigos que 

passam por momentos difíceis em suas vidas, como problemas com álcool e 

separações. Neste filme, o cineasta utilizou o mesmo cenário de Llanto por un 

bandido, tendo sido o roteiro escrito juntamente com Angelino Pons, sendo Elias 

Querejeta o produtor, com quem manteve uma relação frutífera e duradoura. 

No mesmo festival, Carlos conhece Geraldine Chaplin, a quem propõe a 

realização do filme Peppermint Frappé (1967), o qual retrata a vida de um 

radiologista de Cuanca que tenta mudar a sua enfermeira para que ela se pareça 

com a esposa de seu melhor amigo, pela qual está apaixonado. O filme participa do 

Festival de Cannes, mas que não chega a ser projetado devido ao boicote do próprio 

diretor. Apesar desse acontecimento, o longa-metragem ainda ganha um urso de 

prata no Festival de Berlin. 

Por volta do fim da década de 60, estreia Stress, es tres, três (1968), cuja 

história mostra a vida de um casal que vai passar um final de semana na cidade de 

Almeria e que, durante a viagem, tem o seu casamento colocado a prova pelo 

marido. Em seguida, estreia o filme chamado La madriguera (1969), mostrando a 
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vida de um casal feliz, cuja mulher, interrompendo o momento de felicidade, recorda 

, transtornos do passado. 

 Mais tarde, com El jardín de las delicias (1970), que retrata a vida de um 

homem de meia idade que fica com amnésia após um acidente de trânsito com a 

sua amante, pondo-lhe em uma cadeira de rodas e sem nenhuma lembrança sobre 

a sua família. Neste filme, a censura se mostra deveras dura. Todavia, a sua 

premiação no Festival de Cinema de Nova Iorque facilita com que o filme seja 

devidamente comercializado e, assim, considerado uma das dez melhores 

produções do ano em Gran Manzana.  

  A próxima obra do diretor foi Ana y los lobos (1972), que apresenta a vida de 

Ana, uma governanta estrangeira com a tarefa de cuidar da uma casa de família 

com diferentes vícios e atitudes. Logo em seguida, o diretor lança La prima Angélica 

(1973), retratando uma lembrança da Guerra Civil na Espanha e o amor de um 

homem pela sua prima, marcando o fim da sua colaboração com o roteirista Rafael 

Azcona. Pouco tempo depois, nasce o seu terceiro filho, Shane. 

  Solitário na criação cinematográfica, o diretor decide produzir Cría Cuervos 

(1976), filme estreado no dia da morte do então presidente do governo espanhol, o 

almirante Carrero Blanco. Saura recebe muitas críticas negativas, estando a sua 

carreira como cineasta, no momento, incerta. Então, acompanha Geraldine Chaplin 

ao Canadá, onde um de seus filmes era rodado. Cría Cuervos é selecionada para o 

Festival de Cannes e recebe o prêmio especial dos jurados. No mesmo ano deste 

filme, Carlos Saura rodou Elisa, vida mia (1976), o qual expõe a vida de uma filha 

que não via o seu pai há mais de vinte anos, voltando a vê-lo depois de saber o seu 

atual estado de saúde, decidindo ficar ao seu lado por um tempo, fazendo com que 

essa convivência crie significativas mudanças nos dois. 
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  Anos à frente, Carlos Saura estreou Los ojos vendados (1978), uma 

asseveração, segundo o próprio autor, contra os crimes de tortura, que foi a sua 

forma de ajudar a denunciar as barbaridades ocorridas no cone sulamericano. No 

ano seguinte, em volta de um elenco fabuloso, filma a sua primeira comédia - “Mamá 

cumple cien años” (1979). Esta retrata os problemas e os traumas de familiares que, 

passando por dificuldades econômicas, decidem matar a própria mãe, com o intuito 

de vender a fazenda e construir uma comunidade. A produção torna-se um sucesso 

pela crítica e pelo público, sendo premiada em vários festivais e selecionada ao 

Oscar de melhor filme estrangeiro (o lançamento do filme coincidiu também com o 

momento de sua ruptura afetiva com Geraldine Chaplin).  

  Entrando na década de 80, Saura ganha um Urso de Ouro, no Festival de 

Berlin, por um de seus filmes mais populares, “Deprisa, deprisa” (1980), o qual 

apresenta, de forma fidelíssima, os difíceis anos enfrentados pelas cidades 

espanholas, contando a vida de três ladrões - viventes no limite de roubos, assaltos 

e drogas. Em dezembro do mesmo ano, nasce Manuel, seu primeiro com a nova 

companheira, Mercedes. 

  Já em 1981, Saura cria laços de amizade com o bailarino espanhol de 

expressão máxima no flamenco, Antonio Gades, por intermédio do produtor Emiliano 

Piedra. Lançam, então, “Bodas de Sangue” (1981), um dos balés da companhia de 

Gades que o cineasta retrata no cinema com uma expressão inigualável e vibrante. 

O filme foi a primeira aproximação do cineasta com a dança.  

  No ano seguinte, o diretor estreia “Dulces horas” (1982), representando a 

história de um rapaz que contrata atores para apresentar alguns fatos do seu 

passado - filme que marca a última produção com a participação de Elias Querejeta. 

Logo em seguida, Saura aventura-se na sua primeira produção latinamericana, com 
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o longa-metragem “Antonieta” (1982), que trata, basicamente, da história de uma 

mulher que está a documentar um livro sobre suicídio e passa a investigar a vida de 

Antonieta, uma mulher mexicana, forte e testemunha da Revolução Mexicana. 

Nesse ano, Saura casa-se com Mercedes, tendo como padrinhos Antonio Gades e 

Emiliano Piedra. Com estes, realiza uma obra inspirada na Ópera de Bizet, “Carmen” 

(1982), filme que impetraria um estrondoso sucesso mundial um ano depois, sendo 

premiado em Cannes e recebendo ainda a indicação ao Oscar.   

A próxima produção do cineasta, “Los ancos” (1984), relata a vida de um 

professor universitário de terceira idade que - se mudando para uma pequena aldeia 

próxima à Madri, com o intuito de tentar esquecer sua tristeza, após a morte de sua 

esposa - encontra outro sentido para a vida. O filme contava ainda com a 

participação de Piedra e de Gades. Logo após, Saura estreia em Paris a versão 

teatral de “Carmen”, com grande consagração do público.  Nasce o seu filho Adrien, 

num período em que se começa a rodar “El amor brujo”. 

“El amor brujo” (1987) trata-se de um filme de forte relação entre amor, dança 

e morte, considerado pelo próprio Saura como uma de suas películas mais 

audaciosas. As filmagens do longa-metragem são realizadas na Costa Rica, sendo 

uma das produções mais caras da história do cinema espanhol. Nesse meio termo, 

nasce o seu terceiro filho com Mercedes. 

Alguns anos passados, Carlos Saura lança o filme chamado “La noche 

oscura” (1989), filme comovente de um homem que é castigado pelas suas ideias, 

sofrendo um martírio excruciante com o propósito de quebrar sua fé. Em seguida, 

Carlos adapta outra obra para o teatro, tendo a velha parceria de Gades - “El amor 

brujo”. Ao mesmo tempo, marcando a volta do diretor com o roteirista Rafael 

Azcona, roda “Ay Carmela” (1989), baseado numa peça popular espanhola que 
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mostra um grupo de comediantes tentando animar os soldados republicanos durante 

a Guerra Civil. O filme foi um sucesso de público e de crítica. 

Já na década de 90, Carlos dirige junto ao seu irmão, Antonio, uma nova 

versão de “Carmen”, indo rodar, logo após, em Buenos Aires, “El Sur” (1991) - a 

história de um homem que sofre um acidente que afeta o cérebro.  

Com “Sevillanas” (1991) - um filme relativamente curto e que abarca uma 

plasticidade e uma misteriosa fusão entre som e imagem, configurando-se também 

como uma homenagem à dança e ao canto -, volta a produzir um grande sucesso de 

público e crítica. No ano seguinte, é responsável pelo filme oficial das olimpíadas de 

Barcelona, “Marathon” (1992), lançado no lotado Palau Sant Jordi, na frente de 

30.000 espectadores entusiasmados, onde a magia e a emoção da competição são 

apresentadas na tela grande. No mesmo ano dessa produção, a Galeria Nacional de 

Washington projeta um ciclo sobre sua obra, sendo, no final do ano, agraciado com 

uma medalha de ouro da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas da 

Espanha. 

Pouco mais à frente, monta “Dispara” (1993), uma adequação de uma história 

do escritor italiano Scerbanenco, tratando da vida de um casal, Ana e Marcos, que, 

depois de prometerem acompanhar um ao outro numa turnê à Europa. Pouco tempo 

depois, o diretor lança o filme “Flamenco” (1994), magistralmente dirigido por ele e 

fotografado por Storaro, Em seguida, Carlos é doutorado “honoris causa” da 

Universidade de Zaragoza. No fim deste ano, nasce a sua filha Ana, de um 

relacionamento com a atriz Eulalia Ramón.  

Em 1997, o diretor de cinema roda “Taxi”, que abarca uma história de um 

jovem rapaz forçado pelo pai a aprender a profissão de taxista. Logo depois, no 

mesmo ano, o cineasta se muda para a Argentina para filmar “Tango” (1998), 
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retratando a vida de um diretor de cinema obcecado para rodar seu filme. Um ano 

depois roda-se o filme “Pajarico” (1999), o qual conta a história de Manu, uma 

criança de dez anos que passa o verão com seus avós enquanto os pais estão se 

divorciando.  

O próximo filme a ser estreado pelo diretor seria “Goya em Burdeos” (1999), 

que trata da vida do grande pintor Francisco de Goya, um velho homem vivendo em 

exílio em Burdeos. Depois de muitas controvérsias, nesse mesmo ano, o seu filme 

“Tango” concorre ao Oscar com a bandeira da Argentina – lá, a produção foi a mais 

premiada do ano e Saura recebe o prêmio Cóndor da Associação de Críticos 

Argentinos, como o melhor diretor do ano. 

Nos anos 2000, o cineasta Carlos Saura é congratulado com o prêmio de 

Melhor Contribuição Artística e o prêmio do júri do Festival de Montreal por “Goya en 

Burdeos”. Já no primeiro ano do novo milênio, lança “Buñuel y la mesa del rey 

Salomón” (2001), uma onírica homenagem ao seu amigo Luís Buñuel, o qual teve 

uma grande influência surrealista nas primeiras décadas do cinema. O filme em 

questão apresenta a juventude de Buñuel com os dois grandes amigos, Garcia 

Lorca e Salvador Dali. Com isso, três dos maiores nomes da cultura espanhola 

estavam em busca da mesa do rei Salomão.  

O próximo filme do cineasta foi “Salomé” (2002), que começa em forma de 

documentário, apresentando os bastidores da preparação do espetáculo, no qual o 

diretor vai delineando a música, a paisagem e a coreografia. Dois anos mais tarde, 

Saura lança “El Séptimo dia” (2004), apresentando um embate entre duas famílias 

que duelam para definir as demarcações de suas terras.  

Um ano depois, estreia Ibéria (2005), inspirado 

no trabalho do compositor espanhol Isaac Albéniz, um belíssimo musical em que 
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a câmera é uma personagem da trama, compartilhando preparações, ensaios e o 

nascimento gradual de cada performance,  ganhando, assim, o prêmio Goya em 

2006. 

Saura lança, em seguida, mais um filme: “Fados” (2007). Este procura captar 

a natureza intangível da "saudade" portuguesa e retratar a alma lusa através da sua 

música mais emblemática, explorando as relações íntimas entre a música e a cidade 

portuguesa de Lisboa, traçando a evolução do Fado, das origens Africanas e 

brasileiras até as novas gerações fadistas. Depois, o cineasta lança “Don Giovanni” 

(2009), filme sobre os meandros da criação da famosa ópera de Mozart.  

Por fim, sua última produção foi “Flamenco, Flamenco” (2010). Quatorze anos 

depois disso, Carlos Saura terminaria o seu grande legado de experiência e 

sabedoria à cinematografia. Essa produção mantém a mesma qualidade artística da 

última produção, embora a ultrapasse na técnica - além de ser um filme com um 

maior desapego narrativo.  

Entre histórias de amores, de preconceitos, de crimes, dentre outros temas, a 

obra cinematográfica de Carlos Saura abarcou diversos momentos de sua vida: as 

relações com familiares e amigos, a dança e os períodos de Guerra e de revolta, os 

quais marcaram de maneira estrondosa a existência do diretor de cinema.  Assim, 

Saura se pôs a filmar os dramas recorrentes da época em que viveu, lançando o seu 

olhar atento e criativo a tudo que fazia parte de seu cotidiano.  

Era tão grandioso o desejo de passar suas reminiscências, suas sensações 

advindas de experiências para a grande tela, que até mesmo a escolha dos 

personagens se dava de uma maneira inusitada. A maioria dos atores, segundo 

palavras do próprio Saura, eram pessoas com problemas - perto de serem 

neuróticas; e quanto mais assim eram, melhor atingiam os interesses do diretor. 
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  Bastante perfeccionista na arte, acreditava muito no poder da imperfeição, 

embora isso pareça para os outros uma contradição. Diz-se que Saura se valia 

muito dos mistérios para a elaboração dos processos artísticos, o que dependia 

bastante também da energia do momento, da atmosfera e do entusiasmo. Por isso, 

ele aceitava a imperfeição como um ponto de abertura em sua criação, o que fez 

dele, destarte, um dos grandes nomes do cinema mundial. 

  O cinema, em sua relação com a forma de experiênciá-lo e vivê-lo, permitiu-

nos uma nova maneira de perceber o mundo. Ao longo da história da sétima arte, 

percebemos a sua influência direta nas questões corporais, éticas, sociais e culturais 

dos indivíduos.  

  As diferentes manifestações surgidas desde o cinema experimental até os 

dias atuais apontam para um cinema cada vez mais preocupado com as intenções 

artísticas, como bem vemos nas produções do cineasta Carlos Saura, nas quais as 

suas influências estão presentes. No capítulo seguinte, traremos um olhar sensível, 

uma reflexão sobre algumas obras do cineasta Carlos Saura, tomando como aporte 

para essa discussão as relações estabelecidas entre o corpo, o movimento e a 

percepção cinestésica no cinema. 
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CENA II: CORPO, PERCEPÇÃO E MOVIMENTO 
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Espírito do mundo somos nós, a partir do momento que sabemos 

mover-nos, a partir do momento em que sabemos olhar.  

             MERLEAU-PONTY 
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Uma arte assombrosamente corporificada 

  o cinema narrativo - aquele com interesses em difundir 

ideologias nacionalistas, universalizar a vida cotidiana, dentre outros fatores - ao 

cinema das vanguardas - mais crítico, reflexivo -, existiram diversas transformações 

no que se refere às imagens do corpo. 

  Conduzidos por uma ambição de engendrar suas concepções repletas de 

verdades totalizantes, atacando o imaginário dos espectadores para, neles, imbuir 

os seus interesses, os filmes de caráter estritamente narrativos - os quais 

apresentavam histórias simplórias e sem tanta conformidade artística - pareciam se 

ligar de forma contundente aos processos estritamente mentais (STAN, 2003). 

Desse modo, toda e qualquer sensação que pudéssemos ter de uma película 

cinematográfica, configurava-se por uma vontade do nosso espírito sobre o corpo 

em, por exemplo, expressar as emoções. 

Segundo Merleau-Ponty (2004), a exemplo do que ocorreu com o cinema, 

fomos, por muito tempo, obstinados pela ciência moderna a nos desvencilharmos do 

mundo dos sentidos, por uma concepção intelectualista, de modo que as coisas não 

eram mais investigadas a partir do seu âmago, e sim por um pensamento de 

sobrevoo, em que tal ciência, com os seus modelos e métodos generalizantes, 

evitavam habitar os objetos, o mundo, imerso por uma inteligência pura, passando a 

impor suas verdades totalizantes.  
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Na obra Fenomenologia da percepção, Merleau-ponty (2011) afirma que o 

sensível era constantemente tido como criador de entraves e limitações para a 

compreensão e a interpretação do conhecimento do mundo, reduzindo a realidade 

àquilo que o intelecto teria como certo. A percepção era tida como um elemento 

passivo que poderia ser objetivada, ou seja, “dissecada” e quantificada por uma 

análise intelectual. Para essa ciência, portanto, o homem só poderia perceber e 

conhecer o mundo e as coisas em seu entorno por meio de uma análise interior, 

sendo o corpo apenas um substrato material em prol desse objetivo. 

Ao contrário, o próprio autor supracitado já nos fazia compreender que a 

percepção se insinua por meio de uma linguagem, numa configuração global, 

desdobrada por um “arco intencional”, que projeta, na situação atual do corpo, todas 

as situações de sua existência (histórica, natural, cultural, estética), sem que haja 

uma sobreposição no que concerne ao físico e ao psíquico, mas sim uma unidade 

entre eles, uma união dos sentidos com a inteligência, a sensibilidade com a 

motricidade. Assim, as nossas sensações, em vez de produzir erros ou se encontrar 

segregada da percepção, faz-se com esta uma só, de modo que o mundo tal como 

verdadeiramente o vemos assim se faz por meio dos nossos sentidos lançados a ele 

pela nossa intenção de significar, ao passo em que nos movemos. 

 Não há, a partir dessa compreensão, uma consciência operante que moveria 

o corpo como um autômato para um “aqui” ou um “ali”, mas o próprio corpo, com 

toda a sua força sensível, impregna a ação motora. Há em cada uma de nossas 

intenções perante o mundo, em cada atitude de nosso corpo, um ensejo 

correspondente a uma significação ao mesmo tempo motora e afetiva, de maneira 

que os dados sensíveis do corpo não se encontram justapostos ou segregados 
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pelos órgãos do sentido, mas mantêm uma comunicação intersensorial que sustenta 

em aberto todo o aberto do mundo.  

Em outras palavras, sob a ótica do filósofo francês sobre esse corpo sensível 

e a sua motricidade, NÓBREGA (2005), afirma-se:  

Merleau-ponty define o humano a partir da realidade corporal, sou 

meu corpo, desta forma o ser, a realidade ontológica, coincide com a 

realidade corpórea. O ser humano define-se como tal pelo seu corpo 

e não pelo seu pensamento. O centro do eu é deslocado da 

perspectiva racionalista, onde o sujeito é representado pelo cogito, 

pelo ‘eu penso’, para uma perspectiva sensível, expressa no corpo e 

na motricidade (NÓBREGA, 2005, p. 63). 

É pela sensação do corpo em movimento que encontramos a medida 

intencional para nos guiarmos no mundo, e não por um pensamento ordenador. Isso 

nos faz compreender que a realidade corpórea não se refere a uma dissociação do 

próprio corpo com a mente, do racional com o sensível. Desse modo, tendo como  

referência a compreensão de um corpo para além de um materialismo, vemos que o 

próprio conhecimento que temos do mundo não pode ser dado pelas bases de um 

puro pensar, mas por um sujeito que encontra na realidade sensível do corpo – que 

ele mesmo é – outras formas para o conhecimento e outras formas de se relacionar 

com o seu mundo. 

 Merleau-ponty (2011), ao propor a noção de esquema corporal, aponta para 

uma compreensão de corpo que vai além de um prisma estritamente objetivo, 

referindo-se a um corpo ativo que não se encontra destacado das coisas do mundo, 

mas que expressa a sua maneira de ser e estar no mundo. O corpo se ancora nos 
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objetos pela sua situação sempre atual, devendo ser compreendido como um todo 

integrado, indiviso, de modo que o sujeito encontra no mundo a mesma matéria 

constitutiva do seu ser e a ele se junta. Assim, o corpo apresenta uma conformidade 

viva e singular, de forma que o espaço e o tempo não se encontram fora, exterior ao 

corpo, mas sim imersos na sua própria experiência sensível como um ser-no-mundo, 

fazendo-nos compreender que eles se materializam já na ação corpórea.  

Ainda segundo o autor supracitado, a espacialidade do corpo se realiza na 

sua ação motora, em que ele mesmo define o seu ponto de partida e faz esvair 

qualquer tipo de determinação objetiva, mesmo que venhamos a julgar a medida de 

algo por uma perspectiva racionalista. Os espaços não se encontram bem definidos 

por uma imobilidade ociosa, mas é no movimento do corpo que a ele aglomera-se, 

ganha mobilidade, toda uma vida animada para acompanhar com os gestos uma 

conformidade única. Assim sendo, o espaço não se configura como um componente 

exterior ao corpo, mas sim um agregado. 

  Do mesmo modo, a noção de tempo apresentada pelo autor não se configura 

por uma soma de eventos que se sucedem de forma bem ordenada, isto é, aquela 

em que os ponteiros do relógio marcam as horas enquanto estamos a desempenhar 

as nossas ações, nossas experiências no mundo. O tempo de que ele nos fala 

refere-se às nossas relações que fluem do que antes foi vivido ao presente e que 

projetam o que à frente há por vir; um tempo que envolve cada um de nós de uma 

maneira particular, cujo tempo natural só tem sentido quando imerso nesse tempo 

que se faz íntimo por estar relacionado com a experiência vivida de cada um de nós. 

O tempo aqui tratado, pois, é o tempo histórico do corpo, em que passado, presente 

e futuro encontram-se interligados nas espumas dos acontecimentos. 
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 A partir de então, podemos pensar que o mundo no qual vivemos não se 

define somente por um gigantesco substrato, com uma massa definida girando de 

duas formas e num tempo definido em torno de uma pequena estrela chamada sol, 

presente numa pequena galáxia, dentre tantas outras existentes na imensidão do 

universo. Nele, não somos apenas minúsculos seres com uma materialidade objetiva 

chamada corpo, e outra abstrata chamada alma, diferenciando-nos dos outros por 

nossa massa e por um comprimento x.  

 O espaço e o tempo aqui evidenciados, portanto, referem-se ao tempo e ao 

espaço do humano. As atitudes humanas não são desenvolvidas pelo pensamento 

racional com suas verdades totalizantes sobre um tempo e um espaço absolutos, 

mas pela fluidez que desce ao corpo e confronta a sua objetividade, rebelando-se 

contra as amarras de seu ordenamento exato; um tempo e espaço que é visível aos 

olhos pelo ritmo do próprio corpo, transfigurados por ele, envolto a uma sequência 

sensível que traz em seu sentido toda a experiência vivida do sujeito, e que o 

pensamento causal que deles realizamos só tem sentido porque parte do contato 

com nossa existência corpórea. Sobre isso, o próprio Merleau-ponty (2011) afirma: 

Considerando o corpo em movimento, vê-se melhor como ele habita 

o espaço (e também o tempo), porque o movimento não se contenta 

em submeter-se ao espaço e ao tempo, ele os assume ativamente, 

retoma-os em sua significação original, que se esvai na banalidade 

das situações adquiridas (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 149). 

  Num só instante, num determinado movimento, os gestos se misturam, 

passam a desenhar o tempo e o espaço reverberando, no corpo, uma íntima união 

que se encontra encarnada no acontecimento vivido. Assim, a iniciação cinética 
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instaura entre nós e o mundo uma ligação entre um “aqui” e um “agora”, ao passo 

que transformamos as nossas relações vividas pelas verdades próprias do sujeito 

que se movimenta.  

  Cabe agora dizer que não é um corpo puramente físico que se move, mas, na 

verdade, um corpo que mantém sua natureza integrada em toda a sua história e 

cultura. A partir disso, os significados que emergem dessa relação desvelam os 

objetos do mundo por se encontrarem imersos no mesmo universo, bem como na 

experiência perceptiva. É a partir desse ponto de vista que o filósofo francês afirma 

que se pudermos comparar o corpo a alguma coisa, seria, portanto, a uma obra de 

arte, como podemos ver no seguinte comentário:  

Um romance, um poema, um quadro, uma peça musical são 

indivíduos, quer dizer, seres em que não se pode distinguir a 

expressão do expresso, cujo sentido só é acessível por um contato 

direto, e que irradiam sua significação sem abandonar seu lugar 

temporal e espacial. É nesse sentido que nosso corpo é comparável 

a obra de arte. Ele é um nó de significações vivas e não a lei de um 

certo número de termos co-variantes (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

209-210). 

  O corpo detém o próprio domínio de suas intenções e a gênese de tudo o que 

expressa encontra-se enraizada na experiência direta com aquilo que se deseja 

expressar, sem que haja, dessa forma, uma sobreposição de um sobre o outro, e 

sim um sentido de complacência. Partindo desse princípio, não cabe aqui e agora 

tratar esse corpo por um viés estritatemente material, mas um corpo fenomênico que 

mantém vivo e dá vida às coisas em seu entorno pelas significações advindas desse 

encontro que não se submete ao exame de uma subjetividade transcendental 
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apartada do mundo, mas por esse corpo que já é o sujeito de suas experiências, e 

que encarna na sua atitude perante o mundo o próprio saber que erradia de suas 

ações. 

  Em sua reflexão sobre o corpo como obra de arte – proposição do filósofo 

Merleau-Ponty -, Nóbrega (2010) nos traz uma reflexão deveras interessante ao 

afirmar o sensível como detentor de um poder de decifração da realidade 

constitutiva do ser e do conhecimento, que motiva a compreensão de corporeidade 

fundada na estesia do corpo, marcada pela reversibilidade dos sentidos, ampliando 

a nossa comunicação com o mundo e com os outros pelos nossos sentidos libertos.  

  A noção de estesiologia propõe-nos ver o corpo não como um substrato 

simples para uma consciência, mas como uma força motriz capaz de criar novos 

sentidos que são desdobrados por uma linguagem sensível, envolvendo, na 

experiência do movimento, todo o sensível que o abarca, tenciona-o em direção ao 

outrem, convertendo-o na mesma carne do mundo (NÓBREGA, 2010). 

 O corpo é músculos, pele, nervos, órgãos, reações químicas, físicas, tudo 

aquilo que a anatomia e a fisiologia têm a nos dizer. Porém, também é poesia, 

dança, história, afetividade, sensibilidade, movimento. É também expressão por 

encontrar, no mundo, a medida que fundamenta a sua existência, por serem, corpo 

e mundo, feitos do mesmo tecido, da mesma carne, como podemos perceber no 

seguinte trecho do filósofo Merleau-Ponty (2007):   

A carne de que falamos não é a matéria. Consiste no enovelamento 

do visível sobre o corpo vidente, do tangível sobre o corpo tangente, 

atestado sobretudo quando o corpo se vê, se toca vendo e tocando 

as coisas, de forma que, simultaneamente, como tangível, desce 

entre elas, como tangente, domina-as todas, extraindo de si próprio 
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essa relação, e mesmo essa dupla relação, por deiscência ou fissão 

de sua massa. Essa concentração dos visíveis em torno de um 

deles, ou esta explosão da massa do corpo em direção às coisas, 

que faz com que a vibração de minha pele venha a ser o liso ou o 

rugoso, que eu seja olhos, os movimentos e os movimentos e os 

contornos das próprias coisas, esta relação mágica, este pacto entre 

elas e mim, pelo qual lhes empresto meu corpo a fim de que nele 

possam inscrever e dar-me, à semelhança delas, esta prega, esta 

cavidade central do visível que é minha visão, estas duas filas 

espetaculares do vidente e do visível, do palpador e do palpado, 

formam um sistema perfeitamente ligado no qual me baseio, definem 

uma visão geral e um estilo constante da visibilidade de que não 

poderei desfazer-me, ainda que tal visão particular se revele ilusória, 

pois fico certo, então, de que, olhando melhor, teria tido a verdadeira 

visão, e que em todo caso, aquela ou outra, sempre existe uma. A 

carne (a do mundo ou a minha) não é contingência, caos, mas 

textura que regressa a si e convém a si mesma (MERLEAU-PONTY, 

2007, p. 141-142). 

  O sensível que nós somos e a massa do sensível a nós permanece aberta 

por essa carne que não é substância, matéria, mas a comunhão de uma 

sensibilidade que expressa o enovelamento do corpo compreendido como fazendo 

parte das coisas constitutivas do mundo. Somos, pois, a natureza em que vivemos, 

a cultura em que estamos inseridos, o movimento que expressamos. Há no corpo, 

logo, um saber latente permeando uma subjetividade que não vem estritamente do 

nosso interior, mas que é encarnada, que traz consigo todo o sensível incorporado 

na sua existência; um corpo, como o próprio autor supracitado afirma, um sensível 

exemplar. 

   Assim, quando no tocar de uma mão com a outra, tal corpo se percebe como 

tocante e tocado, quando na visão de algo, tal corpo se vê vidente e visível por essa 
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reflexibilidade do corpo que não se resume aos órgãos da visão e do tato, mas, 

como seres estesiológicos que somos, desvela o mundo pelo entrelaçar de todas as 

sensações que inunda todo o corpo, e, assim não é absurdo dizer que vemos o 

cheiro de uma rosa, ou ainda, que provamos o sabor de uma imagem. O sentido da 

carne traz, pois, a abertura do corpo ao mundo, que cria novas maneiras de ser e de 

viver nos desdobramentos da linguagem. 

  Tal linguagem só adquire sentido se vivenciada na experiência, de modo que 

os seus significados só são possíveis por se formar numa relação lateral de um 

signo com o outro (MERLEAU-PONTY, 2004). Não se assemelha, por sua vez, a 

linguagem definitiva, acabada, como a linguagem objetiva da ciência, a qual se 

pretende universal, sendo a expressão secundária do pensamento, como um 

dicionário, que termina uma palavra em seu conceito. Ela é já criação, permeia o 

mundo sensível com a intenção de significar sem se fechar em determinismos já 

estabelecidos, bem como sua expressão não busca um pensamento para se 

expressar, mas se desdobra junto a ele em busca do sentido. Desse modo, tal 

linguagem aqui tratada significa para além daquilo que nos é dado, ou melhor, 

porque “toda linguagem é indireta e alusiva, é, se preferir, silêncio” (MERLEAU-

PONTY, 2004, p. 72). 

  É essa linguagem que permeia a vida humana tacitamente em todas as 

formas que temos de comunicar com o mundo e com os outros, mesmo quando não 

nos damos conta disso. É uma linguagem que, enquanto a ciência relega, a arte, em 

suas mais variadas formas, embebeda-se. Não se trata, portanto, de uma linguagem 

universal, que já possui todos os diagramas e as respostas nelas instituídas, mas 

sim de uma linguagem viva que vai se construindo e se reconstruindo em cada 

acontecimento nascente, em que nossas sensações se entrelaçam com o próprio 
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pensar. Tal compreensão foi, inclusive, o que motivou o próprio filósofo supracitado 

a enveredar-se no universo pictural, na busca de compreender os mistérios em torno 

da expressividade do corpo humano. 

Merleau-Ponty (2004) traz o corpo, a linguagem e a pintura como os 

fenômenos que o fizeram ter substancialidade para avançar no seu pensamento em 

torno da noção de expressividade, evidenciando o corpo como o sujeito de sua força 

expressiva, e não como um simples objeto para tal. Segundo o autor, tal força não 

surge de um pensamento distanciado do mundo, como que por uma atitude de um 

sujeito universal, mas do próprio corpo em convocar na sua ação expressiva o 

mundo em que vive, numa comunhão sensível em que o outrem, ou seja, a cultura, 

a natureza, as coisas e os outros seres não são um puro outro, mas aqueles em que 

as significações advindas da própria experiência corpórea ganham forma, e  a esse 

corpo que é sujeito de sua própria experiência entregam  a única forma que pode ser 

norma, que é nenhuma regra ter. 

Nesse ponto, a expressão do corpo perpassa por uma operação espontânea 

em que carrega consigo uma força anterior ao próprio pensar, uma atitude pré-

pessoal em que cada ato, cada gesto, palavra não segue modelos já estabelecidos 

ou determinados por um pensamento já dado, mas que são instituídos, renovados 

por cada nova percepção, que põe em cena uma nova abertura ao mundo, pois, ao 

que se refere a esta, “é preciso que ela seja poesia, isto é, que desperte e 

reconvoque por inteiro o nosso poder de expressar, para além das coisas já ditas ou 

já vistas” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 82). Nesse sentido, a expressão não se 

encontra distanciada do corpo, e a nossa percepção já nos ensina que ela cria 

novos sentidos pelo desvio de uma conduta liberta, sendo tal corpo não o veículo 

para a expressão, mas o próprio poder de tal realização.  
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 De acordo com Mercury (2002), a questão da expressão tomada por 

Merleau-Ponty está em nos fazer compreender que a expressividade do sensível 

aponta para um caminho em que o próprio corpo faz brotar de seus projetos a 

emergência de novos sentidos – os horizontes de significações; é por esse ponto 

que o filósofo afirma que há no corpo um saber habitual, um poder de compreensão 

das coisas do mundo e dos outros que se enraíza num mundo pré-reflexivo, antes 

mesmo de qualquer ato consciente, de forma que é pela ação expressiva que 

manifestamos a nossa condição humana, essa tensão vibrante que encontra na 

nervura do sensível possibilidades outras de criação de novos sentidos. 

A operação expressiva do corpo marca então a encarnação do sujeito ao seu 

mundo, criando e recriando as maneiras desse corpo ser e estar nesse mundo em 

que habita, por essa potência indivisa que emerge do corpo em direção as coisas, 

aos outros, para encontrar neles as respostas para o seu próprio existir. Assim, não 

se trata de um sujeito “em si”, de uma subjetividade transcendental, mas de uma 

subjetividade encarnada, que mantém tal sujeito sempre em situação, numa 

experiência atual que está sempre a renovar a existência corporal, naquilo que o faz, 

como já vimos, uma obra de arte. 

É nisso que, segundo Mércury (2002), o filósofo Merleau-ponty aponta para a 

noção de “Ser Selvagem” referindo-se a essa força do corpo em expressar por essa 

linguagem silenciosa o entrelaçamento entre a expressão e o seu sentido expresso, 

sendo este um sentido bruto que não distingue pensamento e ato, em que o corpo 

não se contenta mais em ser uma simples coisa, pois se configura como a própria 

ação expressiva. Os gestos, os movimentos do corpo não são simples 

deslocamentos mecânicos no espaço, mas ao passo que o corpo age em seu 

mundo “ele cria um sentido enigmático do ser bruto e mantém aberto uma relação 
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de copertença com ele, um lugar e uma ligação de expressão que surge de um 

desvio resultante de uma expressividade primeira” (MERCURY, 2002, p. 61).  

A compreensão de “Ser Selvagem” tratada por Merleau-Ponty (2004) pode 

ser evidenciada na noção de estilo, em que o filósofo parte de artistas como 

Cézanne e Matisse para afirmar que há uma historicidade secreta na operação 

expressiva que reside no pintor e que funda seu estilo; este não é tido como um 

fenômeno destacado do gesto, e a mão do pintor não afirma outra coisa senão a sua 

facticidade, seu encontro com o mundo da percepção, em que o estilo não se refere 

a um certo tipo de modelo bem definido de executar um movimento,  mas uma 

potência de formulação motora, de modo que cada ação do corpo carrega a síntese 

do seu interior e do seu exterior, do pensamento e de sua materialidade.  

O ser bruto, selvagem, por meio dessa compreensão liberta do estilo, institui o 

corpo expressivo num mundo antes de qualquer teorização, pois em cada gesto há 

uma percepção criadora que aponta para essa reversibilidade em que não há 

interioridade senão na exterioridade, em que não há sentido que segregue o ato 

expressivo de sua expressão, ou, como diria o próprio filósofo, de uma maneira 

sucinta, porque “a operação expressiva do corpo se dá na tradição da percepção” 

(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 105).  

É sobre isso que Merleau-Ponty (2004) vem a afirmar que mesmo que um 

pintor não viesse a conhecer um outro pintor – sendo este seu contemporâneo – que 

vivesse numa nação muito distante da sua, se confrontado com sua arte, poderia 

reconhecer alguns traços familiares em suas pinturas, mesmo habitando ambos em 

diferentes regiões, vivenciando diferentes culturas; a percepção já contém nela a 

força para uma estilização sempre criadora e a operação expressiva do corpo 

escreve no espaço percebido aquilo que é comum a todo o ser humano, que marca 
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a sua singularidade por aquilo que ele encontra no mundo e nos outros: uma 

tradição que irrompe as linhas demarcatórias dos países, culturas, história, em que o 

espírito se revela encarnado no próprio ato expresso do gesto corporal, mais do que 

a este revela. Desse modo, compreende-se que a percepção já é ela expressão e o 

sentido nascente dos gestos cria sempre um significado inaugural para revelar as 

entranhas ocultas de um mundo novo, de uma cultura sempre nascente, ao passo 

que o corpo com o seu movimento a funda, e que o pintor soube muito bem como 

fazer. 

Em sua reflexão sobre Cézanne, Merleau-ponty (2004) afirma que tal pintor 

buscava a realidade sem os meios conhecidos para alcançá-la, e, ao se entregar ao 

caos de suas sensações, não buscava conceber as coisas do mundo como um 

simulacro proporcionado pelo seu puro pensar, de uma perspectiva geométrica que 

pudesse assim fazer delas, mas partia da sua experiência sensível, norteado pela 

sua percepção, por uma perspectiva vivida para então pintá-las como elas se 

abrolhavam ao seu olhar, em seu nascimento espontâneo. Assim, no seu ato 

expressivo, Cézanne não separava o pensar daquilo que o seu corpo por meio de 

seus gestos, suas sensações, pintava, pois ele, antes, pensava enquanto pintava. 

  Essa maneira original de fazer nascer um sentido inédito não se resume só ao 

pintor no seu trabalho, como o próprio filósofo evidenciou de uma forma contundente 

na operação expressiva de Cézanne e o seu pintar, mas também pode ser 

percebida em outras artes da expressão, como podemos ver de forma bela no 

poema de Manoel de Barros, intitulado As lições de R.Q, em que o poeta expressa 

em seus versos a liberdade do artista em sua forma mais espontânea de fazer brotar 

um novo mundo: 
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Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano) 

A expressão reta não sonha. 

Não use o traço acostumado. 

A força de um artista vem de suas derrotas. 

Só uma alma atormentada pode trazer para a voz um formato de 

pássaro. 

Arte não tem pensa: 

O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. 

É preciso transver o mundo. 

Isto seja: 

Deus deu a forma. Os artistas desformam. 

É preciso desformar o mundo: 

Tirar da natureza as naturalidades. 

Fazer cavalo verde, por exemplo. 

Fazer noiva camponesa voar – como em Chagall. 

 

Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por aí a 

desformar. 

Até já inventei mulher de 7 peitos pra fazer vaginação comigo 

(BARROS, 2009, p. 75).  

É partindo de seu mundo que o artista funda a verdade expressa em sua 

obra. Não foi uma ilusão da realidade que Cézanne buscou quando pintou a 

montanha Santa Vitória por diversos ângulos, com linhas tortuosas, contornos 

desregrados e unindo o desenho à cor na medida em que pintava, mas, sim, buscou 

criar uma nova maneira de ver o mundo, libertando o espaço a ser pintado das 

algemas impostas pelos cânones passados da pintura de outrora.  

Da mesma forma, não foi o sepultamento da palavra já “acostumada” que 

buscou Manoel de Barros com o seu modo gritante de querer nada dizer, mas, sim, 

fazer dessas palavras os seus brinquedos, ou como o próprio poeta mesmo diz 

querer, “a palavra que sirva na boca dos passarinhos” (BARROS, 2009, p. 37).  
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  O que há de comum entre os dois artistas é que ambos não tiveram a 

intenção de se guiar por uma linguagem objetiva, acabada, mas de instituir um novo 

fragmento da natureza, recriar a cultura pelos caminhos tortuosos presentes nos fios 

silenciosos da linguagem dinâmica de seus gestos em contato com o mundo, que a 

eles também oferece os dados para a sua própria recriação. Disso, fazem surgir uma 

verdade original, uma verdade que não tem familiaridade com as coisas e nem 

pretende ser absoluta, mas que tem algo a dizer quanto mais apetece fazer emergir 

o impensado da vida, quanto mais faz vibrar os timbres silenciosos de sua 

linguagem.  

  Tais artistas se tornaram originais por fazer emergir em suas obras uma 

verdade também original, inacabada, que enquanto um olhar as encerra, outro torna 

a abri-las. É por meio desse ponto de vista que podemos, então, considerar essa 

linguagem criadora como uma modalidade inerente ao corpo, que ao mesmo 

instante em que o corpo se emprega a criar algo, por este também é criado.   

  Há, portanto, em toda a história do humano, da cultura, uma linguagem cuja 

gênese dos sentidos decorre de uma operação dinâmica, em que a sua expressão 

se encontra sempre aberta pelo ato perceptivo. Nela, a arte - mesmo fazendo o 

artista não saber - esforçou-se sempre para nos fazer ver além dos hábitos dos 

nossos sentidos. Faz-se importante perceber, ainda, que essa força expressiva não 

se encontra presente exclusivamente nos artistas - como se eles fossem seres 

divinos que, no ato da expressão, seriam arrebatados para um mundo em que o 

sentido de suas obras só se abriria para os mesmos -, mas encontra-se também nos 

que se propõem a observar. Sobre isso, Alves (2010) afirma: 
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Entretanto, a criação não se limita a percepção do pintor, pois 

quando o olhar do espectador caminha pela pintura para perceber as 

cores ele também cria pela capacidade mágica da expressão 

criadora. A criação é envolvida por uma relação de sentidos 

identificados pela visão do pintor e do espectador. No ato criativo, os 

sentidos se abrem para se comunicarem com os outros mundos, 

outros tempos e outros discursos, o sentido de uma pintura se abre 

para a sua própria história (ALVES, 2010, p. 245). 

  No que diz respeito ao cinema, Debrix e Stephenson (1965) afirmam que, 

enquanto arte comunicativa ou linguagem, a cinematografia nos aproxima da 

verdadeira natureza das coisas e da conduta humana, em que a criação dos 

significados de suas imagens em movimento se encontram imbricadas na 

experiência sensível do artista/cineasta com aqueles que a seus filmes assistem, os 

espectadores. Há em sua obra, portanto, uma vontade de querer comunicar as suas 

emoções, seus desejos, paixões, suas dores, suas experiências vividas com o 

mundo comum, com os outros.  

  É necessário reconhecer, dessa forma, que o mundo do cineasta, assim 

como o de qualquer artista, não se encontra distanciado do mundo das outras 

pessoas, e se uma obra cinematográfica tem algo a nos dizer, é pelo fato dos 

significados que dela emergem não se encontrarem num universo particular que só 

o artista teria a chave para o seu acesso, mas sim pelo fato de o próprio artista se 

reportar ao munedo comum a todos pelos caminhos oblíquos da linguagem, os quais 

não cessam de rodeá-lo. 

 A linguagem cinematográfica, embora possa se comparar com a que a 

linguagem verbal nos comunica (como vimos anteriormente, toda linguagem tem um 

fundo criador por se abrir para diversas interpretações), difere desta, tem uma outra 
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organização, pois mesmo que o filme seja narrado por palavras, suas imagens têm 

uma forma original de se manifestar. 

 De acordo com Balázs (1983), as imagens cinematográficas nos são 

familiares pelo fato de tornar o homem interior visível. Elas não se cristalizam, como 

os as palavras de um dicionário, mas expressam emoções pela encarnação da alma 

corporificada nos gestos, nas feições, de modo que “a humanidade ainda está 

apreendendo a linguagem rica e colorida do gesto, do movimento e da expressão do 

cinema” (BALÁZS, 1983, p. 79).   

  Já Baecque (2008) afirma que o enlace entre a imagem e o fantástico conferiu 

ao cinema uma espécie de status de “arte do extraordinário”, pois a exibição de 

corpos como o de monstros, ou mesmo de criminosos, atletas, fazia-nos perceber 

também as expressões do corpo, cujo espanto, o contato com o excepcional 

instigava os indivíduos a se entusiasmarem com o que viam nas imagens móveis do 

cinema.      

 Mas, mesmo antes do surgimento da cinematografia, as imagens animadas 

já se apresentavam de forma assustadora, causando verdadeiro espanto, como 

podemos observar na recordação de Harriet Martineau7 - citado por Xavier (1996, p. 

30) - ao ver, pela primeira vez, as imagens de uma lanterna mágica: 

Eu costumava vê-la [a lanterna mágica] limpa durante o dia e mexer 

em todas as partes – entendendo toda a sua estrutura; mas o meu 

terror durante o círculo na parede e dos slides em movimento era tal 

que, para falar a verdade, a primeira aparição sempre me dava dor 

de barriga (MARTINEAU, apud XAVIER, 1996, p. 30). 

                                                             
7
 Martinau  foi uma jornalista, escritora, ativista e socióloga britânica (XAVIER, 1996). 
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As imagens que pareciam ganhar vida afetavam o corpo de tal maneira que 

não poderíamos dizer que se faziam estranhas estritamente a um intelecto, a uma 

consciência soberana que pretendia deter as imagens com um poder de constituição 

idealizadora. Essas imagens acometiam, sobremaneira, aqueles que a elas 

assistiam - corpos oscilantes em paredes ou lençóis das imagens que pareciam 

saltar aos seus olhos amedrontados.  

Não se tinha certeza do grau de coisificação, se mesmo essas imagens que 

permeavam o imaginário e o corpo dos sujeitos de uma forma assombrosa poderiam 

ser consideradas como um acontecimento constituinte da realidade, ou uma 

manifestação de um mundo obscuro, ligado a fenômenos sobrenaturais. 

Com relação às primeiras exibições do cinema, isso também não foi diferente. 

O século XIX chega com uma obsessão colossal por um realismo que proporia se 

configurar como uma representação do mundo real de uma maneira mais familiar 

possível. Assim aconteceu com a invenção dos aparelhos fotográficos e mesmo os 

inventos que possibilitaram a invenção do cinema, bem como a própria arte 

cinematográfica em si. 

Mesmo com a verificação e a validação dos métodos das investigações 

científicas a respeito das imagens como um fenômeno explicável, o cinema ainda foi 

capaz de causar sensações de espanto e de extraordinário encantamento, como 

bem podemos ver no testemunho de Gorky8, citado por Xavier (1996), ao relatar 

sobre a sua impressão diante do realismo e do efeito perturbador que as primeiras 

exibições das imagens cinematográficas dos então irmãos Lumières lhe causaram: 

                                                             
8
 Maximo Gorki foi um escritor, romancista, dramaturgo, contista e ativista político russo (XAVIER, 

1996) 
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Esta vida cinza e muda finalmente começa a perturbar você, deprimi-

lo. É como se ela carregasse uma advertência, carregada de um 

vago mas sinistro significado que faz seu coração quase desfalecer. 

Você está esquecendo onde está. Estranhas visões invadem sua 

mente e sua consciência começa a diminuir e turvar-se (GORKY 

apud GORK, apud XAVIER, 1996, p. 22). 

Assim, entre a sensação de desfalecimento do coração e a turves de sua 

consciência, Gorky já nos fazia compreender uma relação de acometimento entre as 

imagens cinematográficas e o olhar vislumbrado de um espectador. Elas não o 

afetam de uma maneira bem definida, direta, mas envolvem-no e parece afetá-lo por 

todos os lados, sem distinção entre aquilo que condiz ao corpo e aquilo que 

corresponde ao que a mente deve compreender.  Além disso, a sua metáfora, ao 

tratar o cinema como “uma vida cinza e muda”, possibilita-nos entrever os mistérios 

da cinematografia no que diz respeito ao que, de fato, existia de real e ilusório 

naquelas fotografias animadas. Então, não seria correta uma afirmação do tipo “a 

arte como imitação da vida”, sendo mais adequado afirmar, por exemplo, a vida que 

a arte cria. 

Em sua reflexão sobre a arte - nesse caso a moderna -, Merleau-Ponty (2004) 

revela que ela nos coloca no mundo percebido de maneira sensível; inverte o senso 

comum, deforma-o, pois tem a preocupação de encontrar a verdade do fenômeno 

que se olha. A arte moderna nos reconduz, portanto, a ver a própria coisa, da 

maneira como ela se manifesta ao nosso olhar.  

O autor pensou desse modo reconhecendo nessa arte, principalmente, a 

pintura, os caminhos sensíveis, para nos fazer compreender que o conhecimento 

que temos do mundo não parte de um pensamento de sobrevoo – como se 
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pretendeu pensar a ciência –, mas de um pensamento encarnado, do qual os 

nossos olhos são mais do que instrumentos para acolher os espectros luminosos, ou 

mesmo utensílios maquinais cuja função seria abrir o caminho para o espírito 

conceber o sentido do fenômeno olhado. Assim, encontramos na arte moderna o 

pensamento de que não há coisas visíveis “em si”, nem muito um pensamento puro 

dado por um “para si” que estaria imerso estritamente no interior do sujeito, mas que 

encontra nas nervuras do corpo com o mundo os mistérios de uma visibilidade 

encarnada. 

Trazendo essa compreensão para o universo do cinema presente neste 

estudo, conseguimos visualizar como nos relacionamos de forma íntima com essa 

arte, tendo como referência as produções mais modernas, pois “o cinema nos faz 

conhecer dos homens, sobretudo aquilo que, em linguagem existencialista, se 

poderia chamar de sua maneira de estar no mundo” (MARTIN, 2007, p. 33).  

A arte cinematográfica, quanto aos filmes de vanguarda, possibilita uma 

transfiguração de sentidos que permeia a tela, transpondo, rompendo a barreira da 

mimesis, extravasando os limites do visível e permitindo-nos visualizar o que antes 

não conseguíamos ver - ou mesmo víamos de maneira reduzida - no nosso 

cotidiano; configura-se, pois, como uma arte que nos permite, com a sua forma 

criadora, perpetrar uma relação simbiótica com a vida humana, constituindo suas 

próprias verdades, as quais se encontram impregnadas em suas imagens.  

As imagens fílmicas tocam a realidade, ou melhor, está para o real assim 

como um livro, uma estante, ou qualquer outro objeto que se encontre na medida do 

nosso olhar. No seu livro “Amor, poesia e sabedoria”, Edgar Morin (2005) vai dizer 

que muitas vezes, no cinema, amamos um vagabundo como Charles Chaplin, 

conseguimos estabelecer e criar uma relação afetuosa com tal personagem. 
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Entretanto, ao sairmos do cinema e nos depararmos com um mendigo em uma 

calçada, logo nos esquecemos de tudo isso, lembrando-nos imediatamente do seu 

mau cheiro, voltando a ter aquela percepção deplorável daquele morador de rua 

que, outrora, na arte cinematográfica, chegamos até mesmo a amar.  

  Tal fato nos permite compreender a maneira como as imagens fílmicas 

permite criar outros significados referentes aos nossos sentimentos, às nossas 

sensações, nossos afetos, mesmo que os nossos preconceitos induzam ao 

contrário.  

Ao apontar o cinema como um instrumento que possibilita também refletir 

sobre os diversos aspectos da vida cotidiana, Merleau-Ponty (1983) afirma que por 

meio das fisionomias - imagens do corpo, comportamento e condutas humanas – os 

personagens fílmicos se tornam também íntimos de nossa pessoa, possibilitando-

nos, dessa maneira, a criação de uma familiaridade a que não estamos habituados 

encontrar nas relações com o outro.  

No exemplo dado sobre os personagens dos filmes dublados, o autor aponta 

que em determinados filmes poderíamos encontrar uma discrepância enorme entre o 

corpo e a voz dos personagens, pois alguns personagens gordos pareciam 

extremamente esquisitos aos olhos dos espectadores, ao serem dublados por uma 

voz de um sujeito supostamente magro. Isso causava uma sensação de 

desconformidade corporal, justamente pelo fato da arte cinematográfica nos oferecer 

essa experiência do outrem, que se encontram visíveis também nos gestos, no 

andar de cada indivíduo, na sua fala, na sua estrutura, na sua forma de ser e estar 

no mundo. 

Tomando isso como referência, poderíamos citar algumas apreciações 

estéticas dos filmes que foram realizados nas atividades do Laboratório Visibilidades 
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do Corpo e da Cultura de Movimento (VER), que proporcionaram uma reflexão sobre 

o corpo no cinema, tais como “A pele que eu habito” (2011), de Almodóvar, que fez o 

meu ventre revirar por alguns dias, e “Primavera, Outono, Verão, Inverno... E 

Primavera”, de Kim Ki-Duk, que me fez vaguear por horas na minha imaginação,  

dentre muitos outros que também causaram uma imensa sensação de estranheza 

aos meus olhos. Ambos os filmes foram realizados por integrantes do grupo Estesia, 

e que trouxeram um olhar sensível concernente a questões referentes ao corpo, o 

movimento e a outras questões. 

Imagem 6 – Cena do filme A pele que habito. 

  

Fonte: ALMODÓVAR, 2011. 

Dessa forma, Gorky, Proust ou Martineau não seriam casos isolados de uma 

experiência cinematográfica perturbadora - leia-se este termo no sentido de provocar 

diversas desconformidades e possibilitar a abertura de novos horizontes à nossa 

percepção. As imagens animadas do cinema poderiam se chamar, pois, de imagens-
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vida, uma vez que é esse movimento, esse fluxo corrente da vida, que elas ampliam 

e nos permitem a elas nos unirmos, refletir e criar novas formas de se relacionar com 

o mundo. 

É necessário, dessa forma, compreendermos tais imagens não como um 

espectro imaterial que só nos seria percebido por um caráter precisamente mental, 

mas sim que se relaciona de forma intensa e íntima com o corpo, possibilitando, 

pois, essa força mágica em que nos entrega o fascínio de ver o mundo, as coisas e 

os outros sempre com um novo olhar.  Com isso, não seria absurdo dizer que vemos 

o cinema com o nosso corpo inteiro, em que nos nossos olhos já encontramos a 

trama que traz, no olhar, as relações constitutivas das coisas e os laços que ligam o 

real ao imaginário. 

Imagem 7 – Cena do filme Primavera, verão, outono, inverno... e primavera. 

 

  Fonte: KIM KII-DUK, 2003. 
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Para Merleau-Ponty (2004), a nossa visão não se faz reduzida a um mero 

pensamento que temos das coisas, e sim por meio de uma visibilidade secreta que o 

nosso esquema corporal faz reverberar além de nossa localização. Habitamos as 

coisas que nos cercam, pois somos feitos do mesmo tecido do mundo – mesma 

matéria –, de modo que o nosso olhar nos permite tocar aquilo o que vemos a 

distância pelos movimentos intencionais de nossos olhos, de nosso corpo, onde 

visível e invisível, real e imaginário constituem uma propriedade indivisa do nosso 

ser total, ele mesmo visível e móvel.  

Na apreciação estética de um filme, nos deparamos diante de num sofá ou 

mesmo dentro de uma grande sala escura. Aquilo que vemos, os personagens, os 

espaços, a cena como um todo, e mesmo a ecrã em que assistimos, não está para 

nós como um estranho que se encontra destacado de minha posição, nem muito 

menos imerso nas entranhas de um espírito transcendental, com uma 

intencionalidade destacada de nosso corpo.   

Visível e móvel, o corpo se dirige a um espaço, pois as coisas que nele se 

encontram estão incrustadas no campo de sua visão. Mesmo ali, parados, 

percorremos aquilo que o filme quer nos dizer com o movimento do nosso olhar 

liberto, que a ele se mistura e o preenche, mas que também por ele é preenchido. 

Não cabe aqui dizer, pois, que o filme se mostra a mim pelo meu pensamento; não 

entendemos, portanto, os enigmas imersos no invisível que nele se encontram por 

um ato estritamente mental, mas, antes, conhecemo-los porque nossa visão se 

tenciona em sua direção e suas imagens se expandem ao nosso olhar. 

As relações entre o cinema, o corpo e o movimento presentes nas imagens 

cinematográficas se mostram imbricadas e nos permitem compreender outras 



100 
 

 

formas de se perceber o real, sobretudo, por um corpo, um olhar fenomênico que 

agrega o todo em suas partes.  

Merleau-ponty (1983) afirma que encontramos na relação entre o cinema e a 

vida comum dos sujeitos possibilidades outras de se perceber o real, pois não é a 

ideia das coisas do mundo que tal arte nos oferece, mas sim a conformidade que 

permite com que nos reconheçamos como ser no mundo pela visibilidade das 

condutas, das atitudes do corpo que as imagens animadas nos oferecem. Isso fica 

mais claro ao observarmos o seguinte trecho do autor: 

Eis porque a expressão humana pode ser tão arrebatadora no 

cinema: este não nos proporciona os pensamentos do homem, como 

o fez o romance durante muito tempo; dá-nos a sua conduta ou o seu 

comportamento, e nos oferece esse modo peculiar de estar no 

mundo, de lidar com as coisas e com os seus semelhantes, que 

permanece, para nós, visível nos gestos, no olhar, na mímica, 

definindo com clareza cada pessoa que conhecemos (MERLEAU-

PONTY, 1983, p. 116). 

A experiência cinematográfica se dá no corpo: parece ganhar vida por meio 

da lente detentora de um olhar inaugural, e não uma pura representação da 

realidade; põe-nos em tensão, uma vez que tem verdadeiramente a pretensão de 

nos retirar de uma zona de conforto, de incomodar o nosso olhar, ampliando a nossa 

percepção para aquilo que nos é dado, para nos pôr em outra realidade e nos fazer 

crer que aquilo que nela vemos tem muito daquilo que nós mesmos somos.  

Por meio do olhar liberto o cinema reconvoca toda a nossa força de 

expressão, ou melhor, faz-nos reconhecer pela linguagem indireta que habita o 

espaço entre esse olhar e suas imagens que o nosso corpo é a própria força 
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expressiva; aquilo que nelas vemos obriga-nos a dar a elas um sentido sempre 

novo, em que a experiência perceptiva que temos de tais imagens aponta para nos 

outras possibilidades de dar visibilidade ao mundo e aos outros, em que cada ato  

de olhar pressupõe também um novo estilo de ver. 

 No que tange a relação entre o cinema e o corpo, vemos então ser este uma 

obra de arte, que cria em cada ato perceptivo lançado às imagens fílmicas novas 

maneiras de ser e estar no mundo, e, ao mesmo tempo, o cinema também se faz 

uma arte assombrosamente corporificada, pois a experiência que temos nele não 

nos guia para um pensar objetivado sobre as coisas do mundo, mas que aproximar-

se para a sua invenção por meio do exercício do nosso olhar, instaurando outros 

usos do corpo, que tende sempre para a criação de um sentido selvagem. Assim 

podemos pensar que, num filme, diferentemente do que ocorre geralmente com os 

grandes heróis, nunca estamos a salvo no final: sempre somos tentados a deixar de 

ser os mesmos no apagar de suas luzes. 

A Percepção Cinestésica no cinema 

De acordo com Merleau-Ponty (1999), ao conceber a percepção visual de 

uma imagem como um mosaico de sensações, a psicologia clássica reduz o campo 

perceptivo em uma operação voltada ao intelecto, a uma consciência pura. A 

experiência cinematográfica, imbuída desse pensamento pela psicologia tradicional, 

compreendia um processo em que as imagens fílmicas se relacionavam estritamente 

à inteligência, em detrimento do corpo, sendo entregue a este um mero papel de 

coadjuvante em torno desse processo. Contudo, a psicologia clássica não foi capaz 
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(ou mesmo não se interessava) de desvendar, por exemplo, os tremores, a 

inquietação, o revirar do estômago que as imagens em movimentos eram capazes 

de proporcionar aos indivíduos que assistira a elas.  

De fato, já sabemos que o cinema desperta várias questões ao nosso corpo, 

como bem vimos anteriormente neste estudo. Entretanto, faz-se necessário que 

também façamos uma reflexão sobre a própria percepção, com o intuito de 

compreendermos melhor a relação entre o sujeito que percebe e a sua relação com 

a arte cinematográfica, bem como com os mistérios que nela se encontram, tomando 

como base os filmes de Saura que, neste trabalho, foram analisados. 

Como o próprio Merleau-Ponty (2004) afirma, é necessário mergulhar no 

sensível para que possamos reaprender a ver o mundo que a ciência moderna nos 

fez por muito tempo esquecer, e que o pensamento e a arte moderna se esforçam 

para que pudéssemos novamente encontrar; não cabe mais falar de um homem que 

se encontra distanciado das coisas, do mundo por um pensamento de sobrevoo. 

Antes, devemos falar de um homem situado que se encontra investido nelas, bem 

como elas também o investem, numa relação construída no fluxo de nossa 

existência, de uma maneira que tudo o que vemos, tocamos, vivenciamos no dia a 

dia, passa, antes, pelos dados corpóreos de nossa percepção. 

Sobre esse pensamento, Nóbrega (2010), fundamentada na fenomenologia 

do filósofo francês Merleau-Ponty, aponta que o que diferencia de fato a percepção 

da causalidade linear, do sistema estímulo-resposta das concepções positivistas é o 

movimento. Diante disso, a autora afirma: 

Os movimentos acompanham nosso acordo perceptivo com o 

mundo. Situamo-nos nas coisas dispostos a habitá-las com todo o 
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nosso ser. As sensações aparecem associadas a movimentos e cada 

objeto convida a realização de um gesto, não havendo, pois, 

representação, mas criação, novas possibilidades de interpretação 

das diferentes situações existenciais. A análise clássica da 

percepção distingue os dados sensíveis e a significação, ao passo 

que a análise existencial nos permite ultrapassar às alternativas 

clássicas entre o empirismo e o intelectualismo, entre automatismo e 

consciência. Essa perspectiva apoia-se num ponto fundamental: o 

movimento. Para Merleau-Ponty, a percepção do corpo é confusa na 

imobilidade, pois lhe falta a intencionalidade do movimento 

(NÓBREGA, 2010, p. 72). 

Tudo o que sabemos e conhecemos do mundo não o fazemos por um espírito 

supremo e dominante, mas antes pelos dados de nossa percepção que estamos a 

todo instante a criar e instituir novos sentidos às coisas ao nosso redor, na medida 

em que passamos a nos movimentar.  

Em sua reflexão sobre o cinema, Merleau-ponty (1983) parte das imagens 

cinematográficas e de sua relação com o que propõe a psicologia moderna (a 

gestalteoria) para nos fazer compreender que é o caráter cinestésico da percepção 

que subsidia e dá base para o nosso conhecimento. O autor parte da diferenciação 

desta psicologia com a psicologia clássica, para apontar que não é pelo 

ordenamento das sensações do corpo que atribuímos sentido a algo, mas sim pela 

percepção das formas, que evidenciam uma configuração global pelo 

entrelaçamento sensível do corpo, demonstrando que a percepção se define por um 

ato espontâneo que na apreensão sensível do fenômeno é dada pelo seu todo. 

Então, o filósofo aponta que na percepção de uma imagem fílmica, ou mesmo de 

qualquer objeto a ser percebido, as sensações que temos já são um fato primário, de 
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modo que os significados atribuídos encontram-se no caráter cinestésico da 

percepção originária. 

Carbone (2013), tendo como referência o pensamento de Merleau-ponty, 

sobre o cinema, aponta que o próprio filósofo parte do ensejo de pesquisar tal arte 

considerando aquilo que nela existe de comum acordo com a nossa percepção. 

Segundo o autor, isso se dá pelo fato de que a percepção que temos do mundo se 

confunde e se amplia quando em contato com a forma das coisas vistas nas 

imagens animadas do cinema. E isso não ocorre por meio de uma perspectiva 

analítica, mas pelo caráter sintético da experiência perceptiva de nos oferecer tais 

imagens de uma maneira plena pelo próprio movimento de suas sequências. Sobre 

isso, temos que: 

 [...] nossa percepção espontânea não é analítica, mas sintética, e é 

precisamente por isso que se pode considerá-la como sendo de 

natureza cinematográfica. Com efeito, em seu caráter sintético estão 

trabalhando dinâmicas que são essenciais para nos dar a unidade de 

uma forma percebida do mesmo modo que aquela de uma sequência 

cinematográfica: longe de serem ‘artificiosas’, como Bergson tende a 

considerá-las, elas contribuem então para a verdade de nossas 

percepções (CARBONE, 2013, p.104). 

Há uma percepção fundamental, ou melhor, toda e qualquer percepção 

humana se ancora nas bases sensíveis do corpo para encontrar e dar sentido àquilo 

que está diante do nosso olhar. Contudo, o que faz do cinema com suas imagens 

móveis ser um fenômeno especial para nós é o fato de ele não somente se figurar 

como um instrumento produtor de luz, imagem e som, mas também que excede o 

que há na tela para nos fazer ver o quanto aquilo que nos mostra parece ser tão 
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familiar a nós. Nessa perspectiva, a cinematografia nos possibilita ver e ampliar a 

compreensão de que aquilo que vemos numa imagem é mais do que o simulacro 

das coisas da vida, sendo, pois, a própria vida no seu sentido nascente em que o 

sujeito que percebe se confunde com o surgir móveis das imagens pelo sentido 

cinestésico da percepção. 

Podemos compreender melhor a experiência cinematográfica e sua relação 

com nossa percepção e as conexões que nos possibilitam criar com as coisas, com 

o mundo, tomando como exemplo o pensamento de Xavier (1997, p. 367): 

As relações entre o visível e o invisível, a interação entre o dado 

imediato e sua significação torna-se mais intricadas. A sucessão de 

imagens criada pela montagem produz relações novas a todo 

instante e somos sempre levados a estabelecer ligações 

propriamente não existentes na tela. A montagem sugere, nós 

deduzimos. As significações se engendram menos por força de 

isolamento, mais por força de contextualizações para as quais o 

cinema possui uma liberdade invejável. 

  O movimento proposto pelas imagens cinematográficas é que põe em 

dinamicidade a nossa percepção, de maneira que, ao lançarmos o nosso olhar 

diante das imagens fílmicas, estabelecemos novos sentidos que irão se configurar 

de uma maneira particular a cada um de nós - mesmo que esses olhares diversos se 

destinem às mesmas imagens, uma vez que se relacionam com a nossa existência, 

nossa experiência vivida.  Assim, podemos muito bem relacionar a arte 

cinematográfica aos nossos desejos, aos nossos afetos, por uma configuração 

sensível, transferindo significados referentes às nossas experiências vividas, por 

meio das sensações advindas da sua experiência cinética do corpo. 
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É por esse ponto de vista que, no cinema, somos constantemente instigados 

a ver seres humanos voarem, ter superpoderes, fantasmas se realizarem aos 

nossos olhos, animais ou mesmo seres inanimados falando e, ainda, diversos tipos 

de mundo existir. Tal fato nos leva constantemente a falar, com deveras veemência, 

“mas que filme mentiroso”, ou mesmo, quando nos emocionamos diante de um filme 

que nos toca, que faz com que vertamos lágrimas ao assistir a ele, dizer de uma 

maneira confortante “ainda bem que isso verdadeiramente não existiu”. 

De fato, acreditamos realmente que seria muito difícil acordar um dia e sair 

por aí a ver uma pedra gargalhar, uma árvore dormir, ou mesmo ver aqueles 

personagens que nos fizeram um dia chorar saírem da tela e vaguear pelo mundo 

como nós. Entretanto, não podemos simplesmente ignorar e asseverar se tratar de 

uma irrealidade, de uma ilusão medíocre criada para o simples ato de nos forçar a 

oposição sobre o que se trata de verdadeiro e falso no mundo e no cinema. 

Contudo, não nos damos conta de que as coisas no próprio cotidiano se empenham 

a todo instante para figurar em nosso campo visual, tornando-se animados, como se 

tivessem a pretensão de ganhar um lugar aos nossos olhos. 

De acordo com Merleau-Ponty (2004), a ilusão que temos das coisas só é 

possível porque a nossa percepção contém a síntese de todas as percepções 

possíveis daquilo que se percebe, de tal modo que elas nos oferecem suas 

fisionomias, ou seja, a sua experiência na medida em que nos movimentamos. 

Dessa forma, a ilusão que temos de algo não pode ser julgada como um erro de 

nosso corpo na tentativa de compreendê-la, e sim um acontecimento que marca o 

encontro do sujeito com o seu mundo. E isso fica mais claro, ao observarmos o 

seguinte trecho do autor: 
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A coisa percebida é um sistema de experiências: se eu fizer tal 

movimento, obterei tal resultado; [...] a percepção atua sobre 

relações entre mim, que tenho um corpo, e o mundo; [...] dispomos 

de certos níveis que representam nossa ancoragem no mundo 

(horizontal, vertical, próximo, distante do objeto, visão nítida ou 

confusa), que a fisionomia faz variar (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 

541). 

  As coisas podem configurar significações diferentes, quando passamos então 

a nos movimentar entre elas e experimentá-las de diferentes formas. As relações 

que com elas estabelecemos nem sempre podem ser dadas de uma maneira bem 

definida, pois um objeto pode muito bem figurar no campo de nosso olhar assumindo 

outra forma, como, por exemplo, podemos nos assustar, quando num leve mover de 

nossa cabeça, um simples objeto possa se animar e adquirir uma fisionomia 

assombrosa.  

Assim, a ilusão que dizemos ter dos seres cinematográficos que nos saltam 

os olhos, sendo estes mesmo um fato a ser percebido, não pode ser compreendida 

puramente como um elemento errôneo de nossa percepção. Ela também possui um 

caráter fecundo em nosso imaginário, o qual nos permite a criação, pela sua 

potencialidade de assumir diferentes fisionomias da expressividade do corpo, dos 

gestos, e que o cinema soube dela muito bem se apoderar com o movimento de 

suas imagens. 

  De acordo com Godard (2013), o nosso olhar é restringido a uma sensação 

de alteração de peso por aquilo que ele chamou de transporte, de modo que 

transferimos ao fenômeno olhado a sensação do nosso próprio peso, pelo que o seu 

movimento inscreve num pré-movimento dos gestos para fazer brotar os desenhos 

das dimensões afetivas, das emoções nas atitudes do corpo. 
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  É nesse sentido que, ainda segundo o autor supracitado, o movimento do 

outro coloca em movimento também a experiência visível do próprio espectador, e 

seja num espetáculo de dança, ou mesmo no cinema, vemos nascer uma força 

expressiva nas atitudes do corpo, advinda de um pré-movimento que somente no 

acesso ao imaginário podemos encontrar; aquilo que se move aos nossos olhos 

interpreta e induz ao nosso traçado postural e a nossa percepção sobre aquilo que 

vem antes no mundo exterior, transportando os nossos afetos, as dimensões 

sensíveis do corpo por aquilo que o corpo tem a dizer sobre aquilo que olha, e vice-

versa. Sobre isso, temos: 

O visível e o cinestésico, absolutamente indissociáveis, farão com 

que a produção de sentido no momento de um acontecimento visual 

não deixe intacto o estado do corpo do observador: o que vejo 

produz aquilo que sinto e, reciprocamente, meu estado corporal 

interfere, sem que eu me de conta, na interpretação daquilo que vejo 

(GODARD, 2013, p. 24). 

 Tendo em vista tal comentário, vemos que o olhar daquele que observa 

vagueia pelas coisas móveis na tentativa de pôr em movimento as suas experiências 

vividas, sua existência, criando novas formas de sentir, além de nos fazer 

compreender que a nossa subjetividade encontra na intersecção entre elas e o 

nosso corpo as bases para que decifremos aquilo que no mundo vemos. Assim, não 

se trata falar aqui de uma subjetividade distanciada do mundo, mas que encontra 

nele os fundamentos para o labor de sua significação. 

No que se refere ao cinema, Morin (1997) afirma que somos levados a nos 

emocionar ao assistir a um filme pelo fato de sermos constantemente tentados a 
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transpor para a tela a nossa dimensão subjetiva, o nosso mundo vivido. Com isso, 

fazemos despertar percepções que se relacionam com o nosso universo onírico, o 

nosso imaginário, de tal modo que passamos também a participar de maneira 

sensível do filme. O cinema, nesse sentido, além de ser um instrumento que registra 

um momento da existência, o seu movimento imagético passa também a restituir a 

corporeidade e, por isso, dá relevo às atitudes, às posturas corporais dos 

personagens de uma maneira muito íntima, possibilitando-nos também o movimento 

da vida concreta. 

 Corroborando esse pensamento, Metz (1972) afirma que a experiência do 

movimento proposto pelas imagens fílmicas 

Desencadeia no espectador um processo ao mesmo tempo 

perceptivo e afetivo de participação. [...] Os objetos e os 

personagens que o filme apresenta aparecem somente como efígie, 

mas o movimento que os anima não é uma efígie de movimento, ele 

aparece realmente (METZ, 1972, p. 21).  

É por meio do movimento imagético do cinema que podemos nos identificar 

com os personagens, estabelecer a todo instante relações entre a vida comum e a 

vida criada pela arte cinematográfica. O cinema nos possibilita uma empatia, em que 

sonho e realidade se apresentam em meio a uma complementaridade sensível, 

afetiva. Temos, então, uma nova forma de perceber os fatos do cotidiano, mas 

também de ver e perceber o corpo, os movimentos dos personagens 

cinematográficos para além de um “ser de luz”, de espectros ilusórios capazes de 

reportar movimentos semelhantes aos da vida comum, trazendo já na cinestesia de 

suas imagens outros modos de se pensar sobre nós mesmos e a vida. 
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De acordo com Morin (1997), há na origem da percepção cinematográfica um 

mecanismo de projeção-identificação, de forma que, quando relacionamos algo na 

imagem com a nossa vida, estamos pondo tal mecanismo referente à vida real em 

movimento. Nisso, a nossa emoção encontra-se enraizada também nas imagens 

animadas da cinematografia. Esse mecanismo de projeção-identificação foi o que o 

próprio autor deu o nome, então, de participação afetiva. 

A participação afetiva que temos das imagens fílmicas expressa uma relação 

íntima entre a subjetividade e a magia, um entrelaçamento que nos faz invadir o 

filme e estender os nossos desejos, nossos medos, nossos sonhos às imagens em 

movimento, integrando-as no nosso próprio “eu”, de forma que a impressão de 

realidade que temos das obras fílmicas decorre do nosso imaginário estético, o qual 

faz dissolver a nossa relação prática das imagens, ocasionando o encontro delas 

com a nossa afetividade - como bem aponta o autor supracitado. A experiência que 

o cinema nos proporciona, tendo como referencia tal pensamento, permite-nos 

compreender que, no ato subjetivo de um espectador, não há um imaginário 

destacado da nossa realidade vivida: as imagens fílmicas ganham forças por ele, 

que as preenche com a nossa vida, conferindo a elas uma realidade proveniente de 

nossas experiências. 

Para Merleau-ponty (1983), as sequências das imagens impostas pelo ritmo 

cinematográfico evidenciam, na relação que uma estabelece com a outra, a 

conformidade liberta para germinar sempre novos sentidos, configurando-se o 

cinema como uma linguagem indireta, que encontra na sua duração uma matéria 

sensível, unindo todos os seus elementos ao passo que se inicia o seu movimento. 

Com isso, cada olhar ao filme antes desvela ao seu espectador uma forma particular 

de ver do que determina por um puro “em si” aquilo que é visto. Assim, a música, os 
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ruídos, os cenários, os próprios personagens, o tempo de uma cena para outra, ou 

mesmo a noção do tempo presente na trama, encontram-se entrelaçados para dar 

ao nosso olhar o sentido sempre nascente dos silêncios que tais imagens querem 

que sejam ouvidos. 

De acordo com Carbone (2013), o pensamento do cinema em Merleau-ponty 

deixa entrever que o ritmo cinematográfico nos dá mais do que uma visão objetivista 

da vida, ou uma pura reprodução de uma realidade, mas evidencia aquilo que no 

próprio filme já o torna um fato. Assim, temos: 

No caso do cinema, segundo a interpretação de Merleau-Ponty, isso 

significa que "o sentido do filme é incorporado a seu ritmo como o 

sentido de um gesto é imediatamente visível no gesto, e o filme não 

quer dizer nada a não ser ele mesmo (CARBONE, 2013, p. 105). 

As imagens fílmicas não buscam uma pura reprodução do visível, mas de 

tornar visível aquilo que, nelas, existe de invisível, para passar a figurar no nosso 

campo visual a verdade nascente do mundo. É por essa perspectiva que a 

cinematografia torna real aquilo que nela também sentimos e faz com que o próprio 

pensar que dela venhamos a ter não seja um simples decalque do mundo, mas o 

surgimento de uma nova configuração de realidade. 

Merleau-ponty (1983) afirma que o cinema não nos faz ver no homem um ser 

capaz de construir o mundo apelando para uma inteligência, porém nos permite 

compreendê-lo por estar lançado ao seu mundo, ligado a este por um elo natural, o 

da percepção.  Sobre tal pensamento, o autor expressa: 
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Um filme significa da mesma forma que uma coisa significa: um e 

outro não falam a uma inteligência isolada, porem, dirigem-se a 

nosso poder de decifrar tacitamente o mundo e os homens e de 

coexistir com eles. Certo que, no decorrer comum da existência, 

perdemos de vista esse valor estético da menor coisa percebida. É 

certo, também, que a forma percebida na realidade jamais é perfeita; 

há sempre falta de nitidez, expletividades e a impressão de um 

excesso de matéria. O entrecho cinematográfico tem, por assim 

dizer, um cerne mais compacto do que o da vida real. De qualquer 

forma, é mediante a percepção que podemos compreender a 

significação do cinema: um filme não é pensamento e, sim, percebido 

(MERLEAU-PONTY, 1983, p. 115). 

  Há no entrecho cinematográfico, ou seja, na ação móvel de suas imagens, um 

poder de significação que nos entrega o segredo do mundo e dos outro, uma 

resposta que algo nos diz pelo silêncio que carrega na precessão de suas imagens, 

e que a nós entrega pelas relações que com elas passamos a estabelecer.  

  Como um fato percebido, não há um pensamento, uma inteligência que 

interpreta à sua maneira o que uma obra cinematográfica tem a nos dizer, que se 

propõe a interrogá-la num mundo impassível das ideias, mas por se fazer presente e 

coexistir com o sujeito pela experiência perceptiva, que existe um encontro sensível 

entre ambos; nisso, há imersa uma intencionalidade que vai além de uma pura 

introspecção do espírito, de um puro pensar, ou, melhor, uma intersubjetividade que 

une sem distinção e determinação o sujeito e o objeto.    

Segundo Deleuze (1990), o cinema moderno teve uma fundamental 

importância para que tal arte não fosse vista como um instrumento puramente 

objetivado, guiada por uma visão estritamente sensório-motora das imagens dos 

corpos cinematográficos e das coisas, como foi o cine clássico – um cinema-ação, 
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em que visava mais a realização puramente funcional, prática das coisas, dos 

gestos e das relações cotidianas. Para o autor, pela utilização de novas técnicas 

desempenhadas pelos artistas de vanguarda, possibilitou-se a criação de uma nova 

maneira de se fazer cinema, ou melhor, uma nova forma de se ver o cinema, uma 

vez que se propôs a tratar o real não mais como algo a ser representado, mas que 

parte de uma intenção de dissolver a banalidade da ação motora da imagem para 

fazer restituir as imagens às atitudes e posturas do corpo.  

 Trazendo em seu escopo a ascensão de situações óticas e sonoras 

entrelaçadas, os personagens passam a assumir um papel de espectador; passam a 

ver, a enxergar por meio da perspectiva de imagens subjetivas, ou mesmo expresso 

na elipse da coisa percebida tomada pelo seu olhar, e tornam-se um sujeito vidente 

(DELEUZE, 1990). Agora, não só os espectadores, mas também os próprios 

personagens passaram a investir os objetos e as pessoas com o seu olhar, como 

também passou a ouvi-los. Nascia, portanto, um cinema de videntes, em que os 

acontecimentos deixam de ser determinados e tornam-se flutuantes pelos nossos 

sentidos, como bem podemos observar no seguinte trecho: 

A situação não se prolonga diretamente em ação: não é mais 

sensório-motora, como no realismo, mas, antes, ótica e sonora, 

investida pelos sentidos, antes da ação se formar, utilizar e afrontar 

seus elementos. [...] Entre realidade do meio e da ação, não é mais 

um prolongamento motor que prevalece, é antes uma relação onírica, 

por intermédio dos órgãos dos sentidos libertos (DELEUZE, 1990, p. 

13). 

 O cinema, nessa perspectiva, configura-se como uma arte sentida no corpo, 

uma vez que a vemos e a ouvimos para além de uma visão pragmática das 
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imagens, evidenciando uma percepção estética da realidade em que o personagem 

assume um papel de visionário, na medida em que age e se vê agir. Além disso, o 

próprio espectador passa a ser visado, uma vez que passou a também ser visto, 

como, por exemplo, no fitar de um personagem em primeiro plano que dispõe o seu 

olhar às lentes da objetiva, dando-nos a impressão de estar a nos olhar.  

De acordo com Martins e Bicudo (2003), a percepção estética que temos, no 

contato com uma obra de arte, não nos possibilita uma irrealidade daquilo que 

estamos a ver, mas uma concretude pelas forças do imaginário estético que une o 

real e o virtual.  É por meio desse imaginário que a percepção estética possibilitada 

pela obra de arte nos desperta sensações inexauríveis que vão além dos conceitos 

e das ideias já determinadas, como bem podemos observar no comentário a seguir: 

Na percepção estética não há apelo para ir além daquilo que é dado 

a percepção, imaginando-se outras possibilidades diferentes. O 

apreciar a obra de arte não afasta aquele que aprecia das aparências 

reais de outras coisas que são apreciadas e vistas, mas sua atenção 

permanece presa ao objeto apreciado. A imaginação estética faz 

com que aquilo que pode ser apenas uma aparência de algo 

destaque-se do fundo, tornando-se a sua aparência real (MARTINS e 

BICUDO, 2003, p. 84).   

  Um apreciador de uma obra de arte, assim, não a obtém por uma imagem 

própria, distanciada do objeto apreciado; a percepção estética não se encontra bem 

delineada pelo seu interior, porém pelo encontro de um olhar que também se 

cumpre no imaginário para obter a sua verdade.  

    É necessário ainda ressaltar, segundo os autores supracitados, que as 

relações advindas do nosso imaginário não se reduzem a um ato puramente mental. 
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Elas geram, também, a possibilidade de dar origem a significados que surgem a 

partir do sentir o objeto por aquele que o olha, passando os dois a fazer parte do 

mesmo sistema. Os significados presentes em nosso imaginário não se cumprem, 

pois, na objetivação das imagens, mas no encontro entre o sujeito e o objeto.  

   Uma obra artística não nos serve como um puro instrumento para 

ornamentar um pensamento destituído de sensibilidade, mas nos oferece uma 

experiência sensível que nos desvela uma nova forma de nos relacionarmos com o 

mundo, de nos comunicarmos com ele. 

  É por essa perspectiva que o cinema tem algo a nos ensinar, por aquilo que o 

movimento de suas imagens pretende-se indeterminado, por aquilo que faz vibrar no 

corpo uma zona de indeterminação, que faz, inclusive, que duvidemos da realidade 

daquilo que elas estão em via de nos mostrar. 

  Morin (1997) aponta que o movimento proposto pelas imagens 

cinematográficas conjuga, ao mesmo instante, a aparência da realidade com a 

percepção da realidade objetiva, e, assim, motiva o sentimento da vida concreta; o 

movimento dá àquilo que está a ser representado por corporalidade em que as 

imagens desprendem-se de um fundo para substancializar-se e, então, traz em sua 

animação o relevo da vida. Com isso, a própria dúvida que podemos ter do 

movimento expresso pelo cinema, ou seja, a impressão que dela sentimos, já é 

percepção do real.  

Vemos em Balázs (1983) que a força imperiosa do cinema decorre de nos 

proporcionar uma abertura em percorrer outra dimensão espaço-temporal, no qual 

cada ponto de vista que temos ao olhar para um filme cria em nós uma identificação 

cujo sentido não se encontra estritamente em nós, mas advindos também da nossa 

vida comum, da cultura, da experiência que temos com as coisas do mundo, pela 
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capacidade das imagens cinematográficas em engendrar a nossa percepção uma 

perspectiva fisionômica que integra o mundo humano com o de todas as coisas. 

Podemos ter uma compreensão melhor sobre tal proposição ao observarmos o 

seguinte trecho:  

Tudo o que o homem vê possui um semblante familiar – esta é uma 

forma inevitável de nossa percepção. Da mesma forma que não 

concebemos as coisas fora das noções de espaço e tempo, também 

não podemos vê-las sem fisionomias. Toda forma nos causa uma 

impressão emocional bastante inconsciente que deve ser agradável 

ou desagradável, alarmante ou tranquilizadora, uma vez que ela nos 

lembra, ainda que de forma distante, algum rosto humano que nela 

projetamos. Nossa visão de mundo antropomórfica faz com que 

percebamos uma fisionomia humana em cada fenômeno. [...] No 

cinema, é a arte da angulação e do enquadramento que revela esta 

fisionomia antropomórfica em cada objeto, e um dos postulados da 

arte cinematográfica diz que nem um centímetro de imagem deve ser 

neutro e sim expressivo, deve ser gesto e fisionomia (BALÁZS, 1983, 

p 99).   

 É necessário compreender que não há, nessa relação, uma perspectiva de 

um homem interior que se enfurnaria nas entranhas de um puro pensar, para poder, 

a partir disso, atribuir sentidos às imagens que estão a se formar em nossa frente. É 

importante ainda perceber que essas relações fisionômicas, ou seja, as projeções 

que os indivíduos lançam às coisas e aos outro no cinemas, não se dão por uma via 

única, que tiraríamos de um recôndito espiritual que nos habitaria, mas encontra 

neles também a fonte para as significações dê suas experiências vividas.  

 Merleau-Ponty (1983) afirma que a percepção que tenho do outro não pode 

ser configurada por uma introspecção minha que viria a ter dele; não é concebível, 
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por exemplo, reconhecer a conduta, o comportamento do outro pelo conhecimento 

que desses sentimentos traria dentro de mim. Em contrapartida, se podemos fazer 

observações interessantes sobre isso é porque encontramos, nas expressões 

fisionômicas, as modificações de nossas relações com os outros e com o mundo; é 

porque o seu comportamento nos é dado espaço comum em que habitamos e que, 

como seres móveis e videntes que somos, os diferentes pontos de vistas, as 

diferentes situações em que nos encontramos nos aderem ao mesmo mundo do 

outrem.  

É nessa perspectiva que a percepção tida das imagens cinematográficas 

desencadeia uma relação fisionômica que nos entrega à conduta, o comportamento 

que é expresso na nossa interação com o seu movimento, e, portanto, faz com que 

percebamos que coexistimos com as coisas, com o mundo, pois “para o cinema, 

assim como a psicologia moderna, a vertigem, o prazer, a dor, o amor, o ódio 

traduzem comportamentos” (MERLEAU-PONTY, 1983, p. 116). 

   Com isso, o cinema nos faz ver que os objetos e os outros não se encontram 

presos no cativeiro de nosso espírito, mas que já se encontram diante de nós, e que 

as fisionomias possibilitadas pela percepção cinestésica do nosso corpo às imagens 

é que os fazem variar. As relações fisionômicas que as imagens animadas nos 

suscitam, bem como os gestos que nos apresentam, contudo, não são uma projeção 

unilateral, uma pura representação exterior de uma emoção, de um comportamento 

que o pensamento abarcaria, mas também aquilo que as deflagram. Assim, o 

sentido do filme decorre do jogo cinestésico entre o ritmo de suas imagens e a 

nossa percepção dinâmica, o que nos permite pensar, dessa forma, que as 

sensações tidas das imagens cinematográficas se cumprem já na ação motora dos 

nossos olhos. 
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A mágica dança de Carlos Saura 

Tomando como base o que já foi dito no ponto acima sobre a percepção do 

corpo e do movimento no cinema, evidenciamos que tais comentários se aplicam 

nos filmes de Carlos Saura analisados neste trabalho. 

  Ao assistir aos filmes do cineasta espanhol para este estudo, passamos a 

desbravar um mundo admirável e encantador, em que o imaginário e o real se 

tornam visíveis para nós. A dança, a música, os personagens e as técnicas 

cinematográficas evidenciadas na trama se misturam de uma maneira deveras 

íntima, despertando em suas imagens diversos sentidos, pondo a nossa percepção 

em constante movimento.  

No filme Tango, o cineasta retrata a história de um cineasta, Mário Suarez, 

que mergulha numa produção de filme sobre tango, como forma de superar a dor do 

fim de seu casamento com sua esposa, Laura, uma dançarina. Mas o cineasta vê 

sua história se repetir, ao conhecer Elena, durante um dos ensaios para o seu filme. 

As trajetórias da vida de Mário, tanto pessoais quanto coletivas, são tidas 

como o ponto de intencionalidade e inspiração para a criação dos espetáculos de 

dança em sua obra cinematográfica. A presença marcante do envolvimento do seu 

imaginário se torna evidente do início ao fim da trama, marcada pelas dores, 

paixões, desejos. 

As imagens do corpo, presentes na trama, nos propõem diversos olhares e 

sentidos que ganham visibilidades nos movimentos, nos gestos, nas fisionomias dos 

personagens que são expressas no Tango, nas suas relações interpessoais e no 

imaginário. 
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Na cena Trio, a relação do corpo com o outro nos explicita o valor e a relação 

sensível expressa na dança. Nesta cena, que corresponde como uma das filmagens 

do filme de Mário, os personagens, um homem e duas mulheres, encontram-se 

numa sala rodeada de espelhos – alguns refletem as imagens deles de uma forma 

distorcida –, enquanto os demais bailarinos estão sentados a olhar atentamente para 

o trio.  

No início da apresentação, parece evidente o clima de tensão que envolve tal 

cena, em que não nos é nítido o sentimento que as moças nutrem uma pela outra. 

Não sabemos, decerto, se a tensão presente em suas faces envolve certa disputa 

de ordem pessoal, ou se tal comportamento, que vai ganhando mais força no próprio 

dançar em que realizam, quando o fazem individualmente com o homem, já estaria 

proposto como um ato significativo para a cena. Além de parecer lutar pela 

preterição do companheiro de dança, ambas procuram provocar a sua “adversária” 

com gestos sensuais, que o próprio tango já traz como característica, no entrelaçar 

das pernas suaves e na força marcante do olhar.  

Embora, de início, tal cena possa se configurar como uma representação de 

um ato puramente machista, tal ideia parece esvair-se pela confluência do corpo 

com o cenário, em que os movimentos do corpo ganham outra conformidade, tirando 

toda a nossa familiaridade com aqueles corpos a dançar, quando o seu reflexo em 

um espelho distorcido reflete a grande tela verde e mistura a esses corpos 

transfigurados (ver imagem 8). Nesse instante, os olhares dos bailarinos, bem como 

o dos que os observam, em especial o do próprio diretor, toma conta do olhar entre 

as duas personagens, de tal maneira que não nos permite determinar como sendo 

um ato estritamente representativo de uma atitude machista, embora um olhar 

objetivado e com preceitos morais determinados pudesse assim enxergar. 
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O que antes parecia um duelo entre as duas damas, portanto, dá lugar à 

abertura de outros horizontes de sentidos e significados que se escrevem nos 

gestos sensuais e apaixonado dos personagens, quando as duas passam a dançar 

ao mesmo tempo com o parceiro, formando um belo trio, entrando em comum 

acordo com o cenário, em que não nos permite identificar precisamente onde 

começa ou termina o corpo de algum deles, invertendo os nossos sentidos para a 

nós se fazerem visíveis - são um só corpo, coexistem num espaço e num mesmo 

tempo íntimo.  

Imagem 8 – Cena Trio – Tango. 

 

Fonte: Carlos Saura, 1998. 

Na cena Preto e Branco, o cenário se divide nas duas cores, estando, do lado 

preto, os homens vestidos de branco e, do lado branco, os homens vestidos de 

preto, em que seus corpos passam a contrastar com o espaço em que se 

encontram. No momento em que passam a dançar juntos, a postura dos homens 
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vestidos de branco imediatamente ganham outra conformidade, assumindo e 

evidenciando o ser feminino nos movimentos, seja no saltitar, ou nas inclinações do 

corpo e de sua cabeça, além do valsear por entre as pernas do companheiro em 

seus gestos. Em seguida, passam a se misturar, no espaço, e a dançar ora no 

ambiente preto, ora no ambiente branco, alternando, assim, o modo com que 

percebemos os movimentos, a maneira como se manifestam ao nosso olhar.  

Em cada ato de mudança, o corpo “branco” ou “preto” se envolve numa 

atmosfera distinta, numa comunicação sensível em que se harmonizam e entram 

num acordo afável com a música e a luz. Assim, os gestos, o corpo de cada um 

surgem e submergem na medida em que se relacionam com o espaço, com o outro, 

fazendo-se visíveis e invisíveis, ao passo que escondem a realização total de seus 

gestos no espaço da cor que vestem, e se mostram no espaço contrastante (ver 

imagem 9). 

A câmera passeia entre os dois espaços e, evidenciando a relação sensível 

entre os atores e o espaço, bem como o primeiro plano de suas pernas a 

frequentarem o lado preto e branco do cenário.  

Na cena Militar, os personagens aparecem com fardas de militares e os 

dançarinos realizam gestos de marcha militar, mas realizados num universo artístico, 

conferindo outros significados estéticos aos movimentos. Depois, surge Helena, com 

seu rosto em primeiríssimo plano (ver imagem 10) apresentando uma fisionomia de 

medo, com o olhar que parece nos implorar ajuda e os lábios trêmulos, evidenciando 

toda a situação de perigo e ameaça em que se encontra, num cenário bélico, em 

consonância com uma música carregada de obscuridade, pondo-nos dentro de toda 

a aflição que permeia a cena. 
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Imagem 9 – Preto e Branco – Tango. 

 

Fonte: Carlos Saura, 1998. 

As cenas das paixões e de belos tangos dão espaço a um momento de horror 

e desespero, no instante em que Helena passa a percorrer todo o cenário numa 

corrida angustiada para não estar ali presente - até que se encontra diante de uma 

vala, cheia de corpos. Nesse momento, é interessante perceber os gestos realizados 

pelos bailarinos ao serem arremessados na valeira: parecem libertar seu corpo de 

uma vida, e se entregam a cair como se nada mais importasse, senão quererem não 

mais se expressar – e, assim, expressam-se, dão vida e sentido a tais gestos.  

Em meio a tudo isso, imagens reais de guerra vão ganhando conformidade no 

cenário e tomam-se parte do espaço entre os bailarinos. Neste momento, a trama 

nos coloca no universo caótico da guerra, não só pelos gestos expressos pelos 

atores, mas também pelos primeiros planos dos objetos presentes no cenário, como 

carros quebrados e uma banheira a transbordar água.  
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Todavia, nada é mais imperioso e repleto de significados do que a cadeira 

(ver imagem 11) que denuncia aqueles corpos que foram nela torturados, que a 

câmera toma por diversos ângulos, indo de um enquadramento aberto até os pontos 

de vistas laterais. No momento em que os soldados trazem os seus presos, a 

cadeira passa a se configurar como um ser atuante que ganha mobilidade por meio 

dos movimentos da câmera, animando também os gestos expressivos dos atores, 

numa dança que proclama a morte expressando a vida.   Nesse instante, a cadeira 

parece dançar juntos aos bailarinos, e todo o cenário parece ganhar mobilidade, 

quando os corpos dos próprios personagens enfeitam as paredes com o dançar da 

tortura, carregada de um vermelho sangria da luz que em seus corpos incidem, 

como podemos ver na imagem 12. 

Imagem 10 – Cena Militar – Tango. 

 

Fonte: SAURA, 1998.  
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Imagem 11 – A cadeira – Tango. 

 

Fonte: SAURA, 2008. 

 

Outra cena bastante interessante do filme Tango é quando o personagem 

Mario começa, de uma forma mais nítida, a imaginar aquilo que seria a sua próxima 

cena - embora a trama mantenha em destaque a imaginação do cineasta nas 

construções das cenas de seu filme, a cena em questão apresenta essa relação de 

uma forma mais intensa. 

 No início da cena, o olhar entregue ao horizonte de Mário, numa perspectiva 

como se estivesse a nos encarar, parece sintetizar o mundo percebido, o aqui e o 

agora, e o imaginário numa transfiguração temporal, em que o presente parece se 

misturar com seu passado e a um “por vir”. 

Em seguida, a sombra de um casal surge, passando a dançar o tango. Nela, 

vemos, em primeira instância, uma visão panorâmica tomada pelos espelhos, até 

que passamos a ver o casal de corpos em sombra a dançar à frente de uma grande 
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tela branca, a qual, aos poucos, passa a ser colorida por uma luz amarela que 

parece iluminar como um sol reluzente, como podemos ver na imagem a seguir. 

 

Imagem 12 – Cena Militar – Tango. 

 

Fonte: SAURA, 2008. 

 Os movimentos da dança se delineiam no escuro dos corpos, entregando-nos 

e, ao mesmo instante, nos escondendo os mistérios presentes nesse corpo, a priori, 

sem face, mas que, aos poucos, se manifesta na penumbra e são iluminados pela 

relação dos gestos com a luz. 

Há na cena um belo jogo de sombra e de luz, conferindo às imagens um 

intenso efeito mágico proporcionado pela sensorialidade das cores. Podemos dizer 

que tanto as sombras dançam junto ao corpo, como os corpos também são 

sombras. As grandes telas coloridas não são elementos exteriores ao corpo: antes, 

misturam-se a eles, dão uma nova forma, preenchem o corpo que dança, como se 

deles a própria luz se irradiassem. 
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 As cores dançam junto a esses corpos-sombras, de tal maneira que não 

convém perguntar quem anima e quem é animado aos nossos olhos. Elas não 

surgem como um simples fundo, porém, antes, figuram entre os corpos, entre a 

música, numa configuração total do sensível. Corpo, Cor e Música se transfiguram e 

admitem uma só forma, como mostra a imagem 13. 

Imagem 13 – Imaginando as cenas – Tango. 

 

Fonte: SAURA, 1998.  

  Os corpos dos bailarinos se entrelaçam, dançam como se estivessem 

intimamente ligados por aquilo que um oferece ao outro pelos seus próprios 

desequilíbrios, passando um ao outro a carregar a sua presença e mesmo tempo 

ausência, que só é quebrada no que cada um tem a revelar do outro, num acordo 

afável com a sombra e a luz. 
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  Por fim, ao término da música e, claro, da dança do casal, a imagem se fecha 

na escuridão e, logo em seguida, abre-se aos poucos já com a imagem do olhar de 

Mário. Pelos seus olhos, vemos que ele estava, a todo o momento, ali a imaginar tal 

cena, como se tudo aquilo que, em seu imaginário ele via, estivesse a se concretizar 

ali, naquele espaço aparentemente vazio, que o personagem o preenchera e dera 

vida com o seu olhar, como se o futuro já se concretizasse naquele instante. 

  Já Ibéria é um filme mágico e de extrema sensualidade, inspirado no trabalho 

do compositor espanhol Isaac Albéniz. Saura convida para esse filme grandes 

bailarinos e músicos reconhecidos mundialmente, e o resultado se configura em 

maravilhosas e apaixonantes cenas do flamenco, música clássica, ballet, e dança 

contemporânea. Um filme belíssimo e um verdadeiro convite à contemplação da 

nossa sensorialidade. A nossa percepção é a todo instante confrontada a questionar 

os mistérios produzidos pelos jogos produzidos pelo entrelaçamento entre a luz, a 

música e a dança.  

Dos filmes analisados, Ibéria não apenas é um dos mais recentes, mas um 

dos que mais nos possibilita percorrer de maneira mais intensa a sensorialidade e a 

magia desse corpo que se manifesta vidente, mas que também se mostra visível.   

Assim como os outros filmes, a câmera não se contenta em apenas 

armazenar em si um fragmento do tempo e espaço. Ela se concretiza nos 

acontecimentos, permeia e dá forma aos movimentos dos personagens, 

configurando-se também como um personagem criador.  

Na cena Rondeña, o cenário nos oferece todo um aspecto glacial, gélido, em 

grandes telas que desfiguram a imagem do corpo da dançarina. Entre essas telas 

que a câmera oferece, esse corpo, em diversas perspectivas, nos dá a impressão de 

funcionar como espelhos naturais, quando a personagem realiza os movimentos da 
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dança à sua frente. Entretanto, seu corpo surge em algumas dessas telas 

apresentando várias imagens de si mesmo que se sobrepõem em diversos 

tamanhos, e seus gestos vão se refletindo num tempo desconforme, oferecendo 

uma profundidade vivida em que cada imagem nos permite ver e compreender o seu 

movimento de uma forma diferente, como podemos ver na imagem 14. 

Expressando poder e uma força imperiosa, o cenário não serve apenas de  

fundo para uma apresentação junto ao corpo. Ele ganha vida aos nossos olhos, 

preenche os gestos, os anseios e as vontades do corpo em vivenciar e se fazer 

presente, em querer existir. 

 O tempo parece transcorrer por entre os movimentos do corpo. Melhor, 

parece descer ao corpo, torna-o fluido ao nosso olhar, como se fosse ausente de 

uma matéria física, um corpo que não parece ter carne, que se desdobra à medida 

que vive o próprio movimento, oferecendo uma nova estrutura de estar se fazer 

presente no mundo. Assim, tal corpo a se construir e a viver nesse mundo gélido, 

buscando extravasar seus sentimentos, na intenção de que se faça visível por meio 

de gestos que ora hesitam, ora demonstram toda a alegria e o regozijo em que 

transfiguram o tempo. 

Na cena do El Albaicin, uma sombra escura surge, com uma fisionomia de um 

corpo sem muita familiaridade com um humano dito normal, e, por algum momento, 

se confunde com o espaço (ver imagem 15). Com os membros alongados e um 

gesticular flutuante, parece querer desbravar um território desconhecido e se 

tenciona em direção ao mundo. Imediatamente, a sombra dá lugar a um novo corpo 

– uma mulher nua que parece dançar com a luz e com um enorme plástico 

transparente, o qual é tomado como o seu par dançante. 
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Imagem 14 – Rondeña – Ibéria. 

 

Fonte: SAURA, 2005. 

Com o baixar das luzes, o corpo parece querer fugir de um imenso mar 

escuro, de uma solidão, uma angústia que as batidas desesperadas da mão e a 

respiração ofegante parecem atacar o nosso olhar. O corpo grita, porém não é 

ouvido. A bailarina mantém uma relação íntima com o longo plástico que ora sufoca, 

ora parece dar prazer - expressos em seus sussurros. Uma vivência ao mesmo 

tempo conflitante e erótica, numa contradição que nos permite sentir toda a leveza 
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do plástico em contato com o corpo em alguns momentos, mas que, em outros, 

parece absorver um peso insuportável.  

Imagem 15 – El Albaicin – Ibéria. 

 

Fonte: SAURA, 2005.  

O corpo luta, grita, vibra incessantemente porque tem o desejo de se 

expressar; caminha em direção ao mundo. Ou melhor, dança porque tem o ensejo 

de ser no mundo. Com o alternar entre ritmos lentos, suaves e agressivos, 

abocanha, rasga essa longa membrana que o impede de sentir o sabor da vida, dos 

seus desejos, de sua existência e, portanto, busca a sua liberdade, como podemos 

ver na imagem seguinte. 
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Imagem 16 – El Albaicin – Ibéria. 

 

Fonte: SAURA, 2005. 

Já em “Bodas de sangue” (1976), a trama mostra a história de dois jovens 

apaixonados que são impedidos de ficarem juntos. O reencontro acontece 

justamente no dia do casamento da jovem com outro homem. Um trágico destino 

selará este triângulo amoroso. 

No filme, o cenário apresenta um espaço fílmico que se diferencia bastante 

dos demais filmes pesquisados, pois podemos dizer que além da diferença de anos, 

a proposta trazida pela cineasta espanhol também é diferente (talvez por uma 

limitação dos recursos tecnológicos da época).  Entretanto, isso não significa dizer 
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que o filme seja completamente isento de um labor mais artístico, ou tenha um 

menor valor significativo que os outros por Saura foram produzido - pelo contrário. 

Mesmo que a película aparente possuir poucos elementos na sua constituição - visto 

que foi praticamente todo rodado numa sala de ensaio de dança, dentre outras 

coisas -, os efeitos proporcionados pela câmera nos envolvem de uma maneira 

muito forte na trama. 

O filme tem início com a chegada dos atores aos bastidores, quando a 

câmera passeia entre eles a mostrar os seus rituais – tomando-os em primeiro plano 

dos rostos a se maquiar, do valsar das mãos e do amarrar o cabelo –, e a 

descontração de alguns - evidenciada nos sorrisos, na música que estão a cantar 

alegremente, tomando conta de todo o ambiente, até o momento em que se 

posicionam na sala de ensaio. 

Já arranjados, é realizado um breve ensaio antes do início da peça, em que o 

enquadramento aberto e fixo apresenta todos os personagens a nos encarar, como 

se tomássemos a perspectiva do espelho (ver imagem 17). Entretanto, quando 

começam a se movimentar, os personagens passam a preencher, deformar o 

espaço com seus gestos, o desequilibrar do corpo, entregando-nos a sensação de 

que ele, antes imóvel, passa a se animar diante de nosso olhar. 

Aos poucos, a câmera vai se desmembrando de uma fixidez e vai se tornando 

cada vez mais emancipada, mais livre, possibilitando outros pontos de vista, dando 

mais visibilidade aos movimentos realizados pelos atores. Caminhando entre eles, 

ao mesmo tempo em que oferece um ritmo diferente a seus gestos, ela põe o 

cenário, antes imóvel ao olharmos, a se mover. As paredes brancas da sala de 

ensaio apresentam um arranjo e um acordo com a luz e a sombra, oferecendo-nos 

uma impressão de um cinza sombrio, que invade o cenário e irradia pelo chão com 
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um ar de nebulosidade, de tristeza, o qual permeia também todo os corpos dos 

bailarinos presentes na cena.  

A grande sala não é mais um simples e útil lugar para a realização de uma 

manifestação artística. Vai muito além disso. Ela não testemunha apenas aqueles 

corpos que estão a se realizar em meio de seus movimentos, mas junto a eles recria 

seus gestos expressos na dança, permitindo-nos perceber esse corpo que dança 

para além de uma mecânica exterior. Ela ganha vida, transfigura-se e reveste os 

corpos - compartilha expressivamente com a felicidade, angústia -, os sentimentos 

dos atores. 

Em seguida, utilizando os figurinos em meio a burburinhos e o som dos 

sapatos a estalar no chão, os atores, um a um, vão se posicionando para o início da 

peça. Aos poucos, a câmera vai se desmembrando de uma fixidez e se tornando 

cada vez mais emancipada, mais livre, possibilitando outros pontos de vista, dando 

mais visibilidade aos movimentos realizados pelos atores. 

Bodas de Sangue se configura como um cinema de corpo, narrado e sentido 

pelo corpo. Não há a necessidade da pronunciação de uma só palavra; o corpo fala 

e expressa tudo o que precisa dizer nas atitudes, posturas. 

Tomamos como importante analisar a cena dos amantes, em que a relação 

do corpo com o outro, com os seus sentimentos, seu drama, expressam-se de forma 

significativa. Na cena em questão, o amante, Leonardo, surge realizando gestos 

tênues e suaves, tal como a música que insurge na cena, juntamente com o 

acompanhamento de um travelling lateral da câmera que se prolonga e o segue até 

a entrada de sua amante. 
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Imagem 17 – Ensaio – Bodas de Sangue. 

 

Fonte: SAURA, 1981. 

Após esse momento, um toque relampejante da viola demarca a mudança e 

rompe com um pequeno instante de silêncio em que a câmera filmava o ator. Este 

estava a olhar fixamente para a fronte, até o momento em que ele altera 

bruscamente sua postura de calmaria e concretiza um movimento que expressa a 

fisionomia do abraçar, como se carregasse no imaginário um alguém com que 

quisesse estar presente, ao passo que sua amante também realiza o mesmo gesto, 

estando ambos a expressar gestos carregados de dores, de sentimentos aflitos, mas 

ao mesmo tempo afetuosos (ver imagem 18). 

Em tal cena, é nítida e forte a presença de dúvida em que o cineasta tem por 

intento nos propor. Os dois personagens se apresentam no primeiro momento 

distante um do outro, oferecendo-nos por meio de seus gestos toda a angústia, o 

sofrimento, que se torna mais evidente quando a câmera realiza um movimento de 
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plongée, em que nos oferece a imagem de dor e tristeza dos personagens que estão 

a se contorcer, a rolar agoniadamente pelo chão, de cima para baixo. Em 

determinados momentos, eles se enrijecem, dando-nos a percepção da imensa 

vontade de quererem estar juntos. Já no momento seguinte, os dois entrelaçam 

seus corpos entre movimentos que expressam os seus desejos íntimos, presentes 

no tocar do corpo, na respiração ofegante, no encontro dos olhares, no abraço forte 

e ajoelhado que cada um se permite receber. 

O desempenho da câmera, em meio às atitudes do corpo expressas pelos 

dois personagens, dá-nos uma nova dimensão: ela não está ali para simplesmente 

registrar passo por passo os movimentos realizados pelos dois, não está a caminhar 

entre eles; ela oscila, desequilibra as imagens dos corpos dançantes, e nos oferece 

diversas formas de perceber tais movimentos, tirando-nos de uma zona de conforto 

cujo nosso olhar se encontra habituado. 

Nesta cena, vemos a tormenta do casal apaixonado, que logo voltam a se 

separar, sendo surpreendidos pela lente da objetiva que, vagarosamente, toma 

conta de seus rostos a fitar um lugar para além do que está presente, permitindo-nos 

pensar que só se estiveram unidos um ao outro, até aquele instante, pela força 

imperiosa de um imaginário, que em meio aos obstáculos da vida para expressarem 

seus desejos, seus afetos, uniu de forma bela o sentimento que possuem um pelo 

outro. 

A cena se segue até o momento em que a mulher não se encontra mais 

diante de seu amado. Nesse momento, os gestos da noiva conota cada vez mais o 

sentido de um conflito interno, de confusão, apresentando um corpo vertiginoso, 

realizando um gesto titubeante, enquanto leva as suas mãos à cabeça, e o seu olhar 

parece perdido e disperso no tempo. A música compartilha desse sentimento, e se 
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põe num ritmo mais intenso, bem como os movimentos firmes e desorientados em 

que a atriz percorre todo o espaço cênico, acompanhada pela câmera que a segue 

por diferentes ângulos, aproximando-se e afastando-se dela. 

Seus movimentos nos permitem pensar que há em suas intenções a busca 

por uma resposta para o seu drama vivido. Uma resposta que ela carrega em seu 

corpo e que somente o próprio pode revelar. Por meio da sua expressão corporal e 

dos movimentos da câmera, a atriz ora expressa toda sua angústia com posturas em 

que se agacha e se fecha como um casulo - estando a câmera a se aproximar 

rapidamente em direção a ela -, ora revela toda a ânsia de viver o seu amor, de 

concretizar os seus desejos quando se levanta e se arboresce no espaço, enquanto 

a câmera torna a se distanciar. 

Outra cena deveras interessante do filme é a do Duelo. Essa cena se inicia 

com os amantes a fugir da festa de casamento, onde ambos realizam um 

movimentar semelhante ao de um cavalo, em que os braços do rapaz se configuram 

como o puxar das redias, enquanto a noiva o segura pela cintura. Nisso, passam os 

dois a galopar num acordo afável entre o arrastar dos pés e o ritmo único que seus 

corpos juntos criam. Em seguida, surgem em cena o noivo traído e os seus 

capangas, os quais realizam o mesmo gesto do galopar, mas com uma das mãos na 

cintura, como se estivessem com uma arma a amparar. Fatalmente, o destino se 

encarrega de por em frente ao casal tal homem torturado pela mágoa e o abandono 

de sua esposa. 

 Ao se depararem de frente para o outro, os personagens descem do cavalo – 

neles mesmo -, enquanto os dois inimigos se rivalizam pelos olhares de ódio que 

permeiam seus rostos. Nesse instante, volta a se ouvir o som dramático da viola, 

que marca também o início do confronto, com o sapatear de ambos, que mais 
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parece palavras de ódio confrontando-se nos belíssimos primeiros planos de seus 

pés. Nesse ínterim, os pés nervosos e delicados denunciados no sapatear da bela 

noiva tentam intervir, em vão, um futuro danoso, uma vez que os rivais evidenciam 

em seus rostos e num dançar rígido a intenção que os sustentam para satisfazerem 

os seus desejos de terem ao seu lado a mulher amada, o que fica ainda mais claro 

no desembainhar de seus punhais.  

 

Imagem 18 – Cena do filme Bodas de Sangue. 

 

Fonte: SAURA, 1981. 
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  Como se fossem atingidos por um sopro de um tempo desconhecido - no 

instante em que o penoso trio realiza um longo levantar dos braços (ver imagem 19), 

seguidos de um também longo suspiro, como podemos ver na imagem a seguir -, 

passam a se movimentar como se vivessem numa outra dimensionalidade espacial 

e temporal, e mais nada é ouvido, senão os sons de seus próprios gestos e 

sussurros.  

Imagem 19 – Duelo – Bodas de Sangue. 

 

  Fonte: SAURA, 1981.  

 



139 
 

 

 Os personagens passam a se movimentar com uma fleuma, uma lentidão, 

como se vivessem num tempo tão íntimo a eles, transpondo um ritmo acelerado que, 

inclusive, marcou boa parte do filme. Nesse instante, os dois homens passam a 

travar um duelo num tempo particular a ambos, numa dança silenciosa e ao mesmo 

tempo aflita, enquanto a bela noiva se enche de desespero, como que já estando a 

prever a tragédia que os espera. Num momento em que se encontram um em frente 

ao outro – para nós, um se encontra de costas e o outro de frente -, realizando 

gestos simultâneos, dão-nos a impressão de ser como um só corpo - ao mesmo 

tempo em que o olhar do que está a nossa frente, assim como o dorso do que nos 

aparece de costas nos faz ver todo o enlace de seus corpos na situação conflituosa, 

que nos aproxima do ódio, da raiva e também do medo que estão a permear os seus 

movimentos, as suas expressões corporais. 

  Nos ataques que realizam, o punhal, que, por vezes, parece ser o 

protagonista da cena, parece perfurar um ar viscoso, coloidal, até chegar ao seu 

opositor, em que todo o corpo dos personagens parece se estruturar com uma 

intencionalidade permeada de um querer, guiado unicamente pelo desejo de 

continuar a viver o seu amor. Nisso, vemos também aberturas de horizontes que nos 

põe a questionar de forma angustiante se o golpe proferido traria ou não a morte de 

seu oponente, unindo a essa espera o gesto que se realizara com um futuro ainda 

incerto, confirmados em seus corpos que se enchem de plasticidade os 

desequilíbrios do corpo, e, ao mesmo tempo, de uma rigidez e de uma forte tensão 

no encontro de seus braços. Enquanto isso, em determinados momentos, tal embate 

é visto pelo rosto amedrontado em destaque da jovem noiva, que aparece imerso e 

por entre os corpos dos rivais que por ela dançam/lutam, como podemos ver na 

imagem seguinte. 
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Imagem 20 – Duelo – Bodas de Sangue. 

 

Fonte: SAURA, 1981. 

 No caminhar da cena, o desespero de ambos é evidenciado numa 

perspectiva panorâmica, de modo que enquanto vimos o dorso de um dos 

oponentes, vemos a face desfigurada pelo medo do outro. Imediatamente, os 

silêncios de seus gestos vão abrindo espaço para as respirações ofegantes, que não 

revelam só o cansaço dos dois amantes, como também todo o medo, a angústia da 

morte e, sobretudo, a perda do ser amado. A vontade de manter o seu desejo vivo é 

o que parece dar sustentabilidade e força para continuarem a lutar.  

Por fim, no instante em que os demais personagens passam a realizar um 

sapateado num ritmo rápido, o jovem apaixonado desfere um golpe no marido traído 

e, logo em seguida, por ele também é atingido – um instante belo, em que o corpo 

realiza gritos estridentes de silêncio, em que podemos ver toda a leveza do corpo 

que se entrega ao espaço, desequilibra-se em anúncio a vertigem mortífera que se 
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sucede, até que os seus corpos se entregam, enfim, por completo ao chão, como 

podemos ver na imagem seguinte.  

 

Imagem 21 – Duelo – Bodas de Sangue. 

 

Fonte: SAURA, 1981. 

Em Fados (2007), o filme se configura como uma apaixonante e bela história 

do gênero musical. Ele leva em seu título um típico estilo musical muito tradicional 

em Portugal no século XIX, e conta com a participação de cantores mundialmente 

consagrados e belíssimas cenas em que a música e a dança se permeiam.   

 Na cena “Alfredo Marceneiro”, uma sombra feminina surge à frente de uma 

tela com imagens de vídeo do fadista Antônio Marceneiro a cantar. Imediatamente, 

essa sombra desequilibra-se para trás, passando a se misturar com a de outra 
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mulher, até o momento que a câmera revela as duas, que estão a se movimentar 

com gestos rígidos e lentos.  

 Ao se dirigirem no espaço, ambas não apresentam uma expressão definida 

em seus rostos, mas seus corpos revelam uma sensação de tristeza, que 

acompanha o ritmo melancólico e angustiante da música cantada por Alfredo no 

vídeo. Ao abrir do enquadramento, percebemos melhor como as imagens do vídeo 

permeiam tais corpos, os quais expressam todo o cansaço nas curvaturas do corpo, 

nas posturas aflitas, nos movimentos bruscos e espasmódicos, que ora parecem 

lutar para expressar um gesto mais livre, ora parecem se entregar definitivamente ao 

insucesso do gesto não realizado, como mostra a imagem seguinte (imagem 22).  

 Em seguida, as duas bailarinas se encontram, tocam-se com as cabeças no 

inclinar dos corpos (ver imagem 23); os movimentos de uma passa a figurar no de 

sua companheira, num acordo sensível, sem imposições, em que ambas passam a 

experimentar o corpo uma da outra, por meio de suas posturas que vão ganhando 

conformidade num tempo e espaço íntimo às duas. Disso, os gestos que expressam 

ao dançar parecem de acalanto – entregam e misturam os seus sentimentos numa 

síntese momentânea de seus corpos, parecendo uma eternidade.    

Logo após, voltam a se separar, caminham, com os mesmos gestos lentos e 

desequilibrantes de outra hora, como se estivessem a sair do cenário ou a despertar 

daquele pesadelo em que se faziam presas, só por assim querer. 

Imagem 22 – Homenagem a Alfredo Marceneiro – Fados. 
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Fonte: SAURA, 2007. 

Imagem 23 – Homenagem a Alfredo Marceneiro – Fados. 

 

Fonte: SAURA, 2007. 
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Em “Fado menor do porto”, a cena se inicia com seis mulheres no cenário 

numa fila diagonal, de modo que suas imagens também estão lançadas em três 

painéis que cerca o cenário, evidenciando seus corpos em diferentes perspectivas 

(ver imagem 24). 

A primeira bailarina passa a se mover juntamente com o surgir da música, 

enquanto as demais permanecem imóveis. Com gestos rápidos, câmera e bailarina 

entram numa confluência em que todo o espaço passa a se mover com uma íntima 

lealdade aos gestos da bela moça.  

 No momento em que todas vêm a dançar, num abrir do enquadramento, elas 

parecem dançar sobre um lago escuro, cujo balançar dos figurinos põe sua água a 

mover. Nisso, o corpo oscila, esconde um lado na sombra, enquanto outra parte do 

corpo se configura e se faz visível aos nossos olhos, numa permuta em que o visível 

e o invisível parecem brincar a meio os desequilíbrios dos corpos no espaço. 

 As belas moças são guiadas pelos sentimentos que a dança e a música as 

proporcionam, admitindo uma conformidade íntima com o mover do corpo no 

espaço, no tempo. Enquanto se movimentam, o painel evidencia um ritmo diferente 

de seus gestos, em cada imagem que apresenta, de modo que ora elas se fundem, 

ora se afastam, fazendo com que tais imagens do corpo das bailarinas se estreitem 

e se expandam no espaço. Nesse instante, os olhos, a priori, põem-se a se 

questionar sobre quem se move e quem é movido, mas, quase que imediatamente, 

percebemos que um se tenciona em direção ao outro, de forma que espaço, corpo e 

tempo se configuram como um único ser. 

Em quase todos os momentos da cena, uma bailarina se mostra como a 

protagonista, visto que as expressões de sua face, a centralidade no cenário é 

tomada em toda a cena, mas as demais, que, inclusive, usam o mesmo figurino, 



145 
 

 

parecem não só fisicamente com ela, mas aparentam ainda com o seu dançar ser a 

extensão do corpo e dos sentimentos da protagonista. E isso fica mais intenso, 

porém, quando todas passam a dançar juntas, sendo o nosso olhar a todo o instante 

instigado a lançar-se em uma por uma, não sendo muito difícil que acabemos a nos 

confundir tais corpos. A água negra do solo, pois, vibra de forma mais intensa 

quando estão juntas a dançar. 

 Imagem 24 – Fado Menor do Porto – Fados. 

 

Fonte: SAURA, 2007.  

Nas cenas analisadas, encontramos elementos bastante significativos, dando 

sustentabilidade para que possamos ter uma melhor compreensão sobre as 

questões referentes à relação entre o nosso corpo e o movimento.  Em tais cenas, 

as relações estabelecidas entre o personagem e o espaço fílmico nos permitem 

perceber e refletir sobre a integração entre o ser e o mundo.  
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Imagem 25 – Fado Menor do Porto – Fados. 

 

Fonte: SAURA, 2007. 

Nos filmes do cineasta espanhol, o espaço do corpo e do cenário se 

misturam, transfiguram-se na medida em que os personagens, juntamente com a 

câmera, dançam. O espaço ganha vida, e pensar nesse espaço vivo requer que 

pensemos também numa relação em que sujeito e objeto se encontrem interligados, 

sem que haja uma sobreposição de um em detrimento do outro.  
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O espaço e o tempo percebido nos filmes transcorrem intimamente pelos 

movimentos do corpo, ou melhor, parecem descer ao corpo, tornando-o fluido ao 

nosso olhar, como se ele fosse ausente de uma matéria física, que se desdobra à 

medida que vivencia, relaciona-se com os elementos do cenário e com a câmera, 

oferecendo uma nova estrutura de vivenciar e se fazer presente no mundo, como 

pudemos ver, de forma mais contundente, em cenas como “Rondeña” e “Fado 

menor do Porto”. Nas cenas, o movimento já realizado passa a ganhar uma outra 

forma, uma nova visibilidade, que une ao presente um passado e o por vir. 

 As fisionomias, os comportamentos dos personagens entregam a experiência 

do outrem. A relação que um personagem estabelece com o outro, com o espaço, o 

tempo, configuram-se de uma maneira particular no esquema corporal de cada 

espectador, numa comunicação por meio das sensações que os sentidos libertos a 

ele entrega. Mesmo nas cenas que as posturas, as atitudes do corpo desempenham 

um modo de perceber os gestos de um corpo sem vida, como na cena “Militar” do 

filme Tango, e da “Homenagem a Alfredo Marceneiro”, Fados, tais corpos não 

expressam outra coisa senão o sabor de se sentir vivos. 

  A relação do corpo com os seus afetos, seus desejos, suas vontades, 

presentes em seus gestos vivos a dançar, expressam uma comunicação sensível 

entre o corpo que sente e o que o cerca. Nisso, ele se tenciona de forma voraz no 

mundo, como a bailarina do “El Albaicin”, no filme Ibéria, numa atitude erótica que 

ela estabelece com o plástico que a sufoca, dá prazer; ou mesmo na confusão que a 

cena “Trio”, do filme Tango, oferece às nossas sensações, quando os corpos dos 

personagens se fundem  nas telas que cercam o cenário. 

  Seguindo esse pensar, no capítulo seguinte realizaremos uma reflexão sobre 

a relação do cinema entre a cultura de movimento e a percepção cinestésica das 
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imagens fílmicas, com a intenção de perceber como as relações dessa arte se 

entrelaçam com o corpo, a cultura, a natureza, tratando ainda questões sobre a 

expressividade do corpo no cinema, por meio de suas imagens animadas.  
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o capítulo anterior, vimos a relação estreita entre o corpo e o cinema por 

meio da experiência perceptiva, relação essa estabelecida no contato sensível do 

nosso olhar com as imagens fílmicas em movimento, o que nos recoloca em contato 

com o mundo da percepção, do mundo de nossos sentidos; o sujeito que percebe se 

encontra em contato com o mundo e com o outro, e não como um sujeito 

arrematado, que se refere ao mundo por meio de um representacionismo, como no 

caso do empirismo e do intelectualismo, os quais reduzem o ser corporal a princípios 

causais.    

  Tendo isso como base, reconhecendo na apreciação estética do cinema uma 

relação íntima com o corpo e o movimento, percebemos ainda ser necessário 

alargar algumas compreensões referentes à experiência do corpo no cinema, 

principalmente no que concerne à percepção cinestésica, para que possamos 

conhecer as relações estabelecidas entre essa arte e os sujeitos, tendo ainda como 

referencia a sua experiência vivida, as relações estabelecidas com a cultura e a 

natureza. Faz-se necessário, nessa perspectiva, sobretudo para a Educação Física, 

enquanto área do conhecimento, que possamos integrar de uma forma mais nítida, 

neste capítulo, as relações das imagens do corpo e do movimento no cinema, 

trazendo a sua relação com a compreensão de cultura de movimento.  

  A cultura de movimento já foi e ainda é um tema deveras debatido no âmbito 

da Educação Física, principalmente no que se refere às questões que circundam e 

emergem do seu conceito, e que envolvem o conhecimento sobre o corpo e o 

movimento nas suas diversas multiplicidades.     
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 De acordo com Mendes (2002), a cultura de movimento se configura como o 

caráter organizador da Educação Física, e não se resume aos conteúdos 

comumente trabalhados nesta área, como manifestações esportivas e os demais 

conteúdos, como as danças, os jogos, lutas, ginástica. Ela evidencia uma rede 

complexa em que há o entrelaçamento entre a cultura, a natureza e os demais 

outros seres. Nisso, o corpo corresponde a um ser biocultural, que encontra 

presente no seu movimento um sentido de copertença com sua história, com os 

outros, unindo o individual e o coletivo, e pondo os significados referentes à cultura 

em constante dinamicidade, ao passo que os sujeitos se movimentam. 

A cultura de movimento é um conhecimento inerente a qualquer ser humano, 

pois se faz presente nas nossas práticas mais simples, como num simples beber 

d’água, até as que poderíamos chamar das mais complexas, como uma prática 

esportiva de alto rendimento, por exemplo. Desse modo, ela se encontra presente 

em diversos momentos de nossa existência, não resumindo o corpo que se 

movimenta pelo puro objetivismo, mas compreendendo-o como um ser relacional, 

pois “a cultura de movimento refere-se às relações existentes entre os movimentos e 

a compreensão de corpo de uma determinada sociedade, comunidade, de uma 

cultura” (MENDES, 2002, p. 19).  

  A partir disso, vemos que a compreensão de cultura de movimento, no que se 

refere ao caráter de co-pertença entre corpo, natureza e cultura, configura-se como 

um conhecimento aberto que se contrapõe a uma visão reduzida aos aspectos 

físicos e biológicos do corpo e do movimento, mas que já se encontra investido nos 

gestos, transpassando as objetivações impostas por conteúdos já programados, 

estando imerso, inclusive, nas diversas manifestações humanas. Nesse sentido, tal 

noção perpassa pelo conhecimento sobre o esporte, as lutas, as danças, os jogos, 
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mas também se encontra em outras esferas da vida, como as práticas estabelecidas 

no cotidiano e, por exemplo, no universo artístico. 

  Nossa intenção, neste capítulo, parte do ensejo de dissertar sobre como a 

experiência cinematográfica, no exercício do olhar, pode nos fazer pensar sobre a 

configuração da cultura de movimento, ou seja, como as imagens fílmicas - além de 

permitir uma maior reflexão sobre a vida cotidiana - entrelaçam-se, de forma íntima, 

com as relações estabelecidas com o corpo, a cultura e a natureza.   

  Para tanto, pedimos licença para que antes de entrarmos nessa questão de 

uma maneira mais minuciosa, possamos ainda fazer algumas reiterações e alguns 

complementos sobre o que já foi discutido no capítulo anterior sobre corpo, 

percepção e movimento.  

  Ainda no capítulo anterior, dissemos que o desenvolvimento científico 

moderno, fundamentado na concepção clássica, envolto a um racionalismo 

exacerbado, influenciou, com os seus experimentos generalizantes, a separação 

entre o homem do seu mundo vivido, tendo como princípio o mundo percebido entre 

parênteses, com o argumento de que as sensações advindas do corpo resultariam 

em nada mais do que erros para os seus dados quantitativos. Esse pensamento 

contribuiu, de um modo geral, para a disseminação de uma visão racionalista de um 

corpo dicotômico em várias áreas do conhecimento - dentre as quais se encontra 

também presente a Educação Física. 

  Segundo Santin (1987), após receber influência da ciência moderna, o 

desenvolvimento da Educação Física resumia-se aos conhecimentos sobre o corpo 

e o movimento advindos do aspecto biológico e da mecânica, e, a partir disso, 

prometia-se acabar com os mistérios do corpo e do movimento por meio de um 
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pensamento lógico-causal, em detrimento das faculdades sensíveis, tendo a 

racionalidade como a sua principal premissa.  

  De acordo com Nóbrega (2010), com a influência desse pensamento, deu-se 

demasiada importância a um corpo quantificado, metrificado; viu-se surgir inúmeros 

modelos, padrões generalizantes de beleza, de movimento, e, ainda, a 

disseminação de uma imagem materialista do corpo como um autômato, destituído 

de sensibilidade, de uma intencionalidade própria.  

   Com a compreensão de que a realidade do corpo só poderia ser encontrada 

no recôndito restrito de um cientificismo absoluto, os aspectos sociais, culturais, 

eram alocados para fora dos laboratórios, pois estariam a comprometer com a 

verdade que tanto os cientistas almejavam alcançar sobre os mistérios do corpo. 

Desse modo, ao ser “sequestrado” do seu mundo vivido, além do corpo surgir, nesse 

caso, como uma matéria objetivada, ocorreu também a dissociação entre ele e a 

mente, entre natureza e cultura. 

Como exemplo de tal acontecimento, Kunz (1991) nos mostra que a 

Educação Física brasileira ancorou-se num determinado aspecto “mercadológico”. 

Este era realizado pelos países mais desenvolvidos sobre os de terceiro mundo, o 

que acarretou a disseminação de métodos generalizantes para o adestramento do 

movimento humano pelos seus moldes científicos, sem levar em consideração o 

meio em que os sujeitos se encontravam inseridos. Isso ocorreu no território 

brasileiro e em outros países, pelos centros mais industrializados - como os Estados 

Unidos e outros da Europa.  

De acordo com o autor supracitado, tal episódio se configurava como um fator 

extremamente degradante para os países que absorviam esses métodos, uma vez 
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que as “culturas hegemônicas” passavam a desvirtuar as culturas tradicionais e o 

movimentar-se dos sujeitos nelas inseridos, normatizando os movimentos do corpo 

por meio de técnicas padronizadas, tendo apenas o intuito de formar indivíduos 

capazes de desafiar o cronômetro, desconsiderando as suas demais experiências, 

como as culturais, estéticas e históricas.  

Entretanto, é necessário compreender que tal pensamento não fundamentou 

exclusivamente diversas áreas do conhecimento, como assim ocorreu na educação 

física, mas influenciou também o universo artístico e, sobretudo, a cinematografia. 

    Segundo Melo (2005), o cinema na era moderna serviu como um meio de 

difusão para uma determinada cultura, uma “conscientização” imposta pelas 

estratégias nacionalistas de alguns países, como os Estados Unidos da América e a 

Alemanha, cujo poder de divulgação do cinema como um meio de entretenimento 

para outros países era bastante grande. Com o intento de propagar os seus ideais 

disciplinadores, como o ideal de um corpo perfeito e de uma moral a ser seguida, 

tais nações tinham por interesse primordial alavancar uma imagem de nação 

modelo, de uma civilização perfeita. 

   E isso fica claro quando vemos o trecho de Melo (2005), em que se fazem 

algumas considerações sobre “Olympia” - filme da cineasta alemã Leni Riefenstahl, 

que embora tenha sido fonte de diversas discussões acerca do caráter estético, 

artístico envolvido em sua obra, não conseguiu se desvencilhar do imaginário 

nazista que fora ordenado por aquele que o encomendou, Adolf Hitler:  

Trata-se “Olympia”, exclusivamente de um filme esportivo? Por certo 

que não. Lá encontramos muitas das dimensões que norteavam o 

imaginário do nazismo: a exaltação da beleza clássica, da perfeição, 
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do vigor, da pureza. Destaca-se a correlação estabelecida no filme 

entre a Grécia e a Alemanha, algo desejado por competente por Leni 

já nas sequencias iniciais do filme, quando por meio de fusão de 

imagens parte-se de um passado grego idealizado para se chegar a 

um presente concretizado na imagem do atleta alemão (MELO, 2005, 

p. 122).  

    É importante perceber, com isso, que o cinema teve a sua parcela na 

“malsinação” das culturas tidas como impróprias para o desenvolvimento humano, 

por meio de discursos abjetos, inclusive de cunho racistas, contribuindo, ainda, para 

a descontextualização entre o ser e a sua vivência. 

   Outro exemplo que podemos citar sobre as disparidades relativas à 

segregação entre o ser e a contextualização com os aspectos referentes à cultura, 

às relações estabelecidas no cotidiano por meio do cinema, trata do que ocorreu em 

algumas comunidades negras da África. Alguns filmes em que os africanos 

assistiam, os quais evidenciavam os seus algozes de guerra apresentando as suas 

versões da história, ocasionaram nestes uma guerra imaginária, de modo que os 

violentados enfrentavam, por vezes, uma crise identitária, como bem aponta Stan 

(2003).  

  Todavia, não precisamos voltar a um passado longínquo para podermos 

perceber que tais relações ainda continuam a fazer parte do universo das imagens 

cinematográficas, mesmo que de um modo transfigurado. 

  De acordo com Neves (2006), na contemporaneidade, mais precisamente na 

segunda metade do século XX, o cinema passou a ser além daquilo que já era, um 

espaço para o viajar do imaginário, do mundo dos sonhos, para ser também um 

espaço da cultura de consumo, da moda, da beleza, de novos comportamentos que 
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foram atribuídos pelos moldes capitalistas, adentrando com contundência nos 

grandes shoppings centers. Tal acontecimento ocasionou, como poderemos ver no 

trecho seguinte, uma desconfiguração do modo em que as pessoas tinham de se 

relacionar com o cinema, sustentando, ao lado da magia, um ensejo empresarial: 

Essa dualidade em relação ao cinema foi crescendo, à medida que o 

crescimento econômico e a tecnologia também avançavam. Com a 

onda de desenvolvimento em todos os setores da vida – mais 

efetivamente a partir da segunda metade do século XX – à proporção 

que os anos passavam, novas necessidades eram criadas e 

ampliadas. Neste sentido, alguns hábitos e costumes sobreviviam, 

enquanto outros desapareciam e, neste turbilhão de transformações, 

o antigo hábito de ir ao cinema, com toda a sua magia, esfacelava-

se. Novos hábitos e comportamentos são renovados e inseridos em 

uma nova forma de diversão e entretenimento (NEVES, 2006, p. 8). 

   Percebemos, nessas conjunturas, que em diferentes contextos o cinema 

serviu, de certo modo, como um meio expressivo para “hierarquização” de culturas, 

além de quadrar como uma máquina utilizada com interesses para a deflagração da 

interação entre o sujeito e as suas vivências, uma vez que, por ele, foram utilizadas 

diversas estratégias para subverter as interações dos indivíduos referentes ao ser-

corpo, ao seu movimentar-se, bem como às suas relações estabelecidas com os 

outros. 

  Vemos, assim, ainda resquícios do que pregava a psicologia clássica, isto é, 

que aquilo que o indivíduo visse pudesse moldá-lo, nesse caso, por interesses já 

estabelecidos, de uma maneira que as próprias imagens por si só já entregariam a 

ele todo o sentido que as abarcariam, cabendo ao sujeito apenas receber o que via 
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no seu exterior. Nessa perspectiva, poderíamos comparar isso, por exemplo, com 

um modelo de produção em série, no qual a mente dos sujeitos seria preenchida 

pelos filmes cinematográficos, os quais passariam, então, a compor sua visão de 

mundo, sem que fosse levado em referência a sua história, sua experiência vivida, 

os dados advindos da experiência corpórea.  

  Nessa forma de pensar, percebe-se, de maneira nítida e incisiva, as relações 

dicotômicas, tanto entre sujeito e objeto quanto entre natureza e cultura, 

proporcionadas por interesses que vão além do aspecto estético, artístico. Seguindo 

uma lógica mais comercial, o cinema era, e ainda parece ser – vide os inúmeros 

filmes que surgem financiados por grandes empresas para ter sua marca vinculada 

a própria produção fílmica –, uma ferramenta racionalista, capaz de fragmentar a 

percepção do sujeito pelos desvios de uma cultura de consumo.  

  Assim, mesmo que um filme contenha momentos belos de poesia em sua 

feitura, as grandes marcas de fast-foods, bebidas, automóveis, dentre outras, 

deslocam a experiência do espectador com os desvios pragmáticos propostos pelas 

suas imagens, como podemos ver na cena do filme “Birdman” (2015) - do diretor 

Alejandro González Iñárritu, que ganhou o Oscar de melhor filme desse ano -, em 

que uma cerveja de marca famosa aparece no enquadramento junto ao protagonista 

(imagem seguinte). 

  Em contrapartida, Merleau-Ponty (1983), baseando-se na psicologia moderna, 

como vimos no capítulo anterior, afirma que a relação que estabelecemos com o 

cinema nos faz ver que não somos uma inteligência suprema que constrói um 

mundo, tampouco nossa mente seria um calabouço vazio com o propósito de ser 

preenchido pelas sensações advindas da percepção que arrecadaríamos dele; 

estamos, segundo o autor, lançados a este mundo em que vivemos de maneira 
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íntima, interligados a ele por um elo natural, o de nossa percepção. Portanto, a 

experiência que temos de um filme não se consolida por uma passividade do corpo 

nessa relação, mas encontra-se imersa na experiência sensível. 

Imagem 26 – Cena do filme Birdman. 

  

Fonte: IÑÁRRITU, 2015.  

    Morin (1997), em consonância com esse pensamento, ao apontar que 

mesmo o pensamento racionalista e objetivista tenha tentado obrigar a magia do 

cinema a recuar até a sua toca, o fluxo das imagens tem por natureza o 

entrelaçamento com o fluxo sensível, dos sentimentos e das emoções, adaptando-

se ao domínio cinestésico do espectador.  

  Em ambas as considerações acima citadas, compreende-se que a 

experiência que temos no cinema não põe apenas o ser corporal em contato com o 
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seu mundo vivido, mas ainda expressa a inseparabilidade das imagens a que 

assistimos com as experiências advindas das nossas sensações, do nosso corpo. 

Mesmo que haja o intento de destorcer, fragmentar a percepção daqueles que a elas 

assistem, por meio de discursos ideológicos, racionalistas em prol de interesses que 

extrapolam o universo da arte, o corpo reage a tais interesses de uma forma ativa, 

mesmo que não haja uma atitude consciente, mesmo que, de fato, não venhamos a 

refletir sobre isso. Com isso, na experiência cinematográfica, as imagens fílmicas 

evocam menos uma participação estrita do espírito do que os rastros sensíveis do 

corpo, abarcando, ainda, todas as nossas relações com o mundo, com a natureza e 

a cultura, enfim, com o outrem.  

  Tendo como base esses apontamentos, compreendemos ser possível ainda 

abrir, por meio da experiência perceptiva do cinema, outros horizontes para se 

pensar na sua relação com a Educação Física, enquanto área de conhecimento, 

assim como uma outra possibilidade de alargar a compreensão da cultura de 

movimento. 

 Cenas que se dão entre a imagem e a expressividade do corpo 

  Pensar na experiência do cinema levando-se em conta as relações existentes 

na cotidianidade dos sujeitos permite-nos percorrer diferentes apontamentos sobre 

os seus significados.  

  O intento de assistir a um filme vai desde querer ter um momento de lazer, 

entretenimento, que se configura como um ponto de encontro entre amigos, 

namorados, familiares, até mesmo para se ter um momento de reflexão, dentre 
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muitos outros interesses que fazem diariamente com que várias pessoas invistam 

um pouco do seu tempo nas grandes salas de shoppings, em casa, ou mesmo nos 

espaços acadêmicos, para percorrer com o olhar as imagens móveis da 

cinematografia. 

  No que concerne à Educação Física, talvez seja difícil pensar, em primeira 

instância, na experiência do cinema num ambiente acadêmico, numa sala de aula 

escolar. Muito menos, pensa-se na busca de uma produção do conhecimento 

científico que não esteja envolvida em uma perspectiva engajada, com a finalidade 

de provocar uma reflexão crítica sobre os diversos temas que englobam essa área 

do conhecimento. 

  Segundo Baecque (2008), o cinema já é por definição um veículo que torna 

visível para nós as diferentes feições do corpo, de forma que o registro dos corpos 

cria para nós outros modos de compreender os espaços e as expressões corporais, 

além de oferecer outros caminhos imaginativos feitos pelas sensações, identidades, 

pelas sucessivas mudanças desses corpos que vão surgindo nas grandes telas. 

Sobre isso, o autor afirma que: 

‘A própria matéria do filme é o registro de uma construção espacial e 

de expressões corporais’9. Registrar, com o auxílio de uma câmera, 

corpos que se relacionam em um espaço, eis a definição dessa 

organização formal chamada cinema. [...] Tal representação oferece 

um novo horizonte imaginário, feito de fantasmas, de identificações, 

pedagogia, temores, de adesões às representações do corpo e a 

suas sucessivas mutações (BAECQUE, 2008, p. 481). 

                                                             
9
  A parte da citação em apóstrofe refere-se a um trecho de Eric Rohmer, redator-chefe dos Cahiers 

du Cinema, citado pelo autor. 
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 Partindo desse princípio, temos que a cinematografia se configura como um 

instrumento que pode oferecer à Educação Física um dado sensível para investigar 

as relações do corpo, do movimento, como bem podemos encontrar, por exemplo, 

em muitos trabalhos realizados pelo ESTESIA – Grupo de pesquisa Corpo, 

Fenomenologia e Movimento, em que vários de seus integrantes fizeram usos de 

filmes como parte importante da sua metodologia, com a pretensão de construir uma 

rede significativa sobre o tema que se propuseram a pesquisar.  

  Entretanto, acreditamos que o cinema, no seu escopo, ainda ofereça outros 

subsídios que acompanham elementos significativos para pensar sobre a Educação 

Física para além da reflexão, ou melhor, para que possamos compreender melhor 

como tal reflexão se enraíza na dimensão sensível do corpo. 

  Já vimos aqui que tanto o desenvolver do cinema quanto o da Educação 

Física se deram por meio de bases racionalistas, em que o corpo filmado e a 

concepção de corpo presentes na Educação Física se encontravam 

descontextualizados com as relações advindas do vivido, sendo regidos por regras 

uniformes e modelos invariáveis, ou, como é mais comum dizer, pelos famosos 

“clichês”. 

  De acordo com Xavier (1996), não foram poucos os casos de 

descontentamentos sobre essa maneira de se fazer cinema. É o caso dos 

movimentos modernistas, o Neorrealismo e a Nouvelle Vague, como o próprio autor 

exemplifica no relato de Mario de Andrade, no qual o poeta, despertando um 

sentimento de indignação, afirma que nós, brasileiros, não acendemos o fósforo em 

nossos sapatos e, por isso, não deveríamos imitar a mesma cultura nem o 

comportamento dos países estrangeiros que chegavam ao Brasil pelas telas 

cinematográficas, em sua grande maioria pelo cinema hollywoodiano. 
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  Do mesmo modo, não foram poucos os estudiosos que se debruçaram sobre 

o cinema, encontrando nele uma fonte para vários estudos em que tinham em seu 

ensejo apresentar a relação sensível do corpo com as imagens fílmicas, os quais 

muitos já foram, inclusive, citados neste estudo10. 

   No que se refere à Educação Física, várias vertentes também surgiram com 

uma perspectiva contrária aos métodos reducionistas do corpo, evidenciando um 

olhar sensível sobre o corpo e o movimento humano, tais como as teorias propostas 

por Santin (1987), Nóbrega (2005), Mendes (2007), Kunz (1991), Lovisolo (1997), 

dentre muitos outros pesquisadores que estiveram e estão preocupados em oferecer 

à área da Educação Física outros prismas que não se resumem somente aos 

aspectos biológicos, mecânicos do corpo. 

Tendo como base tudo que já foi dito até agora, percebemos que a relação 

entre o cinema e a Educação Física parece assumir outros pontos em comum, 

evidenciando, ainda, como tema fundamental nesse roteiro, as interações sensíveis 

em que o corpo estabelece com o mundo. Tal fato nos permite compreender que 

não somos feitos simplesmente de uma simples matéria pensamente separada de 

outra matéria física, ou seja, uma não se encarrega em desvelar a realidade pelo 

intelecto, enquanto a outra serve de veículo para o conhecimento do mundo 

circundante, respectivamente. 

  Em estudos mais recentes sobre a constituição do ser vivo, Maturana e 

Varela (2010), ao nos apresentar a compreensão de autopoiesis, permite-nos 

compreender o organismo como um sistema autônomo, capaz de produzir-se a si 

                                                             
10

 A exemplo desses estudos estão os realizados por Merleau-Ponty (2007): O cinema e a nova 

psicologia, O cinema ou o homem imaginário, de Morin (1950), A Imagem-Tempo, de Deleuze (1990), 

dentre outros que se encontram no referencial teórico do trabalho. 
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mesmo, mas que desde a sua organização, da mais simples a mais complexa, 

mantém uma circularidade fundamental entre o meio, ocasionando mudanças 

constantes em sua estrutura, de modo que o que conhecemos não pode ser 

realizado puramente pelo exame restrito do sistema nervoso, mas que este mesmo 

se encontra imerso nessa organização de influência mútua.  

  A proposição dos autores supracitados nos faz compreender que os seres 

vivos são produtores do seu próprio conhecimento, de modo que as raízes 

biológicas do conhecer não são formuladas por uma atitude passiva, pelo 

processamento de informações que adviriam do meio, e sim pela sua interação com 

os elementos exteriores do viver. Sobre esse fato, os próprios autores afirmam:  

Nossa trajetória de vida nos faz construir nosso próprio 

conhecimento do mundo – mas este também constrói seu próprio 

conhecimento a nosso respeito. Mesmo que de imediato não o 

percebamos, somos sempre influenciados e modificados pelo que 

vemos e sentimos (MATURANA e VARELA, 2010, p.10). 

  Autonomia e dependência, nessa perspectiva, imbricam-se numa conciliação, 

num complemento mútuo em que a resposta dada ao organismo pelo meio será 

correspondida pela mudança nele ocasionada, originando também a sua mudança 

pelo ser ao qual influenciara. Assim, nesse processo de compartilhamento, é 

conveniente dizer que o que conhecemos por mundo é construído pelo ser, da 

mesma forma que por ele também é construído.  

  Esse pensamento, imbuído nessa relação de circularidade, põe-nos a 

compreender um fato importante sobre a noção de cognição como um processo em 
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que o sujeito não se encontra distanciado da cultura, natureza, sociedade, do mundo 

em que vive. 

  Em sua reflexão sobre o corpo, Nóbrega (2010) já demonstra essa união 

entre natureza e espírito, apoiando-se na concepção de Duns Scot sobre a 

corporeidade, em que propõe que a unidade do organismo encontra-se imersa na 

pluralidade de formas que têm de existir.  Assim, é nessa diversidade de sua 

existência, expressa na potencialidade da percepção, que a autora propõe a noção 

de corporeidade como base que fundamenta o conhecimento do corpo que se reflete 

na vida social, cultural, em toda a existência humana. E isso fica claro no seguinte 

comentário da própria autora:  

Afirmar a corporeidade, a partir de Scot, como unidade que engloba 

a pluralidade, assim como percorrer a história das ideias e perceber 

a busca de cientistas, filósofos e artistas, para compreender o corpo 

em sua comunicação com a natureza e o espírito, constituem um 

desafio que aponta para compreender o corpo não como 

justaposição de partes distintas, ou para compreender o espírito não 

como senhor do corpo, mas compreender ambos sendo um, 

expressando-se na corporeidade (NÓBREGA, 2010, p. 21). 

  Ser corpo não é ser um aglomerado de células e átomos; é por ele que 

existimos, ou, melhor ainda, é ele que nós vivemos. Condição de nossa existência, é 

fonte primordial para o nosso conhecimento. Nessas considerações, vemos que os 

processos naturais do corpo também se entrelaçam de uma maneira íntima e 

sensível com os dados oriundos do seu viver, como as relações em que estabelece 

com a cultura, com os outros seres e também consigo mesmo. E isso se torna mais 
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visível quando tomamos, por exemplo, o universo artístico e a sua forma original de 

desvelar a realidade. 

 Em sua reflexão sobre o universo da arte11, Merleau-ponty (2004) apresenta 

uma reflexão interessante sobre as dissonâncias entre a arte clássica e a moderna. 

Buscaremos, então, expor algumas de suas proposições sobre esse assunto – não 

numa ordem lógica – para, em seguida, refletir sobre como as imagens do corpo e 

do movimento no cinema podem contribuir para que possamos investigar de uma 

forma mais clara a sua relação com a Educação Física. 

  Para o filósofo francês, a arte clássica, como o próprio nome já diz, 

fundamentou-se nos princípios do pensamento clássico, os quais apontam que as 

leis mecânicas da física seriam a força que regem toda a natureza, de uma forma 

que esta seria o espelho para a nossa mente, sendo atribuído ao corpo um caráter 

material, estritamente físico, destituído de qualquer ato intencional. Assim, essa arte 

tem por principal anseio alcançar a imagem perfeita das coisas, buscar representá-la 

da maneira mais verossímil possível, assim como são vistas pelos olhos práticos do 

racionalismo. Nessa perspectiva, o artista buscava, portanto, a essência da 

natureza.  

 Aproximando-se de tudo que existisse na natureza por essa representação 

fiel, assim como o pensamento clássico, a reflexão engendrada por essa concepção 

de arte se fundamenta numa percepção sem o objeto, de maneira que o homem 

atinge o âmago das coisas por um ponto de vista geral, que só o pensamento 

poderia alcançar, assim como a onipresença divina o faria. Desse modo, tudo o que 

existe ou já existiu não encontraria outro sentido se não pelas análises simplistas e 

                                                             
11

 Cabe ressaltar que o filósofo não tem a intenção de interrogar a arte com o intento da criação de 

uma estética artística, mas parte dela como algo que fundamenta o seu olhar filosófico. 
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dos regramentos que a razão pudesse assim fazer. A arte clássica parte desse 

princípio em prol de alcançar a única verdade possível que as coisas no mundo 

pudessem ter. 

  No que tange a concepção clássica do cinema, Baecque (2008) afirma que:  

Poderíamos comparar isso a uma domesticação dos corpos no 

cinema. O ficar fechado no estúdio é a condição primeira de uma 

remodelação dos corpos em obediência aos cânones de uma beleza 

mais padronizada, de uma estetização das aparências para a qual 

concorrem, por todos os seus efeitos, as técnicas cinematográficas 

(iluminação, cenários, e logo jogo de cores), de um controle de 

efeitos e de atitudes que é estabelecido pelos vigentes e pudicos 

códigos de censura de ambos os lados do Atlântico. O cinema para o 

‘grande público’ concentra assim a maior parte dos seus meios 

corporais em torno da fabricação de um glamour padrão, novo 

horizonte do sonho sensual internacional (BAECQUE, 2008, p. 489). 

  O cinema clássico serviu como um modelo normalizador, de modo que os 

artifícios da técnica cinematográfica serviram para a glamorização dos corpos de 

forma racionalizada, em que tanto os corpos contidos nas filmagens como os 

espectadores que assistiam às suas imagens eram submetidos a certos códigos 

padronizadores da estética, almejando, com isso, uma universalização não só de 

corpos, mas de comportamentos. Assim, as atitudes dos corpos cinematográficos e 

também as dos espectadores perante as imagens evidenciavam um desvio dos 

dados sensíveis do corpo, da sua história, sua cultura, por meio de técnicas 

uniformizadas que o cinema se propunha a fazer. Tendo como referência isso, a 

questão que fica é: o cinema pode, de fato, servir como um instrumento controlador, 

ordenador do corpo, dos nossos gestos? A resposta é não. 
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  Antes de procurar compreender essa questão de uma forma mais direta, 

acreditamos ser necessário pensá-la, primeiro, num contexto mais geral: será 

possível, portanto, algo puramente natural ou puramente cultural servir como um 

instrumento controlador do corpo? 

  Daolio (1999) afirma que o corpo não se define pelas semelhanças biológicas 

universais – aliás, não se pode nem mesmo conceber um corpo como um ser 

estritamente natural, mesmo que se encontre enclausurado num laboratório 

completamente imerso em meio a técnicas de aferições, ou métodos que visem 

alcançar estritamente resultados quantitativos do corpo humano. Segundo o autor, o 

corpo é fruto dessa interação entre natureza e cultura, de modo que não haveria a 

possibilidade de um homem que estivesse livre de uma “roupagem cultural”, mas 

que encontra na interação com os outros a sua identidade, em que os hábitos, os 

costumes de um povo estão encarnados na unidade de cada indivíduo, incorporados 

na experiência desse corpo que se movimenta.  

  Cada indivíduo guarda em seu corpo a síntese de suas vivências, de suas 

experiências compartilhadas com os outros, ou melhor, “olhar para o outro é, em 

alguma medida, olhar para si mesmo através do outro, porque a forma de olhar é 

também influenciada pela cultura” (DAÓLIO, 1999, 30). 

    Não existe a possibilidade de distinguir aquilo que é de uma ordem natural 

daquilo que pertence a uma ordem cultural. Faz-se necessário, então, antes de 

voltar às questões relativas propriamente às experiências que temos das imagens 

cinematográficas, pensar na experiência do olhar para uma imagem como um fato 

em que não requer apenas empregar os olhos postos pelo biologicismo, ou seja, os 

olhos da fisiologia e da anatomia, os quais conferem ao objeto para o qual se olha, 

em uma determinada distância, mecanismos de acomodação visual. 
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   Soares (2005) já nos faz compreender que uma imagem deve ser vista como 

um texto, uma “escritura” desordenada feita por cores, superfícies, forma, 

perspectiva, que se mostra ao nosso olhar na medida em que a este possibilita um 

campo de abertura para ser lida, como um texto, mas sem entregar os atalhos, as 

veredas que encaminham o olhar para definir onde ela principia, ou mesmo onde 

termina. A “escritura” se mostra de uma só vez, e os seus significados são também 

os significados de como ela se mostra. Não cabe aqui dizer, por esse ponto, que 

uma imagem possui um “em si” todo o sentido que abarca, tampouco dizer que, em 

nós, reside tudo o que dela poderíamos saber. Aquilo que nela é desvendado se 

encontra na intersecção entre aquele que vê e aquilo que é visto – entre o sujeito 

que olha e a própria imagem.  

  Desse modo, diferentes pontos de vista que temos de uma imagem 

despertam outros sentidos que abrange um processo em que sujeito e objeto 

encontram-se enraizados na experiência do ver, de uma maneira que o olhar 

inaugura, funda outras formas de ver, de perceber o fenômeno que se olha e do qual 

fazemos parte, mas não somos os donos do sentido nascente.  

  Maturana e Varela (1997) faz-nos compreender, de uma forma mais incisiva, 

a assertiva de que não somos nós que definimos aquilo o que vemos, por meio de 

uma subjetividade emancipada do fenômeno visto, ao nos trazer o exemplo da 

percepção que temos das cores.  

  Em seu exemplo, os pesquisadores afirmam que o fenômeno da visão das 

cores não pode ser definido pelo comprimento das ondas - o qual, ao atingir as 

células receptoras da retina, definiria a cor percebida - nem por uma percepção que 

se configure como um ato estritamente subjetivo, de modo que uma cor só poderia 

ser definida por uma representação universal. Ao contrário, apontam que a 
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experiência cromática se define por uma configuração de mundo em que se 

configura menos por uma pura representação, do que a evocação de uma conduta 

integrada numa dada circunstância, da qual a percepção que temos de uma cor se 

constitui no encontro do observador que olha com o objeto observado.  

  A percepção de uma cor marca a integração do sujeito engajado num mundo 

em que a sua gênese se renova a cada vivência, a cada novo olhar. Temos, nesse 

sentido, uma forma de ver o mundo que corresponde a uma subjetividade que 

encontra nele mais do que objetos dissociados da experiência do sujeito, pois a 

sensação que temos é já ela a sua própria percepção e fonte para o conhecimento 

subjetivo, num correlato intransponível entre o corpo e o mundo. 

  Seguindo esse ponto de vista, Caminha (2013), ancorado no pensamento de 

Merleau-Ponty, afirma que a nossa subjetividade se constitui por meio da própria 

experiência corporal do sentir; uma subjetividade pré-pessoal que é o fundo 

originário dos sentidos de toda e qualquer percepção, que encontra na união dos 

sentidos, nas sensações do corpo, os motivos da ação motora. As sensações não 

são consideradas por relações de uma dada causalidade; é por meio dos sentidos 

libertos que é aberto um campo de possibilidades para o corpo - como sujeito da 

percepção - engajar-se numa dada situação.  

  O cheirar, o ouvir, o olhar, todos os nossos sentidos despertam e são 

despertados pelos objetos que nos cercam, na atitude desse corpo sujeito, cuja 

intencionalidade é despertada pelo próprio sentir, que o lança em direção ao mundo 

da percepção.  Nesse sentido, a intencionalidade do corpo é fundada numa 

subjetividade encarnada, a qual encontra, na origem do ato perceptivo, novas 

formas de ser e se relacionar com o mundo, de forma que tal corpo se configura 
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como “um sistema sinérgico que ganha unidade por meio dos movimentos 

intencionais de se situar no mundo” (CAMINHA, 2013, p. 120). 

  Ainda segundo o autor supracitado, essa característica de se renovar em 

cada ato perceptivo possibilita ao corpo, também, ser capaz de construir um saber 

habitual e virtual do mundo, num correlato que abarca consigo as instâncias da 

natureza e da cultura.  

O corpo não é um santuário para o cultivo de um pensamento deslocado da 

sua experiência, mas o é de seus afetos, das suas lembranças enraizadas no 

próprio sentir, que dão base para projeções das experiências corpóreas, sendo o 

próprio pensar o resultado da própria sensibilidade do corpo, mesmo que se possa 

julgá-lo como anterior ou fundamento para o sentir. Assim, tudo aquilo que trazemos 

em nossa história, as experiências com o outro, a cultura, sociedade, os outros 

sujeitos, encontram-se imersos também nesse corpo natural da biologia, regido 

pelas leis naturais, mas que constitui, na verdade, um corpo fenomenológico, cujo 

produto de cada atitude, cada movimento, gesto, define-se por uma razão sensível, 

e não transcendental. 

Ao considerar o corpo também pela perspectiva fenomenológica, Mendes 

(2002) afirma ser esse corpo vivo um ser biocultural, o qual revela, no seu 

movimentar-se, nos seus gestos, toda a sua história individual, social, humana. Em 

cada atitude corporal, anunciam-se as experiências que o indivíduo vivenciou com 

os outros em meio a sua cultura, sociedade, história, estabelecendo outros 

horizontes de significações para a sua existência, para a sua cultura de movimento e 

criando outras formas de fazer uso de seu corpo. 

O corpo vai se transformando e fornecendo ainda sempre novos dados à sua 

cultura, ao seu viver, aos seus hábitos por meio do corpo em movimento, que 
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expressa em cada ato uma relação de copertença com a natureza e a cultura, de 

uma maneira que não se pode definir ao certo o que corresponde a uma ou a outra..   

Partindo da compreensão de que não haveria, portanto, qualquer experiência 

corporal, motriz, destituída ou independente dos acontecimentos advindos do meio 

natural e cultural, pensar, agora, na experiência que temos do cinema – sendo este 

também um fenômeno sociocultural –, nos faz perceber que aquilo que vemos na 

tela, as imagens cinematográficas, não se encontra distanciado do nosso corpo. 

 No ato de ver uma imagem, não colocamos os nossos hábitos, nossa cultura, 

nossas relações com os outros sujeitos entre parênteses para encerrar os mistérios 

daquilo que se olha. Nós partimos do solo da nossa experiência existencial, da 

maneira singular que cada um de nós temos em ser corpo, para as imagens 

animadas dar sentido. 

Marcel Mauss (2003), ao se interrogar de forma intrigante sobre o andar de 

uma enfermeira americana no hospital de Nova Iorque e, posteriormente, o de 

algumas moças francesas pelas ruas parisienses, chega à conclusão de já ter visto 

tal andar em outro lugar, até se dar conta de que foi no cinema americano. Partindo 

disso, ele percebeu que as posturas, as posições do corpo dessas moças eram 

deveras semelhantes.  

Podemos ver isso de um modo mais claro, ao tomar o seguinte trecho do 

autor:  

Uma espécie de revelação me veio no hospital. Eu estava enfermo 

em Nova Iorque. Perguntava-me onde já vira senhoritas caminharem 

como minhas enfermeiras. Tinha tempo para refletir sobre o assunto 

e, afinal, descobri que fora no cinema. Ao voltar à França, observei, 
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sobretudo em Paris, a frequência desse passo; as mocinhas eram 

francesas e andavam também daquela maneira. De fato, as modas 

do caminhar americano, graças ao cinema, começavam a chegar até 

nós. Era uma ideia que eu podia generalizar. A posição dos braços, 

das mãos caídas enquanto se anda, formam uma idiossincrasia 

social, e não simplesmente um produto de não sei que 

agenciamentos e mecanismos puramente individuais, quase que 

inteiramente psíquicos (MAUSS, 2003, p. 213-214).  

 Em tal reflexão, o autor supracitado deixa subentender o cinema como uma 

possibilidade para uma educação da técnica do andar, de modo que ele permeia a 

atitude corporal, os gestos. É necessário ponderar que isso não ocorre somente por 

um processo subjetivo, estritamente individual, tampouco por um psiquismo 

absoluto. Para compreendermos melhor esse processo, faz-se necessário ainda um 

aprofundamento na compreensão de técnica corporal proposta pelo próprio autor. 

  Comumente relacionado a uma visão simplista e reduzida, o termo “técnica” 

muitas vezes é associado a um modelo, um paradigma generalista que deve ser 

seguido à risca. Ao refletirmos sobre a noção de técnica corporal, pela perspectiva 

de Mauss (2003), é como se vários laços fossem sendo desatados e abertos para 

novas significações.  

  Trazendo a concepção de técnica corporal como a maneira como os povos de 

diferentes sociedades, tradicionalmente, fazem uso do seu corpo, o autor nos faz 

perceber que os códigos gestuais de uma determinada técnica estão impregnados 

pelos processos histórico-culturais, de modo que a atitude corporal é permeada 

ainda pelos aspectos biológicos, psíquicos e sociais que formam, juntos, uma 

relação de imanência, ou, melhor dizendo, a atitude corporal é essa tríplice 

consideração que constitui, segundo o próprio autor, a natureza do “habitus”: 
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Tive, pois, durante numerosos anos, esta noção da natureza social 

do ‘habitus’. Peço que observem que digo em bom latim, 

compreendido na França, ‘habitus’. A palavra traduz, infinitamente 

melhor que ‘hábito’, o ‘exigido’, o ‘adquirido’ e a ‘faculdade’ de 

Aristóteles (que era um psicólogo). Ele não designa esses hábitos 

metafísicos, esta ‘memória’ misteriosa, temas de volumes ou de 

curtas e famosas teses. Esses ‘hábitos’ variam não simplesmente 

com os indivíduos e suas imitações, mas, sobretudo, com as 

sociedades, as educações, as conveniências e as modas, com os 

prestígios. É preciso ver técnicas e a obra da razão prática coletiva e 

individual, ali onde de ordinário veem-se apenas a alma e suas 

faculdades de repetição (MAUSS, 2003, p. 214). 

   A noção de técnica corporal investida na inclusão da concepção da natureza 

do “habitus” ultrapassa o sentido puro da mimeses, indo o próprio termo “técnica” 

além do seu significado comum. De uma maneira geral, convém dizer que na 

execução de uma determinada técnica não existe hábitos estritamente naturais, ou 

mesmo que eles se configurem como um sistema invariável, sendo a ação 

desempenhada do corpo apenas um vestígio mecânico, físico, imposto por uma 

alma ordenadora. Ao contrário, os hábitos do corpo se configuram como o ponto de 

intersecção entre o individual e o coletivo, orgânico e cultural, pois a ação corpórea 

de um indivíduo comporta também a atitude corporal própria de sua sociedade, de 

modo que, no desempenhar de cada técnica, há uma renovação da cultura e da 

tradição, e, assim, outros significados são criados na medida em que os sujeitos se 

movimentam. 

  Voltando ao exemplo do andar proposto por Marcel Mauss, podemos então 

dizer que mesmo que o cinema sirva como uma espécie de instrumento para o 

“ensino” da técnica do andar de uma sociedade para a outra, tal fato não se dará por 
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um ato estritamente racional ou por um puro simulacro gestual. Mesmo que a 

imitação do andar americano pela moça francesa se defina por um ensinamento 

padrão que as imagens do corpo no cinema trazem com sua técnica, existirá sempre 

uma diferenciação entre a técnica desempenhada por ambas, e essa diferença está 

ligada a ordem do vivido. Nesse sentido, mesmo existindo uma espécie de “controle 

gestual” dado por uma técnica, o corpo ainda se faz sujeito, emergindo de sua 

própria corporeidade para criar outras formas de ser corpo.  

  De acordo com Sant’Anna (2000), a influência das novas tecnologias, dentre 

as quais se encontram as relacionadas com o esporte e mesmo o cinema, por meio 

de suas imagens móveis, possibilitou um novo olhar para o movimento, de modo 

que elas, essas tecnologias, partem em busca do sonho contemporâneo para a 

virtualização do corpo, proposto pelas imagens do movimento corporal, em que o 

real e o virtual, o orgânico e o cultural, encontram-se entrelaçados. 

  Sobre esse assunto, podemos ainda trazer como exemplo os 

desenvolvimentos técnico-científicos que estão cada vez mais a surgir nas 

produções cinematográficas e, inclusive, estão a servir também para a elaboração 

de estudos referentes às análises do movimento do corpo humano, principalmente 

com o objetivo concernente a melhora da técnica esportiva.  

  Dentre muitos desses desenvolvimentos, destacamos o filme Avatar (2009), 

do diretor James Cameron, que revolucionou o cinema com a sua originalidade 

técnica, em que uma delas consiste na utilização de vários chips, sensores 

investidos no corpo dos atores que são filmados por câmeras especiais e 

emprestam o seu movimento, as suas expressões corporais para dar vida a 

personagens imaginários (ver imagem 26). Do mesmo modo, tal artifício serviu 
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também para a criação de pesquisas12 que visam à precisão, o aprimoramento de 

movimentos esportivos, em que os atletas podem ter uma visão imediata do ângulo, 

da força, do seu desempenho por meio da projeção imagética do seu corpo, 

possibilitada pela projeção de um avatar13 (ver imagem 27). 

Imagem 27 – Filme Avatar. 

 

Fonte: CAMERON, 2009. 

                                                             
12

 Dentre as várias pesquisas, podemos citar uma que foi apresentada pelo programa de televisão 

Esporte Espetacular, que mostrou os novos estudos sobre o tema que estão a ser realizados na 

Universidade de São Paulo – USP –, cujo projeto tem como principais objetivos corrigir os erros de 

execuções dos movimentos de atletas por uma análise precisa, em que oito câmeras com 

infravermelho captam a toda a movimentação e possibilitam uma visão tridimensional das ações 

corporais desses atletas. Globo Esporte, Youtube,2011. < 

https://www.youtube.com/watch?v=xIEVk7jMvCs>. Acessado em 31/02/2015. 

13
  O termo Avatar, nesse caso, significa um ícone gráfico escolhido por um usuário para o 

representar em determinados jogos e comunidades virtuais. "avatar", in Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/avatar [consultado em 10-03-

2015]. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xIEVk7jMvCs
http://www.priberam.pt/dlpo/avatar
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Imagem 28 – Tecnologia cinematográfica no esporte. 

 

Fonte: Youtube, 2008. 

  As imagens do corpo humano projetadas por essa tecnologia se estendem 

até esses corpos virtuais, encarnando neles os movimentos, os gestos expressos 

pelo corpo orgânico, produzindo uma familiaridade que aporta o corpo orgânico 

nesse aglomerado de espectros luminosos, subsidiando ao nosso olhar a trama para 

reconhecer o elo entre o natural e o cultural. 

 Sobre essa técnica utilizada em métodos científicos, nesse caso, a que 

compete ao âmbito esportivo, SANT’ANNA (2000) afirma que:  

Com o uso de chips junto à pele e o acúmulo de tecnologias 

destinadas a prolongar e a aperfeiçoar as funções orgânicas, o 

esportista pode prolongar o seu corpo rumo a um corpo 

artificial o qual, progressivamente, lhe parecerá familiar e 

natural. Não se trata da virtualização absoluta do corpo 

humano, mas muito mais, da humanização de um conjunto de 

técnicas as quais uma vez corporificadas, passam a funcionar 

como parte do corpo esportivo, superando uma suposta 
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oposição entre natureza e cultura, e tornando o corpo virtual 

um “corpo de ensaios” para a ação sobre o corpo real” 

(SANT’ANNA, 2000, p. 2-3). 

 O corpo virtual não se refere a um simples corpo formado por espectros de 

luz, ou mesmo um fantasma projetado pelo intelecto; não é apenas um elemento 

artístico original para a cinematografia, nem mesmo um puro meio para alcançar um 

melhor desempenho no esporte ou em qualquer outra prática corporal que seja. 

 Ainda, não é esse corpo virtual uma oposição ao corpo real, que por tanto 

tempo fomos tentados pela fisiologia e a anatomia a tomarmos como um puro 

veículo orgânico. Ele é já a extensão do corpo real e a este confere uma nova 

conformação que não é dada por uma metafísica transcendental, mas que se 

confunde a ele de modo a possibilitar uma abertura inaugural à sua ação, projetando 

outras possibilidades para a expressividade de um corpo indiviso. 

    No que se refere às técnicas do cinema ou, mesmo, a outras de reprodução 

de imagens móveis, vemos surgir uma ferramenta significativa para que 

compreendamos o enraizamento do corpo em outras instâncias que vão além da 

sua materialidade física. Os novos utensílios, as novas técnicas influenciam e se 

incorporam também aos aspectos biológicos do corpo, contrariando a possibilidade 

de uma ruptura entre aquilo que se refere aos seus aspectos orgânicos e aos seus 

aspectos culturais. Não há, portanto, uma cisão entre natureza e cultura, mas sim a 

união de ambas revelada em cada movimento, em cada ato do corpo ao olhar e ver 

tais imagens, possibilitando a expressão do corpo real no virtual, e do virtual no real. 

  O ato de ver uma imagem requer de nós mais do que uma simples atitude 

isolada, não havendo, na verdade, a mínima possibilidade de isso ocorrer. As 
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imagens móveis da cinematografia ou de outros instrumentos que apresentam 

corpos em movimento feitos de sombra e luz, sem uma carne palpável, não 

evidenciam a experiência de um corpo cuja função seria a de transportar um ser 

pensante para a elas dar sentido, mas é ele também a sua própria fonte de novas 

significações que encontra na mobilidade das imagens a base para o seu 

movimentar.  

   De acordo com Sant’anna (2000), as imagens não sugerem apenas um 

simples modo de ver o corpo em movimento; elas implicam mudanças proeminentes 

na própria maneira de os sujeitos verem, despertando, por meio do olhar, novas 

possibilidades de criação e percepção sobre o seu próprio corpo e o seu movimento. 

Isso fica mais evidente quando tomamos de empréstimo um trecho da própria 

autora, quando, ao se referir às mudanças que os avanços tecnológicos possibilitam 

à percepção do corpo em movimento, afirma: 

O olhar também se modifica, pois na medida em que os aparelhos 

fotográficos evoluem, passam a exigir do olho humano novas 

precisões e maneiras originais de focalizar [...]. Por conseguinte, a 

percepção dos movimentos físicos não dependerá, somente, daquilo 

que é visto no momento da ação, mas da contemplação de suas 

imagens, captadas a partir de diferentes pontos de vista 

(SANT’ANNA, 2000, p. 5). 

  Pôr-se a ver requer uma mobilização, empregar o corpo em uma dada 

circunstância cujo sujeito da ação é ele próprio. No exercício do olhar, encontram-se 

presentes não os olhos maquinais de um autômato, mas os olhos sensíveis da 

experiência perceptiva. Assim, ao emprestar o nosso corpo – o qual também nós 

somos – a desposar uma imagem de um corpo em movimento, encontramos nelas 
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as nossas vivências, nossos afetos, em que cada ação desempenhada por esse 

corpo imagético desperta em nós um novo percurso, uma criação original de 

movimento, uma nova técnica de olhar.  

  Tendo em vista que as imagens móveis nos oferecem por meio de seus 

artifícios formas diferentes de vivenciarmos o nosso corpo e o seu movimentar-se, 

vemos abrir, então, outras perspectivas para refletirmos também sobre outras 

possibilidades para o pensamento da Educação Física, enquanto área do 

conhecimento.  

  No exercício do olhar, ao apreciarmos as imagens do corpo em movimento 

que a cinematografia propõe, podemos construir uma rede de significados referentes 

ao corpo e aos seus investimentos, à sua forma de se relacionar com e no mundo.  

  Compreendendo técnica de corpo como uma identidade particular dos gestos 

- em que se carrega toda a história e o viver coletivo, a cultura e natureza 

entrelaçadas também ao elo perceptivo -, temos, então, outros subsídios para que 

possamos pensar sobre o sentido de técnica atribuído, contemporaneamente, nas 

aulas de educação física, na tentativa de ampliar ainda a compreensão sobre a 

corporeidade e a cultura de movimento humana. 

  Entretanto, é importante compreender ainda que até então vimos as 

características das imagens móveis e as relações que se estabelecem com aqueles 

que assistem a elas pelas suas generalidades, por aquilo que possuem em comum 

acordo nas suas mais variadas manifestações. Portanto, se quisermos reconhecer 

as especificidades que temos da experiência cinematográfica e da importância de 

sua contribuição para a área da Educação Física, faz-se necessário que dirijamos o 

nosso olhar para essa questão, a fim de compreender, de uma forma mais direta, o 

que o cinema nos possibilita pensar de novo para essa área do conhecimento. 
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   Para tanto, basta voltarmos um pouco no texto, mais precisamente até as 

imagens que há pouco foram descritas do filme “Avatar” e das novas tecnologias 

esportivas. É imprescindível reconhecer que ambos os exemplos, por meio dos 

diferentes pontos de vista de suas imagens - que possibilitam também novas 

maneiras de perceber o fenômeno do movimento do corpo -, nos dão subsídios 

importantes para identificarmos o corpo destituído de olhares dicotômicos, 

incorporando tudo aquilo que nas suas imagens vemos por um corpo integrado ao 

mundo, de uma maneira sensível, e não por uma inteligência suprema. Contudo, 

eles apresentam diferenças significativas, as quais nos permitem distinguir também 

a forma que temos de vivenciá-las, sobretudo no que se refere às suas finalidades. 

  Ao olharmos para as duas imagens, encontramos já uma diferenciação 

bastante expressiva: enquanto uma apresenta a imagem do corpo humano em 

similitude com a do corpo humano, a outra o transfigura, admite-o sem muita 

familiaridade com o corpo a que estamos habituados em nosso cotidiano. As 

imagens do Avatar esportivo precisam ser objetivamente semelhantes ao do corpo 

que representam para fornecer informações ao estudo das variáveis que 

determinam precisamente a qualidade do movimento desempenhada por um 

determinado sujeito, muito embora saibamos que cada olhar lançado a tais imagens 

- mesmo que o do próprio sujeito pesquisado - trará sempre consigo os rastros da 

experiência vivida, opondo-se a qualquer determinação que do corpo venham a 

fazer. 

  Já as imagens cinematográficas do filme “Avatar”, ao contrário, apresentam 

uma transfiguração do corpo, oferecendo ao nosso olhar a descaracterização de um 

corpo orgânico para dar a ele uma conformidade incomum, estranha, que pouco se 

assemelha, inclusive, com os próprios atores que dão vida a tais personagens. Ao 
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invés de conferir uma similitude ao corpo físico, tal filme manifesta a estranheza 

desse corpo, tirando a sua familiaridade, pois tem a intenção de livrar, desprender os 

nossos olhos de uma visão pragmática do viver comum.  

  Os corpos dos atores se entrelaçam, jogam com a técnica cinematográfica 

para fazer emergir, dos que assistem a eles, outra percepção de seus corpos, mais 

sensível, fazendo com que o azul da pele desses curiosos personagens virtuais seja 

também a extensão da sua, com que os gestos e o movimento desses corpos 

alongados sejam também os seus. É por meio dessa estranheza criadora e 

particular que as imagens cinematográficas manifestam, no nosso olhar, diferentes 

intenções, ou melhor, por se configurar como uma arte expressiva, é que o cinema 

se difere de técnicas de reprodução de imagens que visam à ordenação do corpo 

com um fim pragmático, de modo que a percepção cinestésica que temos das 

imagens nos da outras formas de alargar o nosso olhar sobre as coisas do mundo.  

  Todavia, o próprio cinema apresenta dissonâncias abissais quando se leva 

em consideração as diferentes concepções artísticas de suas produções. Não 

podemos esquecer que a cinematografia teve diferenças significativas a respeito de 

sua estética, que se configurou numa perspectiva clássica dos períodos iniciais, 

passando a ser substituída pelas produções de vanguarda, as quais prezavam pela 

liberdade dos artistas, e não produzir um decalque do mundo como se pensou em 

fazer os artistas do cinema clássico14. 

   Pela ótica de Baecque (2013), o cinema clássico foi o cinema da 

domesticação dos corpos, os quais circundavam de um país para o outro, de cultura 

para outra, carregando consigo o fundo comercial da indústria cinematográfica - 

                                                             
14

 Para saber mais sobre o assunto, ver KEMP, Philip. Tudo Sobre cinema. Rio de Janeiro: Sextante, 

2011. 
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marcada pela glorificação dos corpos das estrelas -, que passava, posteriormente, 

das revistas dirigidas aos espectadores comuns15.  

  Ao contrário, ainda segundo o autor supracitado, o cinema na perspectiva 

moderna tinha o interesse de apresentar os corpos filmados com uma 

intencionalidade maior do que a simples narração e a reprodução mecânica dos 

gestos, partindo de uma intencionalidade artística não guiada por paradigmas 

estéticos, mas da experiência vivida do cineasta, das relações com a sua cultura, 

suas histórias, para fazer emergir a originalidade de sua produção.  

  Sobre o modo de fazer cinema pelo prisma moderno, podemos compreender 

melhor a sua diferença com a perspectiva clássica, pelo olhar de um dos mais 

renomados cineastas da história da cinematografia, Jean-Luc Godard (2008, apud 

Baecque). Ele criticava os cineastas franceses que antecederam as produções de 

vanguarda, pois, para ele, tais artistas não filmavam o mundo como o vemos. Sobre 

isso, tal diretor afirma: 

Seus movimentos de aparelhos são feios, porque vocês escolhem 

maus temas, seus atores representam mal, porque seus diálogos são 

nulos, em uma palavra, vocês não sabem fazer cinema porque não 

sabem fazer cinema, porque não sabem mais o que é cinema. Não 

podemos perdoar a vocês por jamais terem filmado moças assim 

como a amamos, moços com quem cruzamos todos os dias, pais 

como os desprezamos ou os admiramos, crianças como nos deixam 

espantados ou indiferentes, numa palavra, os corpos, assim como 

são (GODARD, apud BAECQUE, 2008, p. 500). 

                                                             
15

 No texto de Baecque (2013), o sentido do termo “comum” parece se relacionar com os 

espectadores da época que viam no cinema uma fonte de moda e padrões de beleza disponíveis 

pelas imagens das estrelas.  
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  Embora, numa primeira instância, o trecho do cineasta pareça partilhar do 

mesmo pensamento da perspectiva clássica do cinema, quando se afirma que é 

preciso filmar os corpos assim como eles são, cabe ressaltar que há ainda aí 

distinções fundamentais entre o que condiz entre ela e a perspectiva moderna.  Nas 

palavras do autor, filmar os corpos assim como eles são, da maneira como os 

vemos, não implica um olhar impassível - como uma cópia conforme destituída do 

sentir -, mas sim trazer consigo os rastros sensíveis das relações advindas de sua 

existência, dos seus afetos, para fazer brotar o mundo tal como o percebemos. 

Desse modo, não seria correto afirmar que outras técnicas de reprodução de 

imagens, mesmo as de cunho científico, ou o próprio cinema clássico, não possam 

despertar uma dimensão sensível. 

  De acordo com Porpino (2001), a experiência perceptiva se configura como 

um meio para instituir as verdades sensíveis pela dimensão estética do corpo, cuja 

presença é encontrada em outros momentos de nossa existência, não se resumindo 

ao universo artístico. Ao trazer a compreensão da noção de estética para além de 

um modelo universal ou por padrões deterministas, a autora aponta a experiência do 

belo como um fenômeno ligado à ordem do vivido. É por meio de nossas relações 

afetivas com o mundo que encontramos, na experiência estética, o elo sensível para 

que reconheçamos nas relações humanas a solidez para a criação e a recriação do 

nosso ser. Sobre isso, a autora afirma que: 

A experiência estética é marcada pela transversalidade entre o 

sujeito e o objeto, o material e o incorporal, o antes e o depois, não é 

possível pensá-la como interioridade e exterioridade, mas como uma 

situação complexa dada imediatamente por uma espécie de 

‘contaminação afetiva’, um arrebatamento capaz de levar o ser 
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humano a territórios ainda não percorridos, de torná-lo 

instantaneamente diferente do momento anterior (PORPINO, 2001, 

p.105). 

As relações sensíveis nos põem diante do mundo e faz com que sejamos ao 

mesmo tempo os espectadores e os personagens de todo o seu espetáculo, sendo 

aquilo que somos e o que dele conhecemos o resultado dessa expressão, em que 

um se encontra investido no outro. Nesse sentido, a experiência estética nos aponta 

os caminhos que a nossa sensibilidade faz percorrer e variar por um conhecer 

sensível, em que o seu aprender preenche e transforma o nosso ser corporal.  

Nóbrega (2010), seguindo esse pensamento, afirma que a verdade do mundo 

é revelada pela experiência estética que fundamenta a subjetividade, a historicidade 

e a estesia do corpo, unindo o sujeito ao mundo por um logos que evidencia a 

própria cognição como um elemento vindo da corporeidade: o logos estético. Tal 

logos aponta o sensível como uma realidade constitutiva do ser e do conhecimento, 

que é revelada pela linguagem sensível do corpo, a qual amplia a existência humana 

por uma comunicação em que as significações do viver comum são revestidas pelos 

sentidos estéticos. A partir de então, a dimensão estética do corpo possibilita outros 

significados que são incorporados à experiência que temos das coisas do mundo, ao 

passo que o conhecimento de tudo aquilo que sabemos dele é fundamentado por 

uma razão ampliada, marcando o encontro do pensar com a sensibilidade do corpo.   

Segundo a autora, o corpo produz uma sensibilidade estética que se 

configura como a síntese do ato perceptivo e do movimento, norteando a linguagem 

sensível para reger de uma forma liberta a sua dimensão expressiva. É por esse 

ponto que a autora afirma não haver cisão entre o ato expressivo e a significação 
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expressa, referindo-se ao corpo como uma obra de arte, como um sensível exemplar 

que une o sujeito e o objeto por meio da reversibilidade dos sentidos, numa 

comunicação sensível marcada pela estesia, de modo que a motricidade do corpo 

encontra-se entrelaçada com as funções simbólicas.  

Assim, a contemplação do belo nos possibilita mais formas diversas de 

compreender o mundo - em vez de definir as coisas que o habitam por modelos 

generalizantes -, possibilitando-nos a compreensão da experiência vivida por 

diferentes prismas. 

A partir disso, podemos então dizer que o cinema clássico, moderno, ou até 

os métodos científicos para análises do movimento, permite que criemos novas 

formas de sermos e de nos movimentarmos no mundo. As imagens que produzem, 

ao mesmo tempo em que encontram em nós a base para a fundamentação do 

sentido que expressam, entregam a nós o fundamento da nossa própria 

transfiguração por meio do nosso ato expressivo, a partir do momento em que 

figuram nos nossos olhos.  

A percepção que temos de tais imagens fundamentadas na experiência 

estética nos faz compreender a animação do corpo para além da criação de 

determinismos de uma mente controladora e de um corpo submisso. Não haveria a 

possibilidade de uma atitude puramente intelectiva que pudesse se encontrar 

distanciada dos gestos, das atitudes do corpo, pois o movimento do corpo já traz 

consigo o encontro da razão e do sensível, que a experiência estética, fundada na 

estesia do corpo expressa, ou, melhor dizendo, porque ela “amplia a operação 

expressiva entre o corpo e a percepção, afinando os sentidos, aguçando a 

sensibilidade, elaborando a linguagem, a expressão e a comunicação” (NÓBREGA, 

2010, p. 93-94).  
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Embora reconheçamos a experiência estética como um fenômeno presente 

em outras manifestações de nossa existência, voltemos a pensar sobre a sua 

importância por meio do universo artístico, sobretudo no que se refere à perspectiva 

moderna do cinema. 

De acordo com Merleau-ponty (2004), ao tratar do modo de expressão da arte 

moderna, afirma-se que ela se ancora num mundo pré-reflexivo, nesse mundo 

anterior em que vivemos, mesmo antes de sobre ele pensar; um mundo em que 

sempre estivemos ligados de uma maneira íntima, partindo do mundo de nossa 

experiência perceptiva como o solo para a nossa expressão. Essa arte, segundo o 

autor, não parte da intenção de apresentar um “realismo” fiel das coisas, mas de 

instituir a criação de novos sentidos, construir um novo mundo por meio de obras 

que quanto mais incitam pensar o impensado mais nos instigam a instituir novas 

maneiras de ver o mundo, tal como verdadeiramente é percebido por nós, pela união 

de nossos sentidos, sem se basear por regras já definidas. Assim, com sua 

característica liberta, a arte moderna constitui ao nosso olhar as verdades nascentes 

na relação sensível entre o sujeito e o objeto que é expresso pelos significados 

advindos da experiência perceptiva.  

  Quanto ao cinema, o filósofo francês, em Conversas, já afirmava que a sua 

beleza não se encontra na história narrada em si, tampouco nas ideias ou nas 

manias que um diretor ficaria conhecido, mas sim no que as escolhas destes, 

considerando todos os elementos num ritmo cinematográfico global, trariam para 

ampliar a nossa experiência perceptiva para além do “já visto”. Para se considerar 

um filme, do início ao fim, uma verdadeira obra fílmica, então, a sua força de 

significação deve seguir os mesmos trajetos libertos de nossa percepção, de forma 

que a expressão do cineasta não poderia se deixar guiar por modelos pré-
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estabelecidos se a sua intenção fosse, de fato, a de fazer emergir de suas imagens 

outras significações. É por esse pensar, logo, que o filósofo afirma: 

Então, como agora, os criadores sempre terão de encontrar novos 

conjuntos sem orientação. Então, como agora, o espectador, sem 

formar uma ideia clara, experimentará a unidade e a necessidade do 

desenvolvimento temporal em uma bela obra. Então, como agora, a 

obra deixará em seu espírito, não uma soma de receitas, mas uma 

imagem irradiante, um ritmo. Então, como agora, a experiência 

cinematográfica será percepção (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 62). 

  O pensamento estético no cinema faz-nos ver que a experiência 

cinematográfica corresponde também à experiência perceptiva, em que o próprio 

pensar se alarga por meio das imagens fílmicas para encontrar no conjunto de seu 

ritmo outras formas de ver, pensar, sentir, desejar; enfim, outras formas de ser 

corpo.  

  Sendo um meio deveras significativo para compreender o próprio pensar para 

além de uma introspecção, o cinema, portanto, alarga a nossa experiência do 

mundo à medida que a operação expressiva do artista encontra, na sensibilidade 

estética - ou seja, no germe motriz de sua percepção -, os caminhos abertos para a 

sua expressão.  

  Partindo desse ensejo, foi em nomes como os de Cézanne, Matisse, dentre 

muitos outros que Merleau-ponty (2004) encontrou as veredas para compreender a 

expressão do corpo como um acontecimento em que razão e sensibilidade 

encontram-se imersas na experiência perceptiva, de maneira que os próprios gestos 
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durante o seu ato criativo despertava uma significação que não era cópia, mas sim 

já criação em cada movimento.  

  Podemos compreender tal fato de uma forma mais significativa ao tomarmos 

como exemplo o comentário do próprio filósofo sobre o ato expressivo do pintor 

Matisse, no instante em que este passa a ser filmado em câmera lenta durante a 

feitura de sua pintura: 

Esse mesmo pincel que, visto a olho nu, saltava de um ato para o 

outro, podia-se velo meditar, num tempo dilatado e solene, numa 

iminência de começo do mundo, tentar dez movimentos possíveis, 

dançar diante da tela, roçá-la várias vezes, e por fim abater-se como 

um raio sobre o único traçado necessário [...] Não considerou com o 

olhar da mente, todos os gestos possíveis, e não precisou eliminá-los 

todos, exceto um, justificando-lhe a escolha. É a câmera lenta que 

enumera os possíveis. Matisse, instalado num tempo e numa visão 

de homem, olhou o conjunto aberto de sua tela começada e levou o 

pincel para o traçado que o chamava, para que o quadro fosse afinal 

o que estava em vias de se tornar [...] Tudo se passou no mundo 

humano da percepção e do gesto (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 74). 

  O pintar de Matisse evidencia o seu encontro com o mundo percebido, 

fazendo escoar em cada gesto realizado um tempo e um espaço já determinado 

para fazer emergir os novos, estes desregrados e libertos. Nessa ação, toda 

percepção traz num único relampejar as vivências passadas juntas à atual, e até as 

que ainda estão em via de acontecer, fazendo nascer um novo Matisse, ao mesmo 

tempo em que a mão que segura o pincel faz nascer no quadro um novo traçado. A 

partir desse exemplo, vemos que a operação expressiva do corpo, por meio da obra 
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de arte, encontra-se instituída pela dinamicidade sensível do corpo em movimento, 

em que cada ato institui a singularidade do corpo no mundo.  

 A técnica que Matisse utiliza para fazer nascer esse novo mundo expresso 

pela sua pintura encontra na execução do seu movimento mais do que simples atos 

mecânicos que serviriam como um meio para o espírito impor as suas vontades 

sobre o corpo, mas já encontra nas atitudes deste as respostas para a expressão do 

seu traçado sempre renovado e criador. Destarte, a ação do corpo não busca um 

pensamento, tampouco o pensar se encontra distanciado dela: pensamento e ato se 

unem e a necessidade de expressar algo novo surge ao passo que o corpo se 

movimenta. 

É por essa técnica espontânea que o artista cria e nos faz compreender que o 

próprio pensar se alarga nos processos corporais, ou, ainda, porque “toda técnica é 

‘técnica de corpo’. Ela figura e amplifica a estrutura metafísica de nossa carne” 

(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 22).  

 É partindo do seu mundo, sua vida, cultura, sua história que o mundo do 

artista tanto cria, como ainda oferece, pelo expressivo cunhado em sua obra, o 

fundamento que serve para “despertar as experiências que a enraizarão nas outras 

consciências” (MERLEAU-PONTY, 2004, 135). As técnicas utilizadas por um artista 

evidenciam, no solo fecundo do seu movimentar-se, as relações advindas da cultura 

e da natureza, do individual e do coletivo, do seu corpo e o dos outros. Assim, 

vemos que é por se encontrar no mundo com os outros que o artista se expressa e 

oferta ao outro os meios para que os mesmos possam expressar o traçado, a 

melodia, o ritmo imagético de sua sensorialidade. 

  E isso fica claro quando tomamos o cinema de Carlos Saura como exemplo 

de uma manifestação artística liberta e que evidencia, por meio da técnica 
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cinematográfica, uma expressão que mais se revela pelo acontecimento espontâneo 

de suas imagens, trazendo mais suas experiências, suas paixões. Não é por menos 

que seja deveras comum encontrar nas obras fílmicas do artista elementos 

estruturais, temas que se baseiam nos próprios dramas que o artista já vivera, como 

as que trazem os cenários de guerra, ou as que evidenciam toda a sua paixão e 

envolvimento pela dança – o que não é difícil de perceber, se nos deixarmos ser 

levados pelo bailar de suas imagens. 

  Saura não parte de uma intenção pura de representar a dança pela técnica, 

pelos seus códigos gestuais bem definidos, como fariam, por exemplo, os estetas do 

cinema estrutural, com os seus enquadramentos imóveis, com a imobilidade da 

câmera, dentre outros aspectos técnicos utilizados para encarcerar o corpo numa 

visão pragmática. Pelo contrário, ele não apresenta uma marca estilística fixa, cujo 

critério principal seria a conformidade de uma regra já estabelecida, e, por isso, não 

tem a intenção de representar o corpo por uma técnica possibilitada completamente 

pelos meios puramente objetivistas, maquínicos da câmera cinematográfica.  

  Com outras palavras, a operação expressiva vista no fazer cinematográfico do 

cineasta espanhol está mais para a mão de Matisse a empunhar o pincel do que 

para a própria câmera que o filmara. A ação de sua câmara figura como se fosse a 

extensão do seu olhar, assim como o próprio cineasta evidenciou na feitura do filme 

“Tango”, quando o olhar do personagem Mário se confunde com a lente da objetiva 

a filmar os bailarinos a dançar - como podemos ver na imagem seguinte.  

O artista não apela a conceber uma relação espaço-temporal de suas 

imagens pelos efeitos proporcionados pela utilização da câmera lenta, ou mesmo 

acelerá-las por outro método estritamente mecânico e passivo apenas do 

automatismo da objetiva – embora isso se configure também como uma escolha 
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humana. Nessas cenas, essa relação surge pela confluência de todos os 

componentes que se encontram nelas presentes, fazendo o espaço e o tempo se 

dilatarem no movimento dos bailarinos, assim como estes também os amplificam no 

desequilibrar, nas atitudes do corpo. Assim, surge um corpo que não parece ser 

guiado pelas leis naturais da física, mas um corpo em que a inércia a ele se rende, 

um corpo que, ao mesmo tempo em que dança, faz-se também dança. 

Imagem 29 – O “olho-câmera” – Tango. 

 

Fonte: Saura, 1998. 

  O corpo dança, e ao dançar entrega ao nosso olhar uma intenção de significar 

para além de uma visão reducionista do viver comum. Ao filmar os corpos 

dançantes, Saura transfigura não só as linearidades de suas formas, como os 

misturam ao espaço, ao tempo, a todos os elementos fílmicos que passam a se 
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encontrar imersos nesses corpos, sem que, por vezes, possamos encontrar algum 

ponto de indiscernibilidade entre eles, assim como as banhistas de Cézanne 

entregam seus membros alongados a figurar num movimento conjunto com a terra, 

o céu, as árvores e o mar, numa maneira bela a desbravar o mundo pelas 

sensações, como vemos na imagem a seguir. 

Nos filmes de Saura, as cenas parecem ganhar uma visibilidade secreta, 

possuírem uma vida que só é despertada quando percebida. Desse modo, existe 

algo a nos reclamar não por uma relação de comodidade, mas por incomodar e 

obrigar os nossos olhos a se moverem.   

Imagem 30 – As grandes Banhistas. 

 

Fonte: Cézanne, 1906. 

Godard (1995) possibilita a nós a compreensão de que o movimento do 

cinema apresenta-se a um espectador como um outro,  pondo as representações de 
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corpo de sua sociedade em dinamicidade pela sua própria experiência em 

movimento,  transportando-o para um outro espaço/tempo, fazendo com que ele 

adentre os mistérios existentes nas imagens fílmicas pelo que o enlace perceptivo - 

o qual une o visível e o cinestésico - provoca ao seu olhar. Esse transporte faz 

emergir do imaginário outras possibilidades de inscrição de significações no sistema 

postural do corpo.  

Segundo o autor supracitado, é o transporte que a arte16 propícia ao 

espectador que faz com que os movimentos de seus olhos se acompanhem em 

congruência com o movimento do imaginário por uma empatia cinestésica, 

entregando o seu peso àquilo que vê para poder habitá-lo. Isso permite ao sujeito 

que olha sentir o movimento do fenômeno visto como se fosse o seu próprio.  

É por essa instância do transporte que podemos compreender que os 

personagens do cinema – mesmo que muitos possam julgá-los apenas como 

simplórios feixes de luz – encarnam e ganham vida em nosso olhar. Nesse sentido, 

mesmo que saibamos que as histórias, os lugares, os corpos cinematográficos não 

se configurem exatamente como os da vida prática, eles ganham vida pelas 

sensações, pelo nosso corpo, pois “a natureza do transporte organiza a percepção 

do espectador” (GODARD, 1995, p. 25).  

 Por esse prisma, vemos como a cinestesia das imagens móveis da 

cinematografia se faz também como um meio significativo para que possamos 

                                                             
16

 Embora o autor traga basicamente uma discussão sobre a compreensão do transporte mais voltado 

para o contexto da dança, ele ainda amplia essa ideia para outras artes, como o cinema e as forças 

desse transporte pelo corpo imaginário, como nos exemplos que traz entre o filme de Le Rienfenstahl 

e o de Mary Wilgman. 
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compreender a questão da motricidade do corpo, pois a percepção cinestésica que 

temos delas altera e amplifica o nosso esquema corporal.  

  Nóbrega (2005), a partir da perspectiva sobre a compreensão de esquema 

corporal proposta por Merleau-ponty, aponta que a nossa presença no mundo é 

marcada pelo enraizamento sensível do nosso corpo com as coisas constitutivas 

deste, sem que haja uma espécie de controle ou ordenamento entre aquilo que se 

refere ao sujeito e ao objeto, mas que mantém com elas um sistema habitual em que 

a individualidade de cada um é expressa por aquilo que encontra imerso na sua 

existência. Portanto, a conformidade do corpo se dá pelo movimento, que traz já 

consigo a síntese da natureza e da cultura, do sensível e da razão, pois, “na 

motricidade, não há separação entre a significação intelectual, simbólica e a 

significação cinética, entre o dado sensível e o entendimento” (NÓBREGA, 2005, p. 

64).    

  Voltando para aquilo que se refere à cinematografia, cabe então dizer que ao 

lançarmos o nosso olhar para as suas imagens animadas, pomos também os 

sentidos advindos de nossa existência em dinamicidade, de modo que a percepção 

cinestésica que delas temos possibilita novas sensações de movimento para nós 

mesmos. Com outras palavras, quando choramos, rimos, sentimos medo ou mesmo 

uma angústia diante de uma exibição fílmica, não são puras emoções isso que 

externamos. Diante das imagens à nossa frente, transfiguramos o nosso esquema 

corporal, o que enraíza em cada ato perceptivo outras significações que abarcam, 

inclusive, todas essas emoções por elas suscitadas, para, assim, encontrarmos 

outras maneiras de ser-no-mundo, de sermos um corpo sujeito de nossa 

experiência. Com isso, surgem novas configurações do nosso esquema corporal, da 

criação de novos modos de sentirmos o nosso corpo em movimento e, assim, a 
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apreciação fílmica nos oferece outros caminhos para que possamos pensar na 

íntima relação da percepção cinestésica que o cinema suscita com a cultura de 

movimento. 

 Estando qualquer um de nós assistindo a um filme blockbuster17 

hollywoodiano, ou qualquer um estrangeiro, não é a idealização de um puro pensar 

que encontramos em tais películas, mas sim outros percursos perceptivos que nos 

fazem compreender aquilo que um cineasta se motivou a filmar, e não a simples 

representação pura de uma dada cultura, de uma natureza e de corpos que se 

movimentam.   

É seguindo esse pensar que vemos o cinema como um “professor”, um 

educador para as dimensões sensíveis do corpo, encontrando na experiência 

perceptiva que temos de suas imagens móveis os ensinamentos para outras 

descobertas do corpo em movimento, fazendo saltar o invisível de seus movimentos 

aos nossos olhos pela linguagem indireta que é, e, assim, participando intimamente 

de nossa gestualidade. Nesse sentido, o cinema nos oportuniza outras formas de 

compreensão da realidade pelos horizontes que são abertos na conformação 

sensível de nosso esquema corporal. Isso amplia a visibilidade e a expressividade 

do corpo. NETO e NÓBREGA (2015) afirmam: 

Essa dimensão perceptiva da imagem em movimento no cinema 

propicia novas maneiras de ver o mundo, criando novos regimes de 

                                                             
17

 O termo blockbuster significa um filme, livro, exposição ou outro objeto cultural que atinge grande 

popularidade ou sucesso. "blockbuster", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 

2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/blockbuster [consultado em 19-05-2015]. 
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visibilidade e de expressão para o corpo, [...] os usos e investimentos 

do corpo, as fisionomias, o esquema corporal, a gestualidade e 

outros aspectos relacionados ao movimento e à cultura (NETO e 

NÓBREGA, 2015, p. 92). 

  O cinema nos leva a nos misturarmos com as suas imagens pelo que seu 

movimento instiga à nossa percepção. A nossa visão encontra nele mais do que um 

afago para a alma, e aquilo o que vemos no ritmo de suas imagens põe em 

dinamicidade as significações advindas da nossa cultura, das nossas experiências 

vividas, dando um novo sentido ao nosso gesto e revestindo o nosso esquema 

corporal por esse elo em que o corpo tanto revela o sentido presente nas imagens 

fílmicas como por elas é revelado.  

 Assim, não foram ideias puras que fizeram as moças francesas citadas por 

Mauss caminharem como as moças americanas vistas no cinema americano, mas 

sim o próprio exercício criativo de sua visão, trazendo na intersecção do olhar com a 

imagem outra forma de fazer uso de seu corpo.  Partindo disso, temos que mesmo 

antes do cinema realizar aquilo que o próprio Marcel Mauss chamou de uma 

educação do andar, uma educação anterior por ele já fundamentava a própria 

técnica do andar: uma técnica do olhar. 

  Segundo Neto e Nóbrega (2015) é instaurando-se no mundo liberto da 

percepção que encontramos, no exercício livre de nossa visão, para fazer nascer 

aos nossos olhos outras formas de criação, os mesmos caminhos nascentes dos 

gestos dos artistas. Na apreciação de uma imagem, é em nós mesmos que os 

dados significativos que ela carrega revelam-se, mas só por aquilo que ela pretende 

revelar, numa relação recíproca em que o nosso olhar habita a imagem pela 
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natureza do nosso próprio corpo, que encontra no mundo a unidade do qual também 

faz parte. Sobre isso, temos que: 

O exercício da visão implica também uma questão poética e 

filosófica, haja vista que, embora nos apoiemos sob suportes 

conceituais que nos ajudem a experimentar as imagens, eles nunca 

serão suficientes para traduzir tais experiências, obrigando-nos a 

criar, na contingência de nossa posição, a ir além do já olhado, 

pensado ou dito (NETO e NÓBREGA, 2015, p. 86). 

Um espectador não parte de um vazio a ser preenchido pelas imagens que se 

encontram diante do seu olhar, tampouco encontra, no pensar puro, os significados 

que as preencheriam.  

O cinema nos ensina a ver mais do que belas histórias de romances, de 

amizade, ou mesmo de horrores vistos em suas imagens móveis. Mesmo que haja 

diferenças no ato expressivo entre os artistas, ou seja, mesmo que se possibilite, por 

meio de sua obra fílmica, uma maior abertura de horizontes de significações para 

que ampliemos a nossa percepção sobre as diversas questões concernentes a 

nossa vida, elas já entregam ao nosso olhar o percurso que entrelaça o imaginário 

com o real. Desse modo, tal arte nos faz compreender que não somos regidos por 

um sistema de movimento maquinal, mas, sim, animados pela sensorialidade do 

corpo, a qual nasce concomitantemente com o pensamento, unindo pensar e sentir 

no ato expressivo do nosso olhar. 

  Sobre esse ponto, visualizamos nas películas de Carlos Saura, sobretudo na 

sua dança, tudo aquilo que o filósofo francês Merleau-ponty um dia reclamara sobre 
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a técnica liberta de um artista de cinema: suas películas são, de fato, um fenômeno 

a ser percebido. 

Em Saura, não é apenas o corpo de seus personagens que estão a dançar, 

mas todos os elementos que se integram a imagem, e nela se entregam. A dança, 

os personagens não assumem um ponto de vista específico. Ao contrário, a dança 

anunciada em suas obras fílmicas evidencia a cultura, a história expressa no próprio 

corpo, numa narrativa que é contada pelo germe do próprio gesto, pelos 

desdobramentos variados do movimento dos personagens no espaço, no tempo. 

Assim sendo, o cineasta inclina-se a expressar em suas obras a cultura de 

movimento a um só tempo, de maneira que o desenrolar das cenas oportunizam o 

sentido nascente das imagens no encontro do ritmo cinematográfico com o da nossa 

percepção.  

Em outras palavras, encontramos na dança fílmica de Carlos Saura uma 

relação muito íntima com o pensamento de Porpino (2001) sobre a dança numa 

perspectiva sensível, em que a autora traz, nesse contexto, o olhar de Isadora 

Duncan - criadora da dança moderna - para afirmar a dança como um sinônimo da 

vida. Nesta dança, encontramos em cada instante, em cada movimentar do corpo, 

novos modos de perceber e se relacionar com os outros, com as coisas do mundo, 

de tal modo que criamos com eles novos projetos motrizes para a nossa existência, 

pois “a dança não traz pra si somente os movimentos da vida, mas os movimentos 

da vida também são dança” (PORPINO, 2001, p. 31). 

  É por esse prisma, portanto, que encontramos nos filmes de Saura uma 

configuração sensível que nos permite ver um entrelaçar sensível entre a dança, o 

cinema e o esquema corporal, pois a percepção estética de tais películas nos faz 

compreender que os nossos olhos tomam as imagens fílmicas como um par, deixam 
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ser guiados por elas pelo próprio querer do corpo, para poder, então, nos fazer 

vaguear em outro tempo, outro espaço.  

Ao compreender a experiência perceptiva como uma manifestação sensível 

que oportuniza ao espectador, durante a apreciação estética das imagens 

cinematográficas, uma força expressiva que une o seu corpo ao mundo percebido, 

vemos que o cinema oportuniza subsídios importantes para que possamos ampliar a 

compreensão da cultura de movimento como um fenômeno que vai além das 

práticas corporais. Por ser o cinema um fato a ser percebido - e, portanto, um fato 

corporal -, a experiência cinematográfica se configura também como uma técnica de 

corpo, o qual reconhece, no exercício do olhar, outras formas de sentir, de se 

movimentar, de perceber e se relacionar com o outrem. Com isso, o cinema 

possibilita a abertura de um prisma bastante significativo, para que possamos 

compreender as questões referentes à vida com olhares mais compassíveis e 

possamos pensar, para além de um simples instrumento de reflexão, na sua 

importância para a Educação Física. 

Quanto à Educação Física, a cinematografia proporciona às várias dimensões 

existentes na área o convite sensível para alargar as possibilidades de compreensão 

sobre a corporeidade e a motricidade, de forma que a linguagem silenciosa que o 

movimento de suas imagens comporta nos dá subsídios para ampliar o pensamento 

sobre os diversos temas que a abrange, por um pensar sempre recomeçado a cada 

ato perceptivo, além de fomentar a criação de novas formas de usos do corpo, de 

movimentar-se. Assim, a cinematografia não se configura como um simples 

instrumento mecânico para a reprodução de imagens para a diversão. Pelo 

contrário, é uma ferramenta sensível muito significativa para a Educação Física, uma 
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vez que por meio dela o nosso corpo aprende novos esquemas perceptivos e 

cinestésicos. 

   Perceber as imagens fílmicas, portanto, requer a crença de que nossos olhos 

são mais do que lentes impassíveis para um espírito. São eles a estrutura viva que 

nos faz acreditar que a nossa percepção submerge de toda a nossa história, de toda 

a nossa existência, trazendo em cada gesto, em cada olhar, em cada atitude do 

corpo a força motriz dos nossos afetos, de nossas emoções, encontrando nesta 

força a sua medida completiva – a mesma que encontramos na carne do mundo – e 

que rege a sua intenção de significar para além das relações dicotômicas entre o 

corpo e a mente, entre a natureza e cultura, entre o sujeito e o objeto da percepção. 

O cinema nos oferece, logo, um outro olhar sobre aquilo que compreendemos se 

tratar da cultura de movimento como um conhecimento liberto para os saberes sobre 

o corpo e a motricidade humana, um outro modo de olharmos para aquilo que 

compreende a Educação Física, em suas mais variadas perspectivas. 
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É no cinema e na literatura que nos enternecemos e derrubamos 

nossas lágrimas ao testemunhar as sutilezas que esquecemos de 

enxergar ou não somos capazes de enxergar nos nossos dias de 

autômatos. Os personagens da ficção têm mais carne que nós, 

precisamos deles para nos lembrar de quem somos. Os robôs já 

estão aí, temos agora de reinventar os humanos (BRUM, 2015, p.1). 

  Em via de terminar a textura escrita deste trabalho, deparei-me com o trecho 

acima citado, tirado do artigo intitulado “A delicadeza dos dias”, da escritora Eliane 

Brum18. Nele, encontrei palavras, frases, sentimentos e pensamentos que, por 

ventura, fizeram com que recordasse não apenas os sentimentos e o pensar 

engajado em cada uma das palavras até aqui escritas, mas ainda consonâncias com 

o que o entrelaçamento delas carregam de significativo para se pensar sobre o 

cinema como um instrumento que amplia a nossa percepção sobre os 

acontecimentos de nossa vida, de nossa existência e, mais ainda, um estímulo 

maior para reconhecer nele a importância para apontarmos novos caminhos 

sensíveis de se pensar sobre a Educação Física para além de um prisma reduzido 

do corpo e do movimento humano.   

  Decerto, não somos simples autômatos perambulantes pelo mundo, 

tampouco foi isso que quis dizer a escritora em suas palavras, mas, na verdade, de 

como não nos damos conta de que as coisas estão a acontecer a todo instante aos 

nossos olhos. Além disso, que o cinema se propõe a nos fazer lembrar, despertando 

os nossos sentidos e nos tirando da escuridão de uma vida cronometrada pelo 

pragmatismo cotidiano.  

                                                             
18

 Eliane Brum é uma jornalista, escritora e documentarista brasileira. Formou-se pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 1988 e ganhou mais de 40 prêmios nacionais e 

internacionais de reportagem. 
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 É por despertar o mundo dos acontecimentos ou, como mesmo diz a autora, 

por despertar a “delicadeza de nossos dias”, que somos sempre tentados a perceber 

no cinema a abertura de um campo de possibilidades para reconhecermos, nele, 

nada mais do que nós mesmos, naquilo que suas imagens têm sobre nós mesmos a 

ensinar.  

  O nosso olhar no cinema sensibiliza-se, faz-nos ver para além daquilo que as 

lentes pragmáticas do cotidiano nos propõem como verdadeiras, como a criança que 

nos dá a palavra verdadeira que surge no fluxo de sua existência enquanto a 

julgamos como errada, baseando-nos apenas no uniformalismo mortuário do 

dicionário. O cinema não visa, portanto, corrigir a nossa visão para distinguir o que é 

certo e o que é errado, o real do que se diz ilusório. Antes, suas imagens evidencia-

nos sua verdade para fazermos dele crença ou ilusão do espetáculo que há no 

mundo, por uma linguagem silenciosa que faz germinar o sentido nascente no 

encontro entre elas e o olhar. 

 Nesse processo, o corpo não se configura como um mero espectador de sua 

experiência; é por suas ações engajadas no mundo que ele encontra, nas imagens 

cinematográficas, outras formas de dar sentido às relações que estabelece com os 

outros, com suas vivências, sua cultura, sua história. Desse modo, poderíamos 

também dizer que o próprio nascimento do cinema significou também o nascimento 

de novas formas de perceber o corpo e a sua expressividade, sendo este o próprio 

sujeito de sua existência; sendo ele o protagonista de toda a sua trama vivida. 

 Desde o medo e a sensação fantasmagórica proporcionada pelas imagens 

móveis da lanterna mágica até as imagens objetivadas do movimento humano 

causados pelos dispositivos científicos, chegando, finalmente, às imagens rítmicas 

propostas pela cinematografia, compreendemos um ponto de comum acordo que 
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permite que as reconheçamos como íntimas e familiares tanto entre elas como 

também na experiência que nos proporcionam - mesmo com o distanciamento 

histórico em que surgiram: o movimento de suas imagens põe também em 

dinamicidade a nossa percepção. Tais imagens suscitaram uma abertura, criaram 

uma nova forma de perceber o real, potencializando ao olhar humano uma nova 

forma de ver e se relacionar com o mundo, muito embora tivessem em seu escopo 

intenções e formas diferentes de possibilitar tal acontecimento, principalmente 

quando levamos em consideração a relação referente ao corpo, à percepção e ao 

movimento. 

O cinema proporciona um caminho diferente das análises científicas para se 

pensar sobre as suas relações com a área da Educação Física, de forma que a 

relação entre o corpo, a percepção e o movimento proposta pelas suas imagens 

animadas evidenciam – tendo em vista as produções mais modernas – um retorno 

ao mundo de nossas sensações, do mundo percebido, abrindo-nos um vasto campo 

de possibilidade para que possamos ampliar os horizontes de significações sobre a 

corporeidade. 

  O pensamento de Merleau-ponty (1983) sobre o cinema, ancorado na nova 

psicologia, faz-nos perceber uma nova compreensão da experiência do ver, de 

forma que, a partir do nosso envolvimento sensível, a percepção que temos das 

imagens móveis da cinematografia se confunde e se mistura num ponto indiscernível 

com a de nossa percepção natural, e a conformidade da coisa percebida, ou seja, 

das imagens em movimento do cinema, nos envolvem de tal maneira que convidam 

o nosso olhar para com elas também nos movermos, sem que sobre isso, contudo, 

possamos aleatoriamente pensar, pois sua mobilidade põe, ao mesmo tempo, em 

movimento o nosso pensar. 
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  É sobre esse ponto de vista que compreendemos, de uma forma mais nítida, 

o cinema como um instrumento importante para se fazer presente também no 

contexto da Educação Física. Isso porque a percepção cinestésica que temos das 

imagens fílmicas nos oferece mais do que uma simples reprodução, um simulacro do 

real, configurando-se, com as relações sensíveis que a elas nos une, uma nova 

forma para podermos pensar e refletir ainda sobre a compreensão do corpo e do 

movimento numa perspectiva que rompe com uma análise reducionista e simplista 

da realidade corporal. 

   A percepção do movimento no cinema tem algo a nos revelar pelo fato de 

encontrar no corpo as razões pelas quais os sentidos são estabelecidos, uma vez 

que o seu caráter cinestésico corresponde a um fenômeno complexo em que os 

dados dos nossos sentidos se encontram entrelaçados numa configuração global. 

Disso, nossas sensações se unem às imagens móveis da cinematografia para, a 

partir de então, instituir um novo sentido sobre o fenômeno que se olha, de modo 

que não há, nessa relação, um espaço que segrega o agir do pensar, nem muito 

menos uma atitude do corpo subordinada ao puro pensar. 

    Reconhecemos, a partir disso, que a experiência do cinema se confunde com 

a experiência perceptiva, ou seja, que a percepção que temos das imagens 

cinematográficas é, por assim dizer, corporal por excelência, uma vez que não é por 

meio de uma construção intelectual que compreendemos o fato cinematográfico, por 

um espírito supremo que ditaria a compreensão daquilo que vemos, mas pelas 

nervuras do sensível que une o olhar às imagens vistas a um só golpe. Assim, a 

experiência do cinema propõe sucumbir as barreiras existentes do dualismo entre 

sujeito e objeto, entre corpo e mente. 
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  Ao tratar o cinema como uma matéria afetiva em movimento, não foi à toa que 

Morin (1987) afirmou que nunca seríamos os mesmos se, por um descuido do 

destino, a cinematografia não fosse criada. A cinestesia de suas imagens restitui a 

corporalidade das coisas do mundo, no instante em que passamos a participar 

afetivamente delas, despertando uma dimensão estética em que o nosso imaginário 

se concretiza nas coisas. No cinema, vemos e temos com mais clareza a sensação 

de uma catarse, de uma fuga da realidade. Ele nos traz como que o movimento da 

vida, pois “o imaginário estético é o reino das necessidades e das aspirações dos 

homens, encarnadas e situadas no quadro da ficção” (MORIN, 1997, p. 157).  

  É por esse ponto, portanto, que a nossa subjetividade, no cinema, vagueia 

pelo solo fecundo da imaginação e encontra nos nossos sentimentos a fonte para 

que as imagens fílmicas deem relevo e confiram às coisas vistas o seu movimento 

original e único.  

O cinema nos possibilita um campo significativo para reconhecermos a 

expressividade do corpo de uma forma sensível, reconhecendo, nos elementos 

fílmicos (personagens, espaço, ritmo, sequência das imagens etc.), uma fonte 

infinita para a compreensão dos processos corporais e do movimento humano. 

Então, tal arte nos propicia um outro olhar liberto sobre as questões referentes ao 

corpo, à estética, ao esquema corporal, às fisionomias do corpo, além de se 

configurar também como um campo de visibilidades da própria expressão corpórea 

necessária no ato de olhar suas imagens, como bem pudemos ver nos filmes do 

cineasta espanhol Carlos Saura. 

 Nos filmes de Saura, pesquisados neste estudo, encontramos subsídios de 

grande relevância para ampliarmos ainda a nossa compreensão sobre os temas da 

corporeidade e da motricidade, reconhecendo, na apreciação estética de suas 
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imagens, elementos significativos que se opõem às dicotomias do corpo, 

proporcionando-nos perceber, portanto, o que o cinema tem a nos dizer sobre a 

inerência do sujeito com o mundo, com os outros, assim como as relações 

estabelecidas com a cultura de movimento também se fazem neles visíveis.  

Ao assistirmos às obras em questão, fica deveras claro, por exemplo, as 

dissonâncias estabelecidas entre as imagens do movimento propostas pela ciência, 

inclusive na atualidade, com as que são evidenciadas no cinema de Carlos Saura: 

enquanto as análises científicas buscaram e buscam, ainda hoje, desvendar os 

segredos do movimento e da expressão humana pelas imagens que deles fizeram, 

em Carlos Saura, percebemos exatamente o contrário, uma vez que as imagens 

fílmicas presentes nas suas obras se “embriagam” de mistério para dar ao invisível 

um lugar no nosso campo visual. Disso, desperta uma visibilidade que não é 

destinada a se igualar ou a ser uma cópia conforme das coisas que vemos no 

mundo, mas de nos fazer ver os próprios enigmas presentes no corpo que se 

movimenta.  

Na análise das cenas dos filmes do cineasta espanhol, pudemos 

compreender que a percepção cinestésica, fundada no exercício do nosso olhar 

lançado às imagens do corpo e do movimento no cinema, contribui de forma 

significativa para uma ampliação do conhecimento sobre o corpo, de modo que tal 

exercício encontra na sua expressão um valor significativo que traspõe as 

dicotomias do corpo, o dualismo entre corpo e o espírito, entre o sujeito e o objeto.  

 Por esse prisma, vemos que a dança cinematográfica de Carlos Saura 

comunga o nosso entrelaçamento sensível com o mundo, e oferece aos nossos 

olhos uma visão para além das coisas já vistas, de tal modo que o enlace da luz e 

da sombra desperta também o dançar do visível com o invisível, do refletido com o 
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irrefletido, fazendo com que reconheçamos que, no instante em que buscamos fixá-

las com o nosso olhar, elas o desequilibram, tiram-no de sua zona de conforto e, 

assim, também nos fazemos dança. 

A partir das análises dos filmes de Saura, temos que a percepção das 

imagens do corpo e do movimento no cinema transfigura as nossas certezas, sem 

pôr diante de nós equações simplistas a fim de se obter um resultado que já estaria 

determinado no ato perceptivo.  Ao contrário, tais filmes não poupam a nossa 

percepção de lhes impor questões, de fazê-las variar, como se estivessem a 

convidar os nossos olhos para juntos com elas dançar. Assim, no seu ato 

expressivo, o artista despe com a sua objetiva os corpos dançantes dos olhares 

pragmáticos para nos fazer vê-los por outros prismas que não correspondem aos 

habituais da nossa vida cotidiana, dando-nos uma dimensão estética de nossas 

vivências para fazermos crer que as verdades que na sua obra criamos encontram 

suas respostas na sensibilidade do corpo e, assim, despertam outras aberturas para 

expressividade do corpo. 

  É nesse sentido que o cinema, assim como vimos nos filmes de Saura, faz-

nos ver uma linha tênue entre o sonho e o real, no seu movimento imagético, de 

maneira que o imaginário não se encontra dissociado de uma relação sensível, 

afetiva, ou ainda, tomando de empréstimo o ponto de vista de BAZIN (apud 

CARBONE, 2013, p. 117), no cinema “a distinção lógica do imaginário e do real 

tende a se abolir. Toda imagem deve ser sentida como objeto e todo objeto como 

imagem”.  

  De uma forma concisa, a visão que temos das imagens cinematográficas não 

sucede destacada de nossa relação sensível com o mundo, pois por elas tanto 

somos tocados, como também as tocamos. Podemos dizer, aqui, que o corpo abre 
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mão de um papel de coadjuvante, que já a ele foi um dia conferido, para assumir o 

papel principal do espetáculo da vida, em que tanto anima como também é animado 

pelas imagens fílmicas. 

  É por ser o filme um fato percebido que encontramos um fenômeno 

constitutivo da mesma matéria do sujeito que assiste a ele, que encontramos nele a 

mesma carne do mundo:  

O que chamamos carne, essa massa interiormente trabalhada, não 

tem, portanto, nome em filosofia alguma. Meio fornecedor do objeto e 

do sujeito, não é o átomo do ser, o em si duro que reside num lugar e 

num momento únicos: pode-se perfeitamente dizer do meu corpo que 

ele não está alhures, mas não dizer que ele esteja aqui e agora, no 

sentido dos objetos; no entanto, minha visão não os sobrevoa, ela 

não é o ser que é todo saber, pois tem sua inércia e seus vínculos, 

dela. É preciso pensar a carne, não a partir das substâncias, corpo e 

espírito, pois seria então a união dos contraditórios, mas, dizíamos, 

como elemento, emblema concreto de uma maneira geral. Para 

começar, falamos sumariamente de uma reversibilidade do vidente 

no visível, do tacto e do tangível, É tempo de sublinhar que se trata 

de uma reversibilidade sempre imanente e nunca realizada de fato. 

Minha mão esquerda está sempre em vias de tocar a direita no ato 

de tocar as coisas, mas nunca chego a coincidência (MERLEAU-

PONTY, 2007, p. 143). 

A noção de carne proposta por Merleau-Ponty (2007) permite que 

compreendamos, de um modo geral, o corpo como veículo do ser no mundo; um 

“eu” engajado que encontra, na carne do mundo, da qual também faz parte, sua 

intenção total como um corpo vivo e atual, que integra à sua existência pessoal a de 

todas as coisas existentes, assim como as relações estabelecidas com os outros.  
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Essa noção de carne nos permite compreender que aquilo que percebemos 

nas imagens cinematográficas encontra na reversibilidade de nossos sentidos o 

fundamento para que possamos a elas nos unir e dar sentido, como se fizéssemos 

parte de todo seu espetáculo, mesmo que  isso não venha a se suceder por meios 

objetivistas; é por essa força carnal que a percepção construída por nós dos 

personagens fílmicos, que humanizamos neles o nosso ensejo de fazer parte da sua 

paixão pelo homem ou pela mulher amada, de compartilharmos ou consolarmos a 

dor que sentem, de participar de sua conduta, de sua emoção, ou, de uma maneira 

geral, de passarmos juntos a eles a sentir aquilo que expressam pelas fisionomias 

que nos oferecem e com o seu movimento fazem alterar a nossa percepção 

 As fisionomias do corpo cinematográfico proporcionadas pelo ritmo de suas 

imagens se cumprem na configuração do corpo estesiológico, e as significações por 

elas suscitadas dão-nos a experiência do outrem por aquilo que o seu movimento 

tem de comum acordo com a dinamicidade de nossa percepção. Nisso, o olhar 

expressa menos aspectos dicotômicos, do que o entrelaçamento do sentir e do 

pensar, do corpo com a mente, da sensação com a razão. É por essa base sensível 

que o cinema nos lança em outro espaço, em outro tempo para nos dar a sensação 

de um metamorfosear da expressividade do corpo, quando “pelo transporte, o olhar 

é restringido em menor intensidade pelo peso, ele viaja diferentemente. É isso que 

podemos chamar de empatia cinestésica (GODARD, 1995, p. 25). 

O cinema se encontra encarnado nas relações humanas, culturais, 

oferecendo-nos outra maneira de olhar, de nos comunicarmos com uma vida tácita 

e, assim, nos transforma, ao passo que envolve a nossa imagem à imagem do 

mundo. Tudo aquilo que nele vemos pelo exercício do nosso olhar não é uma 
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expressão pura do pensamento, mas sim uma possibilidade de movimento para nós 

mesmos.  

Por essa perspectiva, vimos que um gesto, uma atitude corporal percebidos 

no cinema dão-nos subsídios para criarmos diferentes formas de ser corpo, de modo 

que a visão que temos das imagens cinematográficas ampliam a nossa percepção 

sobre as relações advindas de nossa cultura, nossa história, oferecendo-nos os 

meios para que reconheçamos no encontro com elas, uma técnica de corpo em que 

os nossos olhos significam para além de puro receptores fisiológicos, mas já contém 

na ação do próprio olhar o segredo para conceber “todos os elementos da arte de 

utilizar o corpo humano” (MAUSS, 2003, p. 215). Destarte, o nosso olhar já marca a 

expressão de um corpo lançado ao mundo, e descobre na experiência 

cinematográfica um solo fecundo para o seu movimentar-se.  

   Agora, não cabe mais dizer se tratar da diferenciação entre um corpo 

cinematográfico e a de um corpo que o assiste, mas da configuração sintética de um 

cinema de corpo: a imagem toma forma em nosso corpo e as suas precessões nos 

revelam o invisível que carrega entre uma imagem e a outra, mesmo antes de se 

configurar num pensamento que dela venhamos a ter, uma vez que o pensamento 

que temos de tais imagens se fundamenta num contato sensível anterior entre elas e 

nós, por meio de nossos sentidos libertos que nela se impregnam e faz vibrar.  

  É por essa perspectiva que concordamos com Neto e Nóbrega (2015) ao 

apontar o cinema como um professor que está aí para nos ensinar com suas 

imagens móveis, outras tramas para a sensibilidade do corpo e da sua 

expressividade, ampliando a nossa percepção para a descoberta de outras formas 

de ver e perceber as questões referentes à nossa vida, à nossa existência. 
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No filme Into the Wild (Na natureza selvagem, 2007), de Sean Penn, o 

personagem Chris McCandless, um jovem que parte para o Alaska em busca de 

encontrar a sua felicidade plena, convida um senhor a subir até o pico de uma 

montanha, prometendo a ele uma bela surpresa. Sem muita coragem, o senhor 

desiste da ideia, até ser desafiado pelo jovem, ao afirmar que ele nunca conseguiria, 

pois nunca arriscara nada em sua vida. Ao subir ao pico, o senhor olha maravilhado 

para a surpresa que o aguardara: uma bela vista da região onde o próprio morava. 

E, então, o jovem olha para o tal senhor e afirma que o que falta na vida das 

pessoas é que elas precisam mudar a forma de ver o mundo. 

Em tal filme vemos como o cinema pode se configurar como um instrumento 

sensível para nos ensinar sobre nós mesmos aquilo que na banalidade da vida 

cotidiana não conseguiríamos compreender, assim como a dança proporcionada 

pelas lentes de Carlos Saura também nos ensinam com as fisionomias, as 

transfigurações do espaço e do tempo, dos próprios corpos dançantes, do olhar 

liberto dos personagens a nos encarar, da estesia sentida no encontro da luz e da 

sombra e das cores que se animam e parecem brotar das coisas mesmas, quando 

as entregamos o nosso olhar.  

A cinematografia, portanto, nos dá mais do que uma pura diversão, um 

momento de lazer. As suas imagens móveis excedem a tela pela sua linguagem 

indireta e fazem brolhar outros sentidos e significados sobre as relações advindas da 

cultura e da natureza, do individual e do coletivo, do nosso corpo e o dos outros. A 

partir disso, temos que o cinema possibilita que ampliemos a compreensão da 

cultura de movimento para além das práticas corporais, produzindo, por meio da 

experiência perceptiva, novas formas de vermos, de nos relacionarmos com o 
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mundo e, ao mesmo tempo, aponta os caminhos para que nós também nos 

recriemos.  

Corpo, percepção e movimento. Pensar nesse entrelaçamento desperto pelo 

cinema nos faz compreender que a relação entre ele e a Educação Física possua 

raízes ainda mais profundas, não se resumindo à própria reflexão que possamos vir 

a fazer das imagens cinematográficas, mas encontrando, na experiência perceptiva, 

uma matéria sensível que faz reverberar tanto nas reflexões que delas venhamos a 

ter, como nas atitudes do nosso corpo, no seu movimentar-se, nas suas relações 

com a cultura, com a natureza, com os outros, outras possibilidades de pensarmos 

sobre o conhecimento estético da Educação Física e da cultura de movimento, 

relacionando o corpo, a percepção e o movimento com a experiência 

cinematográfica.  

Pensando na relação do cinema com a Educação Física, tendo em vista que 

a percepção cinestésica que temos das imagens fílmicas nos dá uma dimensão 

estética da vida, as imagens do corpo e do movimento excedem na tela aquilo que 

faz ampliar nossa experiência vivida, num enraizamento do pensar com os 

processos corporais, da razão com o sensível. Sendo tal arte uma linguagem 

indireta, acreditamos ainda que isso permita com que os protagonistas dessa área 

possam alargar seus olhares sobre os interesses que trazem na sua intenção de 

fazer uso da cinematografia, reconhecendo nesta arte mais do que uma pura 

reflexão, mas um meio significativo para produzir outros olhares referentes aos 

conteúdos e temas da área da Educação Física.  

Seja para pesquisar, ensinar, aprender ou simplesmente se deliciar assistindo 

a um filme, o cinema nos oferece sempre outras formas de sermos corpos e 

compreendermos o próprio pensar enraizado na experiência corpórea. Nessa 
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perspectiva, os diversos temas da vida e dos próprios discursos da Educação Física 

encontram, no próprio refletir, a extensão do nosso olhar dada pela conivência do 

visível com o invisível, do real com o imaginário, possibilitando outros modos de ver 

e pensar sobre os diversos temas da corporeidade e da motricidade humana, por 

meio da experiência perceptiva, que, no cinema, desperta a dimensão poética do 

corpo para fazer deste uma obra de arte. 

  Durante toda essa trajetória, da busca sensível ensejada para compreender 

de uma maneira incisiva as articulações entre a cinematografia com a área da 

Educação Física, vejo nesse trabalho um material de grande relevância para dar 

mais visibilidade ao cinema como um fenômeno importante para o universo dessa 

área do conhecimento. Isso porque a experiência perceptiva que temos das imagens 

fílmicas se configura como um acontecimento significativo para ampliarmos os 

horizontes referentes à compreensão da cultura de movimento para além das 

práticas corporais, produzindo novas formas de vermos e de nos movimentarmos no 

mundo.  

Penso, ainda, que existam muitos outros caminhos a serem percorridos nessa 

investidura que é articular o cinema com a compreensão de corpo e da motricidade 

humana tanto para a Educação Física, como para outras áreas do conhecimento, e, 

sobretudo, para aquilo que abre espaço ao que se trata de uma educação sensível 

do olhar por meio desta arte, ou, em outras palavras, por aquilo que Baecque (2010) 

afirmou ser o cinema um meio mágico para a invenção do olhar, de partilha da 

cultura e da história de corpos, em que nisso estão sempre a nascer estilos criativos 

e simbólicos de ver, tendo em vista que a percepção cinestésica que temos das 

imagens fílmicas nos oferecem outras formas de aprendizado sobre a vida. 
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Acredito, por fim, que o cinema tenha ainda muito a contribuir aos diversos 

domínios e estudos da área da Educação Física que traga em sua proposta uma 

perspectiva sensível do corpo e de sua expressividade, pois aponta caminhos para 

que nós também nos recriemos pela sua linguagem criadora, que desperta a 

dimensão poética do corpo para fazer deste uma obra de arte. Sobre isso, basta 

sabermos que no último escurecer da tela, que indica com as poucas letras o seu 

término, nunca podemos dizer se tratar verdadeiramente de um fato já consumado, 

mas sempre de um fato a ser percebido: ele sempre continua a rodar nas salas 

escuras do nosso corpo.  
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ANEXO I – FILMOGRAFIA DE CARLOS SAURA 

 

 

La tarde del domingo (1956) 
 

Cuenca (1958) 
 

Los golfos (1959) 

 

Llanto por un Bandido(1963) 

 

La caza (1965) 

 

Peppermint  frappé (1967) 

 
Stress es tres, tres (1968) 

 
La madriguera (1969) 

 
El jardín de las delicias (1970) 

 
Ana y los lobos (1972) 

 
La prima angélica (1973)  

Cría cuervos (1975) 

 
Elisa, vida mía (1977) 

 
Los ojos vendados (1978) 

 
Mamá cumple cien años (1979) 

 
Deprisa, deprisa (1980) 

 
Bodas de sangre (1981)  

Dulces horas (1981) 

 
Antonieta (1982) 

 
Carmen (1983) 

 
Los zancos (1984) 
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El amor brujo (1986)  

El dorado (1988) 
 

La noche oscura (1989) 

 
Ay carmela (1990) 

 
Sevillanas (1991) 

 
El sur (1991) 

 
Maratón (1992) Dispara (1993) 

 

 
Flamenco (1995) 

 
Taxi (1996) 

 
Pajarico (1997) 

 
Tango (1998)  

Goya (1999) 

 
Buñuel y la mesa del rey 

salomón (2001) 

 

Salomé (2002) 

 

 
El séptimo día (2004) 

 
Iberia (2005) 

 
Fados (2007) 

 
Io, don giovanni (2009) 

 
Flamenco, flamenco (2010) 
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ANEXO II – FICHA DE ANÁLISE 

 

 

- Título Original e em Português 

- Ano e País de Produção 

- Direção 

- Gênero 

- Duração 

- Idioma 

- Suporte 

1. Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – Sumário da história, motivação dos personagens, enredo. 

Foco narrativo – Perspectiva da qual a história é contada (subjetiva – visão personagem; 

objetiva). 

Cenário e Figurino – Natural, estúdio, realidade, figurado. 

Trilha sonora/sonorização: parte musical, efeitos sonoros, ruídos, diálogos ou falas, 

silêncios, som em off ou real. 

Fotografia e Câmera - Fotografia – Cores, tons predominantes, contraste (luz e sombra), 

efeitos de iluminação (foco, penumbra, etc), animação, efeitos gráficos, trucagem, fusão; 

Enquadramento, Planos – Plano Geral; Plano Médio (pessoas, objetos); Primeiro Plano 

(Rosto); americano (do rosto até a cintura), plongée, contra-plongée, traveling. 

2. Sobre o corpo, percepção e cultura de movimento 

Corpo e percepção cinestésica/ corpo e cultura de movimento:  

Corporeidade e movimento: percepção dos corpos a dançar, as técnicas corporais, 

aparências do corpo, , ideologias e  linguagem do corpo, técnicas corporais. 

O corpo e espaço: descrição dos cenários; relações entre o espaço do corpo e o espaço 

cenográfico. 

Corpo e tempo: descrição das percepções cinestésicas relativas ao corpo e a cultura de 

movimento; do ritmos do corpo expresso na imagem fílmica. 

Corpo e fisionomia: percepções das condutas, esquema corporal, comportamentos do 

corpo, relação entre o corpo e o outrem; 

Corpo e Olhar: percepções referentes à interação entre o olhar e o objeto que se olha, com 

o imaginário; expressões do rosto. 

Corpo e Estesia: percepções referentes ao imaginário, a sexualidade, as sensações 

advindas do corpo; 

Palavras-chaves: Pesquisador: ___________________________________ 
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ANEXO III – FICHAS DE ANÁLISES 

 

TANGO 

- Título Original e em Português: Tango  

- Ano e País de Produção: Espanha, Argentina - 1998 

- Direção: Carlos Saura 

- Gênero: Drama 

- Duração: 115 min 

- Idioma: Espanhol 

- Suporte: Película 

3. Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – O filme retrata a história de um cineasta, Mário Suarez, que mergulha numa produção 

de filme sobre tango, como forma de superar a dor do fim de seu +casamento com sua esposa Laura, 

uma dançarina. Mas o cineasta vê sua história se repetir, ao conhecer Elena, durante um dos ensaios 

para o seu filme. 

Foco Narrativo: A história é contada tanto na perspectiva subjetiva do protagonista, como também 

no desenrolar das ações dos personagens na trama. 

Trilha sonora/sonorização: A trama traz em seu escopo o universo musical do tango, as também 

traz efeitos de som que dão sentido também aos sentimentos, as condutas dos personagens, além 

dos diálogos entre eles. parte musical, efeitos sonoros, ruídos, diálogos ou falas, silêncios, som em 

off ou real. 

Cenário e Figurino: O cenário é natural  

Fotografia e Câmera - Fotografia – Evidencia-se a predominância de travellings laterais nas cenas 

de danças; o primeiro plano dos pés e dos rostos dos bailarinos foram constantemente utilizados; a 

iluminação é bastante viva, preenchendo o cenário e os corpos dos bailarinos com o contraste de 

sombra e luz.  

4. Sobre o corpo, a percepção e o movimento Corpo e Percepção Cinestesica:  

 Corpo e percepção cinestésica: A relação do corpo com o espaço se configura de maneira íntima, 

em que o cenários foram feitos para permear os movimentos de dança, embaralhando-se aos gestos 

dos personagens de maneira sensível e nos oferecem uma outra percepção, uma outra maneira de 

compreendê-lo,  em que as grandes telas, os movimentos das câmeras, os elementos presentes no 

cenário, amplificam e ganham vida ao nosso olhar e nos faz ver um corpo para além de gestos 

puramente mecânicos e sem intencionalidade e um espaço que se também é personagem e passa  a 

“dançar” junto ao bailarino. O tempo evidenciado na trama não é contínuo. As relações com o 

imaginário e mesmo as experiências reais vividas pelos personagens evidencia um tempo escorrido, 

em que às vezes não conseguimos perceber ao certo se trata-se de uma situação presente ou uma 

ação imaginativa. 

Corpo e Cultura de Movimento: As relações do corpo com a dança se encontram de uma maneira 

muito íntima. A dança toma corpo. Melhor, o corpo é dança. Ela está presente no andar, nos 

músculos e articulações flexíveis dos seus dançantes; a dança se delineia e se constrói no corpo e no 

germe dos gestos realizados pelos bailarinos. O corpo do tango é, sobretudo, um corpo de 

transgressões, em que o machismo é desvirtuado, seja pelo próprio corpo masculino ao realizar e 

evidenciar a fisionomia dos gestos femininos em seu dançar, ou mesmo quando um  homem dança 

de forma elegante com duas mulheres. 

Palavras-Chaves: Tango. Corpo. Cultura de Movimento. Cinema, Percepção cinestésica. 

Pesquisador: Raphael Ramos de Oliveira Lopes. 
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FADOS 

- Título Original e em Português: Fados 

- Ano e País de Produção: Espanha / Portugal: 2007 

- Direção: Carlos Saura 

- Gênero: Musical 

- Duração: 90 minutos 

- Idioma: Português  

- Suporte: Película 

1. Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – O filme se configura como uma apaixonante e bela história do fados, gênero musical 

tradicional de Portugal do século XIX, que conta com a participação de cantores mundialmente 

consagrados, bem como com belíssimas cenas em que a música e a dança se permeiam.   

Foco narrativo – A trama se desenvolve numa perspectiva objetiva; 

Cenário e Figurino – O cenário é em grande parte natural, constituído em palcos com grandes telas 

em que por vezes é preenchido por luzes ou mesmo vídeos; os figurinos se diversificam de cena para 

cena, mas na grande maioria são vestimentas comuns, mas em algumas cenas é utilizado figurinos 

característicos da época da criação do fado. 

Trilha sonora/sonorização: como um musical que é, o fado surge do início ao fim da trama de forma 

bela; os músicos se encontram presentes no cenário, e são poucos os momentos de diálogos 

evidenciados na trama. 

Fotografia e Câmera - Fotografia – Os primeiros planos são utilizados nas cenas, mas nesse filme 

em específico o plano médio surge com grande veemência; nas cenas, há variações constante entre 

o enquadramento aberto e o mais fechado; é muito perceptível ainda as oscilações da câmera em 

travellings laterais, assim como os travellings para frente e para trás] A iluminação apresenta em 

diversas cenas o corpo dos personagens em meio a penumbras e mesmo sombras; durante as 

cenas, podemos perceber variações de tons que variam de acordo com as cenas, que vão desde 

tons mais fortes até cores mais vibrantes, quentes, como amarelo e laranja; percebe-se também 

efeitos de fusão de imagens mas que é realizado por uma interação do cenário e os movimentos da 

câmera. 

2. Sobre o corpo, percepção e movimento: 

 

Corpo e Percepção cinestésica: O corpo dos bailarinos eclipsam em meio a luz, de tal forma que  

fica a esconder e  mostrar as expressões gestuais, oferecendo aos nossos olhos todo o mistério do 

seu movimentar; as fisionomias dos gestos dos bailarinos apresentam uma relação íntima com a 

música, com o espaço,  ao passo em que se movimenta, assumindo posturas diferentes; as condutas 

dos personagens se  são guiadas pelos sentimentos que a dança,a música os proporcionam (tristeza 

em alguns momentos, desejo e felicidade em outros); os desequilíbrios, as oscilações do corpo, 

admitem uma conformidade íntima com  o tempo, em que  este investe os corpos dos bailarinos, 

causando-nos a sensação de estranheza. 

Corpo e cultura de movimento: Na trama, podemos perceber o entrelaçamento da voz com os 

movimentos realizados pelos bailarinos, de forma que os movimentos da câmera expressam as 

fisionomias da fala e dos gestos de dança em um ritmo sensível que nos permite pensar que estão a 

dançar juntos; o olhar dos personagens expressam diferentes condutas, ao passo que se relacionam, 

revestem os outros corpos e mesmo o seu próprio corpo; a relação dos personagens com os objetos 

nos dão uma visibilidade ampliada desses corpos a dançar, em que passam a permear as 

expressões gestuais, de modo que o corpo parece assumir aos nossos olhos, por vezes, outra forma 

não tão semelhante com o corpo humano. 

3. Palavras-Chaves: Corpo, Dança, Movimento, Percepção, Cultura de movimento 

Pesquisador: Raphael Ramos de Oliveira Lopes. 
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IBÉRIA 

- Título Original e em Português: Iberia 

- Ano e País de Produção: Espanha e França, 2005 

- Direção: Carlos Saura 

- Gênero: Musical 

- Duração: 95 minutos 

- Idioma: Espanhol 

- Suporte: Película 

1. Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – Iberia é um filme belíssimo e de extrema sensualidade, inspirado no trabalho do 

compositor espanhol Isaac Albéniz. Saura convida para esse filme grandes bailarinos e músicos 

reconhecidos mundialmente e o resultado se configura em maravilhosas e apaixonantes cenas do 

flamenco, música clássica, ballet, e dança contemporânea. 

 Foco narrativo – A trama é tomada toda por uma perspectiva objetiva, evidenciando o universo da 

dança e da música tratada no filme.  

Cenário e Figurino –  figurino real na maioria das cenas, mas em algumas são para-realistas, em 

que se configuram como belos vestuários que dão sentido simbólico as cenas.  

Trilha sonora/sonorização: as músicas utilizadas servem como meio de expressão para os 

sentimentos expressos nos gestos dos bailarinos, em que os músicos se apresentam no cenário  

Fotografia e Câmera - Fotografia – O filme apresenta tons de cores diferentes, em que ora 

predomina cores quentes e outras cores mais gélidas; a iluminação da um toque de penumbra; 

Primeiro plano é evidenciado de uma forma incisiva, bem como o plano aberto; os travellings laterais 

é evidenciado constantemente e nos oferece diversos ângulos dos movimentos dos bailarinos. 

2. Sobre o Corpo, a percepção e o movimento  

Corpo e percepção cinestésica: Na trama, os gestos vão se refletindo num tempo desconforme, 

oferecendo uma profundidade vivida em que cada imagem nos permite ver e compreender o seu 

movimento de uma forma diferente; Imerso de maneira sensível no espaço, no tempo, num pacto 

entre a luz e o som, o corpo se tenciona, de tal modo que podemos ver, sentir toda o seu peso se 

desenhando no cenário; junto ao corpo, o cenário ganha vida aos nossos olhos, preenchendo os 

gestos, os anseios e as vontades desse corpo que dança em vivenciar e se fazer presente, em querer 

existir; o tempo parece transcorrer por entre os movimentos do corpo – parece descer ao corpo, 

torna-o fluido ao nosso olhar, como se fosse ausente de uma matéria física.  

Corpo e Cultura de movimento: Os movimentos expressos pelos bailarinos nos permitem perceber 

nas suas fisionomias uma intencionalidade advinda do corpo: as telas que projetam as imagens do 

corpo num tempo anterior, afetam a nossa percepção, dando-nos diferentes formas de visualizar os 

gestos, as expressões do corpo já realizadas e, assim, o tempo discorre no corpo; as expressões do 

corpo parecem exprimir sentimentos diferentes. Ao passo que o ritmo da música se altera, alia-se aos 

sentimentos dos personagens, em que ambos guiam o movimento, o ritmo de um e de outro, e 

passam a dançar juntos, sem imposições e nem regras.  

Palavras-Chave: Dança, Corpo, Percepção, Movimento. 

Pesquisador: Raphael Ramos de Oliveira Lopes. 
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BODAS DE SANGUE 

- Título Original e em Português: Bodas de Sangre (Bodas de Sangue) 

- Ano e País de Produção: Espanha, 1981 

- Direção: Carlos Saura 

- Gênero: Drama 

- Duração: 72 minutos 

- Idioma: Espanhol 

- Suporte: Película 

1. Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – Mostra a historia de dois jovens apaixonados que são impedidos de ficarem juntos. O 

reencontro acontece justamente no dia do casamento da jovens com um outro homem. Um trágico 

destino selará este triangulo amoroso. 

 Foco narrativo A história é contada numa perspectiva objetiva. 

Cenário e Figurino – O cenário é real, e a trama passa praticamente inteira numa grande sala de 

ensaio; o figurino utilizado pelos personagens também é real, e evidencia a cultura em que eles 

vivenciam. 

Trilha sonora/sonorização: A trilha sonora é realizada em grande pelos próprios músicos presentes 

na trama,  e os movimentos e as batidas dos sapatos são deveras perceptível também; o silêncio se 

configura como um elemento significativo na passagem das cenas. 

Fotografia e Câmera - Fotografia – É notável também a utilização de primeiros planos nesta cena, 

em que a câmera nos põe a ver, a sentir a tormenta do casal apaixonado, o enquadramento aberto 

que visa apresentar o cenário em que os bailarinos estão a dançar, travellings horizontais 

perseguindo o movimento dos personagens e dando outra perspectiva dos movimentos; a imagem 

oscila, mistura-se as posturas, desequilibra-se junto aos corpos dançantes, e nos oferece diversas 

formas de perceber tais movimentos; a luz entre num acordo com a sombra, oferecendo-nos uma 

impressão de um cinza sombrio, que invade o corpo, o cenário e irradia pelo chão um ar de 

nebulosidade, de tristeza, que permeia também todo o lugar. 

2. Sobre o corpo, a percepção e o movimento 

Corpo e Percepção cinestésica: Em bodas de sangue, o espaço permeia o movimento dos 

personagens, na medida em que o bailar da câmera fazem os corpos oscilarem, evidenciando as 

hesitações, as dúvidas expressa na face, no olhar, nas condutas dos bailarinos em que a câmera faz 

com que possamos ver o desempenhar da inércia naqueles corpos.  O imaginário se configura de 

maneira sensível, como na cena em que o casal de jovens oferece-nos por meio de seus gestos toda 

a angústia, o sofrimento e a dor que sentem por não poderem estar juntos, expressos nas fisionomias 

do abraço, além do desejo que sentem um pelo outro, expressos que se torna nítididamente nos 

rostos, nos toques suaves da pele, na respiração ofegante.  

Corpo e Cultura de movimento: Na trama, o corpo fala, expressa tudo o que há de ser dito nas 

atitudes e nas posturas do corpo na dança flamenco; o espaço testemunha apenas aqueles corpos 

que estão a se realizar em meio aos seus movimentos, mas que junto a eles recriam seus gestos 

expressos na dança - ele ganha vida, transfigura-se e reveste os corpos, compartilha 

expressivamente com a felicidade, angústia, os sentimentos dos bailarinos. O tempo do filme se 

apresenta de forma que parece cair sobre o corpo: na cena final, do embate entre os homens com o 

punhal, as imagens se revestem de silêncio, e os personagens parecem viver num tempo 

desconforme, em que os movimentos parecem flutuar no espaço, fazendo perceptíveis ao nosso 

olhar o cansaço, a espera do ataque, o desespero dos personagens. 

Palavras-Chaves: Flamenco; Corpo, Percepção, Movimento. 

 

Pesquisador: Raphael Ramos de Oliveira Lopes. 


