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RESUMO 

Este estudo tece relações de sentido entre as representações audiovisuais dos espaços urbanos 

e as ações dramáticas encontradas nos curtas-metragens potiguares Janaína Colorida Feito o 

Céu (Babi Baracho, 2014, 15 min) e Sailor (Victor Ciríaco, 2014, 13 min). O objetivo foi 

identificar e descrever características que as cidades assumem quando simbolizadas nas 

realidades ficcionais e que, no movimento da experiência subjetiva de representação/fruição, 

permitem a emergência de novas subjetivações dirigidas aos espaços representados. Para isso, 

construímos uma trama interpretativa das produções, que se baseou em Morin (2014) e 

Armando Silva (2011) tocando aspectos relacionados ao imaginário social. Como 

perspectivas específicas sobre o espaço e o sujeito urbanos, buscamos contribuições no 

pensamento de Massimo Canevacci e nos fundamentamos, mais uma vez, em Armando Silva 

(2011). Os procedimentos metodológicos se inserem dentro de uma pesquisa qualitativa de 

análise fílmica, que considera um conjunto de observações feitas por Aumont e Marie (2004), 

Manuela Penafria (2003; 2009). Nossa análise concluiu que os ambientes citadinos, que se 

tornam realidade midiática por meio da enunciação de discursos imagético-sonoros, 

representam espaços fragmentados sem localização geográfica específica, por onde flanam 

sujeitos igualmente partidos, que trazem à tona elementos de uma urbanidade contemporânea 

evidenciada pela efemeridade das relações, pela violência. Percebe-se ainda a 

possibilidade/vontade de ressignificação dos espaços urbanos através da mídia cinema. 

Palavras-chaves: Representação. Cidade. Espaço urbano. Urbanidade. Audiovisual potiguar. 

Estudos da mídia. 

  



ABSTRACT 

This study weaves meanings relations between the audiovisual representations of urban 

spaces and the dramatic actions found in the short films Janaína Colorida Feito o Céu (Babi 

Baracho, 2014, 15 min) and Sailor (Victor Ciríaco, 2014, 13 min). The objective was to 

identify and describe characteristics that cities assume when symbolized in fictional realities 

and that, in the movement of the subjective experience of representation/fruition, allow the 

emergence of new subjectivities directed to the represented spaces. For this, we constructed 

an interpretative web of the productions, which interweaves Morin (2014) and Armando Silva 

(2011) touching aspects related to the social imaginary. As specific perspectives on the urban 

space and subject, we seek contributions in the thinking of Massimo Canevacci and, once 

again, on Armando Silva (2011). The methodological procedures are part of a qualitative 

research of film analysis, which considers a set of observations made by Aumont and Marie 

(2004), Manuela Penafria (2003; 2009). Our analysis concluded that the urban environments, 

which become media reality through the enunciation of discourses composed by imagery-

sound elements, represent fragmented spaces with no specific geographic location, through 

which wander subjects equally shattered, which bring to the surface elements of a 

contemporary urbanity evidenced by ephemerality of relationships, by violence. We also 

perceive the possibility/willingness to re-signify urban spaces through the media. 

Keywords: Representation. City. Urban space. Urbanity. Potiguar audiovisual production. 

Media studies. 
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INTRODUÇÃO 

Dedicados à temática da representação da cidade em produtos audiovisuais realizados 

no Rio Grande do Norte, elaboramos uma trama interpretativa dos curtas-metragens 

realizados pelo Coletivo Caboré
1
: Janaína Colorida Feito o Céu (Babi Baracho, 2014, 15 min) 

e Sailor (Victor Ciríaco, 2014, 13 min). Essa trama se caracteriza como uma análise fílmica 

das obras. 

Em nosso estudo em torno do setor audiovisual potiguar
2
, procuramos descrever 

relações entre as cidades da experiência cotidiana e cidades da realidade ficcional. Para tanto, 

consideramos as reflexões de autores como Silva (2011), Calvino (1990), Le Goff (1998), 

Netto (2010) e Gonçalves (2010) no que tange ao imaginário construído pela experiência 

urbana diária; e com relação às cidades representadas nos curtas, partimos de indicações como 

as levantadas por Prysthon (2007) e Morin (2014). 

Utilizando os métodos de análise fílmica como discutidos por Aumont e Marie (2004), 

Penafria (2003; 2009) e Vanoye e Goliot-Lété, descrevemos os espaços representados e ações 

dramáticas que se desenrolam nas narrativas em questão. Toda discussão a partir da análise 

segue em consonância com nosso aporte teórico-conceitual. Assim, relacionando as cidades 

vivenciadas ordinariamente com suas representações audiovisuais, apresentamos a trama que 

nos permite uma leitura que entendemos como válida dos espaços urbanos representados nas 

produções.  

Como mencionado anteriormente, nossa pesquisa se preocupa em descrever aspectos 

da relação homem/cidade na contemporaneidade, a partir do potencial de sentidos relativos à 

urbanidade presente nos curtas analisados. Logo, iniciamos nosso texto com o capítulo Mídia 

e Cidade. Nele, abordamos as mútuas influências que uma exerce na outra. Revisamos o 

conceito de representação, falamos da representação da cidade e, por fim, adentramos a 

realidade audiovisual das mesmas – tratando desse tipo específico de representação. 

                                            

1
 Coletivo de realizadores/produtores audiovisuais independentes de Natal/RN. 

2
 Potiguar é o nome dado a quem nasce no Rio Grande do Norte, assim como o termo norte-rio-

grandense. 

http://coletivocabore.wixsite.com/caboreaudiovisual
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Em seguida, apresentamos nosso capítulo metodológico intitulado Estratégias da 

Deriva. Durante nosso percurso de pesquisa, por vezes nos afastamos da temática central, ou 

cruzamos com informações que dificultam a realização do estudo. Nesse capítulo falamos um 

pouco desse percurso percorrido, apresentamos os autores nos quais baseamos nossa atividade 

analítica e, além disso, apresentamos uma breve discussão epistemológica, onde apontamos a 

importância da pesquisa que revele características do sujeito-pesquisador. 

Nosso capítulo analítico, intitulado Cidades Insinuadas, apresenta a uma compreensão 

sobre as representações do espaço urbano analisados em Janaína Colorida Feito o Céu e 

Sailor. Nesta sessão, procuramos descrever, interpretar a cidade pelo máximo de eixos que 

nos foi possível. No entanto, focamos na leitura da urbanidade enquanto possibilidade de 

construção de uma compreensão do sujeito que habita a cidade contemporânea. 
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1. MÍDIA E CIDADE: REPRESENTAÇÃO AUDIOVISUAL DO COTIDIANO 

Num salto temporal que sai de uma abstração ao se imaginar a vida de civilizações 

antiquíssimas até a observação da contemporaneidade e suas cidades modernas, percebe-se no 

ato comunicacional uma “força” que extrapola a relação puramente entre corpos. Novas 

materialidades se mostram emergentes. Dessa forma, observamos registros rupestres, 

desenvolvimentos de hieróglifos, a invenção da imprensa, rádio, televisão, internet. Todo o 

caminhar do homem até então parece indicar que o mesmo cria meios para significar a vida 

em linguagem e essas significações são então jogadas de volta no caldeirão das relações 

sociais para se estabelecer regramentos, conhecimentos, reconfigurarem novos sentidos. 

Apesar de em diferentes recortes temporais esses meios variarem, é importante não 

naturalizar a história e observar que a mídia tem sim muita influência nos dias atuais e passou 

a ocupar parte substancial e indissociável dos cidadãos, de maneira geral. 

As nossas relações nas diversas dimensões da vida social mudaram. Não há dúvida 

alguma em relação a influências de mídias sociais como o Facebook e tantas outras no dia a 

dia das pessoas. A condição da subjetividade passa a ser mais facilmente diagnosticada como 

fragmentada. A tecnologia pode ser entendida enquanto possibilidade de bem estar, extensão 

corpórea, objeto de desejo, fetiche; várias dessas características de uma vez só. No entanto, 

algo que aparenta ser comum é o fato da tecnologia que conecta o sujeito à internet se vender 

sob o rótulo de necessária. E talvez seja mesmo uma necessidade – de crianças a idosos, todos 

estão conectados e tem sua identidade online.  

Podemos pensar a cidade enquanto mídia ela mesma? Letreiros, placas, prédios, 

tráfego, arte urbana, pichação. Não há uma prática na elaboração dessas coisas que siga uma 

lógica midiática ou que revele precisar do meio urbano como mediador? O espaço urbano está 

sendo usado para comunicar? A população fica como? Se entendido como alvo dessa 

profusão de imagens-mensagens, que características psicossociais assume esse “novo” sujeito 

da cidade? 

A extrapolação do ato comunicativo dá cara a tudo que encosta. Os novos dispositivos 

cada vez mais presentes e com funcionalidades-espelho da “vida comum” em suas telas e 

botões colorem os rostos dos cidadãos de maneira específica e gradativamente modificam 

esses corpos. Em outro momento, corpos modificados se apropriam de espaços urbanos, 

modificando-os e percebendo-os enquanto mídia para suas novas formas de expressão: corpos 

tatuados, moda de vestuário, locação para produtos audiovisuais, graffiti, propaganda. 
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Dentro do panorama comunicacional da sociedade contemporânea, é possível se 

identificar o que foi dito acima sem grandes dificuldades: façamos o exercício contrário de 

imaginar as cidades com seus habitantes e relações sem processos midiatizados. Não vem tal 

imagem à mente, por mais que se insista – poder-se-ia dizer que tal condição não existe. 

Essa é uma entre tantas perspectivas para tratarmos da influência midiática na 

sociedade; do papel que essa sociedade cibernética assume dentro da cidade, dando a ela 

novos sentidos; todo esse processo interferindo na criação de novas mídias ou no conteúdo 

dessas; e no entendimento da própria cidade como espaço midiático. Logo, podemos pensar a 

cidade como mídia-suporte onde circulam linguagens e se produzem sentidos, tanto 

hegemônicos (Estado e propaganda em outdoors, por exemplo) quanto disruptivos (a 

pichação ilustra bem esse segundo caso). 

Por meio dos produtos audiovisuais que circulam em nossa cultura, podemos 

representar a realidade de nossas cidades. No cinema, temos imagens do contexto urbano 

desde as primeiras projeções do cinematógrafo no fim do século XIX até os dias de hoje. 

Através da televisão, nos informamos sobre nosso dia-a-dia na cidade, seja por imagens que 

revelem a própria cidade, seja por uma complexidade de informações que interiorizamos 

continuamente num imaginário urbano que partilhamos. A internet confunde/transforma 

ideias como a da nossa própria relação com o espaço (relativizando-a na “ocupação” de 

espaços virtuais, na dimensão das redes) e contribui para a reelaboração de reflexões sobre as 

cidades contemporâneas, ainda mais quando observamos tal possibilidade de conexão somada 

ao potencial de relações-encontros presente nas redes sociais nos dispositivos móveis 

conectados. 

Produtos audiovisuais seria uma forma mais geral para falarmos sobre conteúdos 

imagético-sonoros que circulam por diferentes mídias (cada uma enquanto meio possuidor de 

uma linguagem que o diferencia dos demais). Dentre esses produtos, nos interessamos pelas 

obras audiovisuais – entendendo-as também enquanto arte. Como exemplos dessas obras, 

temos os curtas-metragens Janaína Colorida Feito o Céu (Babi Baracho, 2014, 15 min, 

disponível em: <https://vimeo.com/104398259>) e Sailor (Victor Ciríaco, 2014, 13 min, 

disponível em <https://vimeo.com/117503834>). Tradicionalmente, o curta-metragem pode 

ser entendido como um filme de menor duração – geralmente, até trinta minutos. 

Também é preciso resolver a polissemia que o termo filme carrega consigo. Nós 

utilizamos, em nosso texto, a palavra filme como sinônimo de curta-metragem ou, de maneira 

https://vimeo.com/104398259
https://vimeo.com/117503834


14 
 

abreviada, curta. O filme/curta seria o produto ou obra audiovisual – essa é a acepção que 

damos à palavra. Hoje em dia, com os mesmos conteúdos exibidos em diferentes mídias, o 

limite entre esses nomes/definições não é mais capaz de dar conta das apropriações e 

reproduções realizadas no trânsito de um meio para outro – de uma mídia para outra, já que 

consideramos o filme como produto audiovisual (imagens e sons em movimento) e não como 

suporte material de impressão de imagens.  

Em resumo, trabalharemos numa relação de sinonímia entre os termos curta-

metragem, filme, obra e produto audiovisual. Por vezes, falaremos sobre o filme Sailor ou da 

obra Janaína Colorida Feito o Céu – sempre preocupados com os sentidos que se dão na 

fruição e reflexão sobre esses produtos, analisados individual e comparativamente. 

Outra variedade de significados a ser resolvida é aquela referente ao uso dos termos 

cidade, espaço urbano e espaço. Essas palavras também aparecem, às vezes, se não enquanto 

sinônimos, mas com certa semelhança de sentido. Temos ciência que existe uma infinidade de 

abordagens que se aproximam desses termos-objetos de maneiras diferentes. De toda forma, 

quando utilizamos um conceito específico da geografia, do urbanismo, ou de outra área do 

conhecimento, discutimos sua relevância para aquele momento do texto. A princípio, 

podemos considerar, nesse caso, uma rede de sentido entre a cidade que se forma pela soma 

de espaços urbanos; em contraposição ou hibridizando-se ao rural, ao espaço do campo, por 

exemplo. Os lugares se diferenciam, para nós, num ato carregado de subjetividade que 

significa os espaços pela experiência cotidiana na cidade. 

As realidades ficcionais dos produtos audiovisuais são lidas em suas realidades 

diegéticas, mantendo em nosso horizonte a presença da cidade do cotidiano. São essas cidades 

que permeiam os sentidos e sentimentos envolvidos na prática e na recepção audiovisual. É a 

vivência ordinária e/ou extraordinária dos espaços urbanos, bem como os imaginários que 

esses locais possuem que irão influenciar a maneira de representação na obra audiovisual. 

Para nos introduzir na temática da representação da cidade e seus espaços, iniciamos 

com uma discussão sucinta sobre o ato de representar. Comentamos, assim, algumas 

concepções filosóficas sobre a representação. Em seguida, apontamos como a cidade pode ser 

abordada por diferentes campos do conhecimento em diferentes momentos de nossa história, 

num entrelaço de concepções sobre o espaço urbano. Finalmente, apontamos como uma 

compreensão clássica, tradicional das cidades se mistura com novos olhares sobre os objetos 
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das ciências sociais, num contexto contemporâneo fortemente midiatizado, marcado pela 

onipresença dos objetos da comunicação. 

1.1 Realidade e representação 

De origem latina, a palavra representação assume diversos sentidos em nossa cultura. 

Sentidos como imitar, fazer algo presente por intermédio de outra coisa, reproduzir, entre 

outros. No entanto, algo que parece ser comum aos diferentes significados é o fato de que o 

ato de representar evoca uma ausência, torna presente algo que representa. Assim, uma 

fotografia de família é capaz de trazer à imaginação imagens de momentos familiares 

distantes, memórias de pessoas com as quais não mais mantemos contatos íntimos. E dessa 

mesma forma, ou de maneira semelhante, uma telenovela e um filme também podem 

representar uma cidade. A representação da cidade é capaz de ocupar, em diferentes instantes 

e sob olhares distintos, o lugar da própria cidade. Devemos, no entanto, ter em mente que essa 

representação não aparece ou é produzida sempre com intuito de apresentar uma cópia do 

real. 

Platão (1999) conceitua a noção de mímesis como imitação da Natureza, atribuindo à 

última uma origem divina. Então, relaciona diretamente esse conceito ao de representação. É 

dessa forma que a representação assume o aspecto de ser igualmente uma imitação: imitação 

dos acontecimentos. 

O filósofo entende a representação como imitação do real. Através desse 

entendimento, passa a aplicar o conceito de mímesis às artes, aos discursos, instituições. As 

próprias coisas naturais eram, para Platão, cópias de modelos ideais. Ao considerarmos o 

universo do artista, o mesmo assume uma valoração negativa. De acordo com a visão 

platônica, o artista produziria imitações de imitações e, consequentemente, estaria distante da 

verdade das coisas, da sabedoria. Em Platão, a arte é desvalorizada pelo fato de o filósofo 

considerar a imitação um grande afastamento da verdade. Nesse tipo de representação, 

encontrar-se-ia o espaço da ilusão, da não verdade, da realidade falseada. 

Aristóteles também se dedicou ao conceito de mímesis. Ao relacionar arte e criação, 

sua elaboração se diferencia das ideias de Platão. Segundo Ricoeur (2000), a mímesis se daria 

através de uma ação, de um fazer. Sob essa ótica, não seria possível haver imitação enquanto 

cópia pura, uma vez que o fazer seria caracterizado por produzir uma coisa singular. Logo, 

para Aristóteles a imitação estaria ancorada no real sim, mas produzindo coisas novas, 
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originais – no sentido de não existirem na referência utilizada. Como consequência desse 

pensamento, a arte assumiria um valor positivo. Positivo no sentido da arte produzir, em seu 

processo de representação da coisa, algo novo/original, deixando de ser mera cópia. A 

representação passa a ser um processo criativo. Ainda, para Aristóteles, apesar de a 

representação assumir um valor positivo e criativo, ela continuaria vinculada ao objeto real do 

qual se originou. 

Em seus estudos, Michel Foucault também se interessou pela investigação da mímesis 

e representação. Assim, o filósofo localiza no tempo, um momento que seria possível 

conceber a representação de um objeto desprendido de seu sentido comum. A 

representação/significação passaria a ter sentido próprio, e até mesmo distinto do objeto 

original/significante – sempre a depender do sujeito que representa/significa. 

Foucault (1999) aponta como a humanidade compreendia o mundo, no período 

referente à episteme pré-clássica, a partir da concepção de unidade entre as coisas. As coisas 

eram vistas como inseparáveis. O céu, o ar, a terra, os animais eram vistos como numa 

continuidade ininterrupta, de origem divina. Tal compreensão da realidade produziria um 

saber designado por relações de semelhanças reunidas num único discurso. Essa noção de 

unidade entre as coisas não permitiria, nessa época, que as identidades das mesmas existissem 

e, desse jeito, as relações do saber não se davam por diferenciações. Sendo assim, segundo 

Foucault, até o fim do século XVI, a representação não se diferenciaria do real. 

Ao referir-se ao período renascentista, Foucault nos diz que todas as coisas provinham 

da relação verdadeira, ainda que indireta, que a linguagem mantinha entre o significante e o 

significado. A relação não direta entre um e outro poderia ser exemplificada pelo fato de cada 

idioma instituir um som para determinado objeto. Por exemplo, a palavra “céu” não indica o 

céu em todas as linguagens. Todavia, num mesmo idioma, a relação entre a palavra e a coisa 

se manteria intacta. O discurso produzido sobre a episteme do Renascimento estaria, então, 

ainda em ligação estreita com o real, uma vez que enunciava a verdade. 

Nos séculos XVII e XVIII, Foucault (1999) aponta que o discurso rompe a relação 

direta que mantinha com o real. Assim, nasceria uma episteme favorável ao surgimento da 

Literatura, onde a representação passa a ocupar um lugar que lhe é próprio, diferenciado do 

real. Dessa mesma maneira, as relações de semelhança não são mais as únicas capazes de 

enunciarem discursos que façam sentido na cultura. O real apresenta uma identidade que o 

difere da representação. 
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A partir dessa mudança observada na episteme ocidental, noções sobre real e ficção se 

separam. Mesmo assim, o sujeito que representa ainda se mantém invisível nessa 

representação que faz das coisas. Podemos dizer, assim, que as representações encontradas até 

o século XVIII valorizavam a representação ainda a partir de um juízo que percebia sua 

diferença e semelhança com o real. 

Na episteme moderna, as diversas formas de representação e usos da linguagem 

passam a instaurar discursos que geram maior capacidade de diferenciação entre as coisas. 

Essas diferenciações acabariam por trazer, cada vez mais, o sujeito à tona. O sujeito e sua 

subjetividade tornam-se fundamentais para o desenvolvimento das ciências. A partir da noção 

de indivíduo, o conhecimento passa por mudanças significativas, agora que o discurso se 

pulverizou e as possibilidades de renomeação das coisas são maximizadas. 

É assim que, no século XIX, um único discurso sobre as coisas perde lugar para a 

multiplicidade de discursos. O sujeito se torna cada vez mais valorizado, à medida que a 

representação e usos que dá à linguagem se afastam da objetividade. No período moderno, a 

subjetividade encontra uma valorização tal que torna possível a liberdade de representação. 

Essa liberdade propiciou que a semelhança cedesse lugar à verdade interior do sujeito. Num 

ato criativo, a produção do discurso posiciona, identifica e valoriza o objeto, na modernidade. 

Logo, não haveria a unidade percebida no período pré-clássico renascentista. 

Nesta seção, apresentamos um percurso que atravessou os pensamentos de Platão, 

onde encontramos descrédito atribuído à arte falseadora dos objetos, caracterizando-a como 

mera cópia. Rumo à valorização da arte enquanto produtora de sentidos múltiplos sobre o 

real, à medida que renova a compreensão sobre as coisas; apontamos, ainda, que Aristóteles 

instaura um elemento criativo renovador nos objetos artísticos. Característica que não 

permitiria entendê-los mais como cópias, embora contivessem aspectos de semelhança, pois 

apresentavam marcas de um fazer transformador. Por fim, adentramos num processo histórico       

aonde as subjetividades vão sendo consideradas peças-chave de representações feitas nas 

artes, através de Foucault. 

Em nossa pesquisa, a representação não tem amarras junto a uma espécie de realidade 

factual, ou documento histórico que se entende enquanto captura verídica de um momento 

que fala sobre algo. A representação exige a presença de um ou mais sujeitos que 

representam. Portanto, para nós, o ato de representar é releitura-recorte sempre. Diante disso, 

devemos considerar as subjetividades atreladas às representações de mundo. 
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1.2 Representação da cidade 

De uma forma ou de outra, a cidade sempre impôs aos habitantes formas de vida, 

modos de operarem enquanto sociedade. A História mostra a alteração da sociedade frente 

processos urbanizatórios, surgimento de cidades, metrópoles, megalópoles, pós-cidades. No 

livro Passagens, Walter Benjamin (2009) fala, por exemplo, da influência do ferro, do vidro, 

e outros materiais de construção civil na vida parisiense do século XIX. 

A partir dessa análise do contexto moderno parisiense, Benjamim (2009) abre 

possibilidades para a leitura da cidade contemporânea. Suas observações sobre uma Paris 

erguida pela indústria têxtil, mantida pelo interesse do capital, trazem contribuições 

significantes para pensarmos certas transformações que o espaço propicia no comportamento 

dos sujeitos. 

Num estilo ensaístico multi-influenciado, Walter Benjamin se torna referência para 

nos preocuparmos com o contexto urbano. Esse cotidiano, por sua vez, necessita de uma 

abordagem igualmente alimentada por múltiplos olhares sobre a cidade. 

No contexto de criação das disciplinas do conhecimento humano, as mesmas ganham 

sua autonomia a partir de uma espécie de delineamento dos seus objetos de estudo junto a 

métodos investigativos peculiares à área. Acredita-se haver uma impressão clara dos limites 

entre os diferentes campos científicos que demarcam tais disciplinas, a partir de uma visão 

racionalista. 

O campo da Comunicação Social se mostra, no entanto, um tanto mais movediço. Os 

limites dessa ciência se mostram turvos, considerando que a mesma está intimamente ligada 

ou depende de outros campos como Psicologia, História, Sociologia, Antropologia, Artes. 

Logo, o campo comunicacional possui essa idiossincrasia que revela, desde seus primórdios, 

um caráter transdisciplinar. 

Cientes que nenhuma narrativa isolada esgota um fenômeno urbano, optamos por tecer 

uma compreensão transversal. Apontamos perspectivas sobre o espaço urbano histórico; 

simbólico e comunicacional. Uma vez que são feitas reflexões sobre este espaço 

multifacetado, estendemo-las ao espaço representado por obras audiovisuais, que é ponto de 

partida para nossa elaboração de entendimento, conhecimento sobre o cotidiano. 



19 
 

Segundo Sodré (2012), a multiplicidade de olhares e métodos possíveis de serem 

aplicados aos objetos da Comunicação pode revelar um caos criativo inerente ao campo. Essa 

aparente desordem seria um espaço fértil para o desenvolvimento de um conhecimento 

original. Muniz Sodré não desconsidera a possibilidade de uma dita dispersão cognitiva 

propiciada pela variedade de temáticas no campo comunicacional, bem como ocasionada 

devido à falta de articulação entre as linhas de pesquisa na área. O autor, porém, deixa clara a 

criatividade presente potencialmente no caos formador de conhecimento no campo da 

Comunicação: 

[...] a diversidade temática (que, por um lado, pode levar à impressão de que a 

Comunicação, caoticamente, cobre tudo) oferece o ensejo para abordagens originais 

e para a contemplação de objetos importantes para a compreensão do cotidiano, mas 

geralmente situados fora do crivo disciplinar das tradicionais ciências sociais 

(SODRÉ, 2012, p.7). 

A partir de uma perspectiva histórica, Le Goff (1998) contribui para nossa reflexão 

sobre as cidades. O autor compara as cidades medievais às atuais, possibilitando a 

compreensão de uma alternância de valoração que a cidade sofre no tempo, ainda que 

centrado na distinção clássica campo/cidade. 

Le Goff (1998) fala a respeito de uma menor distinção/diferenciação entre o espaço 

urbano e o rural, na contemporaneidade, quando comparados aos mesmos espaços, durante a 

Idade Média. O autor traz a reflexão de que, embora diminuída na realidade, a diferença entre 

as características da cidade e do campo se tornaria ampliada na imaginação. 

Baseado, então, na expansão das cidades até o campo, e ciente da especificidade dos 

processos de urbanização atuais, o historiador francês critica a busca por espaços rurais 

associados à ideia de Natureza: 

É assim que os ecologistas, procurando em vão o campo que se escorre entre os 

nossos dedos, aproximam-se do ideal da floresta que, na Idade Média, era, ao 

contrário, lugar de repulsa. A floresta lhes parece de repente mais natural. Ela se 

torna, com uma imagem perfeitamente invertida, encarnação sedutora da Natureza 

(LE GOFF, 1998, p.148). 

Como dito anteriormente, esta discussão nos põe num jogo de percepção de diferentes 

valorações para a cidade, para os espaços sociais, em diferentes tempos históricos. Assim, ao 

caminharmos por imaginários de épocas distintas, destacando a representação da cidade, 

percebemos sua constante elaboração e significação. 

Espaços rurais outrora valorados como selvagens, perigosos, caóticos, sem controle 

mudam de sentido ao compararmos o contexto atual e o medieval. Assumem significações 
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positivas como inocência, realidade romantizada, retorno à Natureza, escapismos/alternativas 

para uma vida urbana caótica, violenta. 

Outro pensamento interessante para adicionarmos à nossa trama sobre as cidades é 

aquele do romancista Ítalo Calvino. Sua ligação se torna ainda mais relevante para nós pelo 

fato de a subjetividade aparecer como ativa no processo de significação/representação da 

cidade. Assim, afastada de uma objetividade que encerra os significados sobre a coisa, 

podemos assumir que “cada pessoa tem em mente uma cidade feita exclusivamente de 

diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma, preenchida pelas cidades particulares” 

(CALVINO, 1990, p. 34). 

Comportamentos estereotipados de uma cultura urbana (sujeito preso no tráfego, por 

exemplo), sua verticalização imobiliária, as sinalizações de trânsito, publicidades, letreiros, 

grafites e pichações encontradas nos prédios presentes em quase todas as ruas, arquiteturas 

específicas. Uma infinidade de atributos simbólicos variados caracterizam a paisagem urbana. 

Torna-se, assim, possível reconhecermos uma urbanidade e ressaltarmos alguns traços da 

mesma a partir de seus símbolos. 

A urbanidade pode indicar uma qualificação do espaço. Nesse sentido, ruas 

arborizadas, espaços convidativos ao convívio social, ambientes limpos, ambientes que 

propiciem a boa convivência cidadã seriam dotados de urbanidade. Dessa forma, praças bem 

cuidadas, parques urbanos teriam uma maior urbanidade quando comparados a regiões 

periféricas desassistidas pelo poder público, distanciadas do convívio social, enfraquecidas 

pela fragmentação do espaço, nas cidades. Outro sentido para o termo urbanidade considera 

aspectos que fazem do urbano o próprio urbano. Sendo assim, o espaço da cidade poderia ser 

identificado a partir do distanciamento que mantém das áreas rurais. Nessa caracterização 

típica do urbano, surgem costumes, arquiteturas, fluxos de produção/consumo relativos às 

cidades. 

Essa urbanidade seria, ainda, uma “sensação de cidade” percebida ao analisarmos os 

curtas. Nestes, existem símbolos, pistas, indícios que nos direcionam para a efemeridade dos 

afetos, para a ressignificação dos espaços urbanos. Todos esses traços são reunidos para 

construirmos, em nossa análise, a ideia das cidades dos afetos – cidades que apresentam 

subjetividades transitórias, móveis, significadoras contínuas do cotidiano. 
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O nosso senso comum nos permite perceber a cidade do cotidiano marcado por 

rotinas. Uma vida familiar que se repete em ambientes domésticos, o tráfego característico 

pela cidade, a interação com problemas como violência urbana, a relação com o trabalho e o 

lazer. A partir da leitura intuitiva dos espaços da cidade, somos capazes de elencar relações 

mínimas com os espaços sociais que habitamos, de falar sobre onde e como vivemos. Parece 

haver sempre uma materialidade associada a tal ideia. Parece que o senso comum, ao se 

preocupar com a cidade, comunica sobre algumas possibilidades de integração entre o sujeito 

e o meio material. 

Apesar e a partir desses sentidos comuns da palavra, localizamos uma discussão em 

torno da conceituação do termo urbanidade. Segundo Ana Gonçalves (2010, p. 7), a 

“urbanidade não se relaciona apenas à paisagem, urbana ou rural, mas é um conceito ancorado 

tradicionalmente dentro dos estudos urbanos em entendimentos que remetem essencialmente 

à qualidade urbana”. Assim, as ideias de cidade e rural, antes distanciadas e utilizadas como 

limite que separava a compreensão desses espaços ao isolá-los por diferenciação, se 

interseccionam a partir de comportamentos urbanos, formas de existência, modos de vida 

específicos que rompem esses limites. Diferentemente de Le Goff, tal visão busca 

intersecções, interfaces frente a essa espécie de hibridização cidade-campo crescente, na 

contemporaneidade. 

Trazemos ainda outra conceituação que incorpora elementos éticos ao conceito de 

urbanidade, e revelam uma cidade do devir. 

[...] urbanidade como fluxos de socialidades interagindo entre si e com lugares, 

mediadas por esses espaços – socialidades se reproduzindo em diferentes 

urbanidades em uma mesma cidade, garantindo as idiossincrasias que diferenciam 

cada cidade. Uma urbanidade como projeção de formas de vida menos ou mais 

integradas ou segregadas (NETTO, 2010, p. 19). 

Para Netto (2010), a materialidade dos espaços possui grande importância no seu 

conceito de urbanidade. Da mesma forma, o autor fala no desenvolvimento constante do ethos 

que julga necessário para a cidade, pensando-a com criticidade. Dessa forma, a cidade 

representaria um desejo pautado pela coletividade incluindo o sentido comum da palavra 

urbanidade – ou seja, relacionado à ideia de civilidade, de bom convívio, de relações 

intersubjetivas estimuladas por espaços que propiciem um nível quase utópico de agregação 

social. Netto procura aliar os dois sentidos típicos da urbanidade: a) aquilo que qualifica o ser 

urbano; b) uma cordialidade entre as pessoas que envolve noções de respeito, civilidade – 

aspectos éticos caros ao autor. 
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Diante do exposto, fica demonstrada a dificuldade de operarmos este conceito que 

passa por transformações no conhecimento sobre o urbano contemporâneo. Como 

transpor/aplicar/apropriar-se da urbanidade neste estudo? As representações midiáticas falam 

dos mais variados temas de nossa cultura, e possuem nuances que marcam diferenças formais 

e de conteúdo entre diferentes produtos (filmes, desenhos animados, videoclipes). 

Dentre as diversas possibilidades de significação que dependem ao mesmo tempo da 

perspectiva e formato, destacamos os diferentes tipos de mídia audiovisual (cinema, televisão, 

internet) que constroem representações das cidades que habitamos ou conhecemos, 

contribuindo para formação de um imaginário social simbólico construído sobre os espaços 

dessas cidades e enriquecendo o consenso sobre os mesmos. 

A partir de seus símbolos, que trazem consigo cargas de repetição constante, uma 

cidade surge para cada sujeito. Cada subjetividade imagina uma cidade, uma vez que possui 

uma relação singular com os símbolos repetitivos da cidade que se quer vista/entendida. 

Segundo Calvino, ao citar a relação dos viajantes com a cidade de Zirma, cada um teria 

memórias bem diferentes. Resumindo uma compreensão da repetição do símbolo que se 

relaciona à memória individual, tornando possível a imagem da cidade, Calvino escreve “A 

cidade é redundante: repete-se para fixar alguma imagem na mente” (1990, p. 23); ou ainda, 

“A memória é redundante: repete os símbolos para que a cidade comece a existir” (1990, p. 

23). 

Percebemos possibilidades de narrativas diversas, de diferentes discursos que 

representam os espaços à sua maneira. Muitos sentidos poderiam ser criados a partir da cidade 

e sua simbologia característica. A dimensão simbólica que Calvino (1990) utiliza para 

apresentar as cidades propicia a leitura poética das mesmas – uma chave de compreensão 

importante, quando pretendemos considerar explicitamente a subjetividade do pesquisador. 

Nessa altura, compreendido que as narrativas, os discursos formam diferentes cidades, 

trazemos a preocupação em comum de Silva (2011) e Canevacci (2016) com a auto 

representação de algumas metrópoles. Ambos propõem estratégias de auto representação para 

as cidades periféricas, metrópoles latino-americanas. Sendo assim, estas metrópoles 

periféricas munidas de um discurso próprio seriam capazes de produzirem representações que 

configurariam narrativas de si a partir das subjetividades ativas híbridas, que agregam tanto 

aspectos culturais locais quanto globais nos espaços que habitam. 
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Armando Silva (2011) desenvolve categorias para entender o que chama de sentidos 

do urbano. Para o autor, compreender este urbano significa reconhecer certos sentidos da 

urbanização. Desse modo, utiliza-se das categorias desenvolvidas para caracterizar a 

construção simbólica da cidade. Silva estabelece eixos metafóricos de compreensão da 

representação do urbano da cidade, a partir das seguintes marcas: espacialidade; 

temporalidade; visibilidade; e interiorização e exteriorização. 

Tais planos metafóricos utilizados por Silva estimulam pesquisas que procuram criar 

um conhecimento específico sobre a realidade das cidades latino-americanas. Silva nos 

explica a particularidade dessa forma de conhecer. 

A tese fundamental deste estudo espera que as pesquisas sobre a construção social 

da cultura urbana, chegando até a compreensão de sua segmentação imaginária, 

possa falar-nos de um destino compartilhado nas regiões culturais e de um sujeito da 

cidade latino-americana como experiência filosófica que transcreva os eixos 

metafóricos de viver uma cultura urbana (SILVA, 2011, p.76). 

Percebe-se a criação de método investigativo que relaciona signos abstratos dentro do 

campo da cultura e que os aplica à realidade concreta da cidade. “A cidade, assim, 

corresponde a uma organização cultural de um espaço físico e social” (SILVA, 2011, p.77). 

Dentro da cidade, surgem diversos espaços que, na contemporaneidade, não podem mais ser 

entendidos apenas como espaços reais, econômicos, sociais, donde se elimina a dimensão 

abstrata desta cidade. A cidade passa também a ser entendida enquanto metáfora do 

observador. É nesse sentido, portanto, que: 

Podemos dizer que o real de uma cidade não são só sua economia, a sua planificação 

física ou os seus conflitos sociais mas também as imagens imaginadas (...) em 

qualidade de representação de seus espaços e de suas escrituras (SILVA, 2011, 

p.79). 

Alcançamos, nesse momento, a compreensão de que teorias e métodos tradicionais das 

ciências não se mostram suficientes para a construção do saber em torno das cidades, das 

metrópoles contemporâneas. Hoje, atravessados pelo mundo da imagem, pelos objetos 

tecnológicos, somos levados a pensar o cotidiano a partir destas múltiplas imagens. 

Em nosso corpus, as representações revelam imagens de locais que ora evocam 

reconhecimento ora estranhamento. Assim, cidades surgem dos espaços que nos trazem 

lembranças a partir das locações que nos são reconhecíveis ou enquanto representações que 

ambientam e comunicam uma mensagem comum, corriqueira – aqui temos o sentido 

prevalecente. Outros sentidos nos aparecem como consequência do estranhamento dos 
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espaços ou das ações dramáticas que irrompem uma expectativa – modifica-se, então, a 

concepção absoluta que dado espaço urbano possa ter. 

Acreditamos que, de forma geral, as mídias perpassam os sentidos do corpo à medida 

que somos usados e as usamos como suportes de nossas intenções. Somos usados enquanto 

público-alvo da publicidade, do entretenimento, de uma série de segmentos que fomentam o 

consumo. Assim, somos usados, ainda, pelas grandes redes de comunicação que modulam 

nossa experiência de mundo a partir da construção de discursos hegemônicos específicos 

sobre a realidade dos lugares, por exemplo. 

Ao assumirmos a relevância do poder de influência e o nosso envolvimento em 

processos midiáticos, entendemos que noções sobre o social ligadas ao tempo e o espaço 

também podem ser repensadas no contexto de profusão das mídias, suas práticas e sentidos 

que alteram a forma que habitamos nossos centros urbanos, atualmente. 

Mergulhar em diferentes ambientes midiáticos como realidades fílmicas pode nos 

ajudar a entender contextos referentes ao nosso mundo, pertinentes à nossa realidade 

compartilhada. Esses ambientes midiáticos são espaços onde ocorre a representação de nosso 

interesse.  Espaços imateriais que falam do material ao comunicar sentidos sobre esse último 

durante nossa experiência fílmica, enquanto assistimos aos curtas. No caso, se utiliza de um 

simbolismo que cria o espaço imaterial carregado de significações sobre a cidade através da 

técnica audiovisual. Sendo assim, nos interessamos pelas representações da cidade presentes 

nos curtas mencionados – Janaína Colorida Feito o Céu e Sailor. 

1.3 Representação audiovisual da cidade 

Estudos interessados em compreender representações ou apropriações do espaço 

urbano, associadas a um suporte técnico-midiático específico com suas particularidades de 

criação de sentidos, são de grande importância para os Estudos da Mídia e outras áreas das 

ciências. Através de pesquisas desse tipo, nos tornamos capacitados a compreender a 

influência dos meios de comunicação tão presentes em nossa vida cotidiana. 

A ressignificação dos espaços urbanos através da mídia audiovisual ocorre quando as 

representações arranjam elementos urbanos de maneira a desconstruir a referência de espaço 

dado. Nessa lógica, a arte retira a ideia de um sentido próprio das coisas. 
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A arte cinematográfica que hoje se desdobra na cultura audiovisual contemporânea 

possui sua origem no contexto urbano do fim do século XIX. A imagem cinematográfica 

propriamente dita nasceria com a representação desse contexto desde filmes como A Chegada 

do Trem na Estação, A Saída dos Operários da Fábrica Lumière e, inaugurando o som no 

cinema, O Cantor de Jazz. Nessa época, encontramos indícios de que as cidades ocupariam a 

maior parte do espaço das representações cinematográficas. 

Num período de valorização do cosmopolitismo, diversos filmes eram produzidos no 

sentido de ilustrarem, servirem enquanto panorama de diversas cidades europeias. Os filmes 

igualmente percorriam diferentes regiões geográficas, ao serem exibidos em diferentes feiras 

de variedade, em meio a outras distrações, outros entretenimentos. 

Lidamos cada vez mais com o mundo das imagens técnicas. O caráter artificial 

intrínseco a essas imagens e seu potencial comunicador utilizado por diferentes instituições 

nos põem um problema geral, dentre vários. De que formas os meios de comunicação, os 

produtores de imagens agem na sociedade atual? Sabemos da grande quantidade de mídias e 

linguagens que participam dos processos comunicativos sociais e não seria possível dissertar 

sobre todas. 

Dessa forma, cientes da aproximação que mantemos entre o cinema e o audiovisual 

nessa pesquisa, bem como dessa influência dos produtos audiovisuais cada vez mais presentes 

em nossa cultura; gostaríamos de frisar a possibilidade que encontramos de produção de 

conhecimento, de diálogos com a sociedade a partir da arte cinematográfica – e suas variações 

contemporâneas como as produções do Caboré Audiovisual. Nessa mesma direção, 

contextualizando seu potencial, Costa (2013) ressalta a importância da imagem midiática para 

a pesquisa, destacando o cinema: 

A imagem fabricada, controlada e distribuída pelos meios de comunicação ocupa 

atualmente lugar privilegiado nas construções culturais e por esse motivo tornou-se 

objeto de grande interesse para a pesquisa. Sendo o cinema um desses meios 

producentes, controladores e distribuidores de um grande número de imagens. 

(COSTA, 2013, p.252) 

Falamos da imagem técnica, produzida e reproduzida intencionalmente por sujeitos 

para certos fins. Essas imagens são reproduzidas em escala local/global através de jornais, 

revistas, internet, anúncios publicitários como outdoors, dentre outros meios. Salta aos olhos 

o fato de a maior parte da nossa comunicação diária ser feita através de imagens e sons 

(lembremo-nos das emissoras de rádio e da parcela sonora do conteúdo audiovisual) 
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fabricados por grupos diferentes, com estéticas diferentes, com intenções igualmente distintas 

que tomam forma de informação. Isso nos revela um universo rico possível de ser 

problematizado, pois sabemos que nesses meios, as informações (qualitativa e 

quantitativamente) circulam através de práticas culturais produtoras de sentido que 

retroalimentam a própria cultura. Podemos concluir que os processos envolvidos no setor 

audiovisual, por exemplo, mostram indícios de nossa sociedade, já que assumimos que a 

cultura se midiatizou, ou seja, incorporou os processos midiáticos ao fazer, saber, conhecer. 

Tendo em mente a natureza audiovisual/fílmica de nosso corpus, assumimos que 

podemos falar do espaço urbano. Esse espaço é a construção simbólica referenciada por 

elementos do universo citadino. Sendo assim, esse espaço urbano audiovisual é montado a 

partir da reconfiguração, de uma disposição particular de imagens da cidade. Acreditamos que 

essas cidades representadas nos curtas Sailor e Janaína se caracterizam por uma exposição de 

um espaço outro. Marcado por uma maneira itinerante de ser vivenciado. Dessa forma, os 

espaços urbanos nas obras adquirem significados para além de sentidos comuns a eles 

associados, em algum momento. Isso se dá a partir da impressão da subjetividade do olhar na 

obra, uma vez que os filmes “(...) servem não somente como objeto para a crítica, mas como 

reordenamento das “imaginações geográficas” que adquirimos do mundo” (COSTA, 2013, 

p.253). 

Os filmes servem, ainda, como documentos audiovisuais e têm a capacidade de 

contribuir de maneira particular com vários estudos, pois nessas obras “(...) encontramos uma 

qualidade especial de registrar tensões e, assim, dar visualidade ao concebido juntamente com 

o vivido” (BARBOSA, 2000, p.79). Tal qualidade especial permitiria a impressão de 

distinções em diferentes representações de um mesmo espaço por sujeitos diferentes, em 

filmes diferentes. 

Em nosso estudo, nos interessam os filmes Janaína Colorida Feito o Céu e Sailor em 

diálogo com significações sobre a realidade fílmica e a cotidiana. Nosso cotidiano é descrito a 

partir da narrativa das personagens e suas experiências urbanas no espaço de representação. 

Tais experiências seriam o vivenciar a cidade, seus espaços. Seria também perceber o 

ambiente enquanto uma locação que permite metaforizar o drama ficcional da obra, um lugar 

ressignificado pelo enquadramento singular – um enquadramento da efemeridade das relações 

(Sailor), da necessidade de ressignificação do sentido dos lugares percorridos pela cidade 

(Janaína). 
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Com relação às cidades, delas o cinema é produto e produtor. Então, enunciamos uma 

série de relações, descrições sobre o espaço urbano presentes nos curtas escolhidos, 

produzidos pelo coletivo Caboré Audiovisual. Esses curtas-metragens constroem um 

ambiente citadino – seja reproduzindo, desconstruindo, poetizando. Enfim, apostamos numa 

leitura sobre os espaços urbanos a partir do cinema/audiovisual. Lembremos que a relação 

cidade/cinema acompanha a própria história dessa arte, como aponta Barbosa: 

Nascido com as grandes cidades e produto de suas transformações socioculturais, o 

cinema constitui-se como um arquivo dos atos, relações e do próprio imaginário 

presentes e construtores do espaço urbano. Um arquivo definido em um nível 

particular que permite fazer surgir múltiplos enunciados e variados tratamentos de 

apreensão do movimento de transformação e reprodução do ato de viver no espaço 

urbano (BARBOSA, 2000, p.82). 

Sendo assim, não nos restam dúvidas que os filmes são sim um campo de pesquisa 

fecundo e funcionam como diários fragmentados da própria sociedade. Ficcionais ou 

documentais, os filmes sempre terão a montagem como uma forma clara de percepção de uma 

realidade construída. Logo, investigações na produção audiovisual do coletivo Caboré nos 

permitem construir uma maneira de percepção singular da cidade, um discurso sobre os 

espaços urbanos que se distanciam da narrativa hegemônica do apelo turístico-postal. 

As práticas de produção audiovisual são atravessadas por intenções específicas 

capazes de remodelar o que se representa. A nós nos interessa esse diálogo entre, por 

exemplo, uma possível percepção normativa/hegemônica sobre um espaço específico que 

possa sofrer uma deformação através dessa montagem artificial do espaço fílmico 

(representação audiovisual do espaço). 

Natal/RN é conhecida por ser uma cidade turística marcada pelas imagens de suas 

praias, dunas e lagoas. Sendo assim, dizemos que essa seria a percepção hegemônica de 

nossos espaços: um destino litorâneo tropical, ensolarado – a Cidade do Sol. Essas são 

significações típicas de cartões-postais. Uma percepção contra hegemônica é aquela que 

coloca o cidadão comum nas ruas com seus conflitos urbanos ordinários sob um novo olhar. 

Ruas sujas, ruas carregadas de violência, melancolia, incertezas. Outra noção não normativa 

presente nos espaços dos curtas analisados é o amor homoafetivo protagonista em todas as 

situações de Sailor, ou ainda o desatino que leva a personagem de Janaína a percorrer a cidade 

numa experiência de deriva. 

Um exemplo mais específico relacionado à nossa pesquisa seria a cidade que 

percebemos em Sailor (Victor Ciríaco, 2014). Sabemos que o curta foi filmado em Natal/RN, 
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porém não nos é mostrada uma imagem geral dos espaços pertencentes a uma cidade 

fortemente ligada ao turismo, ao nosso imaginário em torno desse turismo. Não assistimos a 

imagens que reforcem esse conhecimento hegemônico a priori, tal estereótipo – como bugres, 

dunas, praias com águas azuis, passeios de barco e mergulhos. Percebemos uma cidade 

litorânea, sim; porém não como lugar da idealização utópica de férias de verão (impressão 

típica de cartão-postal). Ao contrário, opondo-se à ideia de “cidade do Sol”, o filme 

representa espaços cinzentos. Surge uma cidade audiovisual melancólica, nesse exemplo. 

A partir da realidade fílmica, surge a possibilidade de falarmos numa cidade 

compreendendo-a para além do plano unicamente objetivo da representação. Isso se dá 

porque o sujeito se confunde com o objeto que cria, investiga, produz/reproduz. Para falar de 

Natal/RN, não é preciso mostrar sua praia mais famosa a partir do ângulo mais conhecido. 

Podemos perceber cada vez mais uma maneira particular/micro/subjetiva de significarmos o 

que representamos através de conflitos e afetos humanos que surgem na cidade, por exemplo. 

Logo, nos parece possível fazer uma discussão sobre espaços objetivamente representados 

(que seguem padrões naturalistas/realistas de representação) e a carga subjetiva que os 

acompanha no processo de criação fazendo-os adquirir novos sentidos, novas noções. 

Olhamos a cidade representada na mídia audiovisual como multifacetada: várias 

dimensões de um novo lugar que surge nos processos de produção e recepção que põem 

subjetividades em jogo. Assim, essas dimensões escapam à tridimensionalidade espacial e 

incluem as dimensões dos afetos, das tensões intersubjetivas, dos jogos estabelecidos pela 

cultura. Ao nos conectarmos, pela experiência fílmica, a esses espaços ficcionais, moldamos 

nossa própria experiência cotidiana, nossa subjetividade: nosso olhar para o Outro. Somos 

levados a refletir sobre a diversidade de gênero, à brevidade de certas relações afetivas, à 

resiliência do sujeito em dar novo sentido à vida – tudo isso considerando o espaço como o 

grande operador dessas relações, na contemporaneidade. 

Posto isto, assumimos que a estética conferida à obra de arte indica aspectos do sujeito 

que a produz. Numa arte coletiva como a produzida pelos realizadores audiovisuais do Caboré 

Audiovisual, podemos falar num conjunto de subjetividades que expressam/comunicam suas 

ideias/emoções sobre a vida na cidade. 

Argumentamos a favor de pesquisas em torno do setor audiovisual/cinema e a partir 

do mesmo – nesse movimento duplo – que tenham por interesse o espaço urbano das cidades 

e o imaginário social que o modela e por ele é modificado. Esse imaginário é um conjunto, 
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uma coleção abstrata de imagens geradora de ideias de urbanidade, que surgem como 

recordação ou criação de sensações e/ou sentidos coletivos atribuídos a determinados lugares 

da cidade. Essas imagens qualificam um tipo de repertório da cultura/sujeito, um 

conhecimento das cidades. É assim que internalizamos noções de várias cidades do mundo 

sem sequer termos viajado até elas. Conhecemo-las por imagens televisivas, 

cinematográficas, cibernéticas e impressas. Isso tudo se reforça uma vez que buscamos 

analisar sentidos produzidos pelo audiovisual potiguar mantendo-nos focados no tema da 

representação da cidade. Acreditamos ser possível realizar apontamentos que 

destaquem/descrevam certos valores sociológicos associados às representações. 

A crescente midiatização de nossa sociedade fez com que a cultura das imagens 

exigisse/permitisse novas práticas de compreensão dessa sociedade em transformação. Hoje, 

consideramos imagens e sons enquanto substrato de análises dos mais diversos objetos das 

disciplinas da humanidade. 

Neste contexto fortemente midiatizado, podemos fazer leituras e construir 

conhecimento sobre nossos processos sociais a partir dos conteúdos midiáticos. Neles, 

encontramos substrato para falarmos de aspectos que antes eram do domínio de certas 

ciências com métodos tradicionais de observação científica. Partindo de representações da 

cidade pela mídia, os objetos das ciências sociais são submetidos a uma nova forma de 

observação que exige procedimentos igualmente novos e, por vezes, incertos – desenvolvidos 

no processo de análise em si, no fazendo. 

As cidades que percebemos no universo de produções audiovisuais assumem sentidos 

diversos. Por vezes, reconhecemos sentidos hegemônicos sobre uma cidade representada pelo 

cinema, pela televisão. Reconhecemos aspectos de Nova York como uma cidade 

verticalizada, como um contexto social relacionado à criminalidade. Noutro caso, 

interiorizamos uma noção de qualidade de vida associada às belezas naturais e os bairros 

nobres da zona sul em contraste com a realidade periférica das favelas do Rio de Janeiro. 

Conhecemos majoritariamente uma Natal enquanto destino turístico, cidade do Sol e das 

dunas. Talvez os exemplos mais significativos de representação hegemônica de uma cidade 

sejam os cartões-postais.  

Hoje, na tentativa de construirmos uma compreensão da sociedade a partir da relação 

mídia/cotidiano, nossos olhares sofrem alterações relacionadas a particularidades da 

contemporaneidade. Percebemos novas condições sociais e históricas na atualidade. Uma 
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sociedade em rede dependente de tecnologias comunicativas que modificam os sujeitos 

gradativamente. Novas formas de inserção nos debates políticos são mediadas e tidas por 

mediadoras através do uso de plataformas como Facebook, Instagram e Twitter, como 

exemplos já disseminados em nossa cultura. 

Os acontecimentos atuais marcam o cotidiano de forma aguda, efêmera e dispersa. 

Surge, assim, uma possível modificação na significação do processo histórico, que passa a se 

desenvolver num contexto midiatizado com fluxos informacionais cada vez mais velozes. As 

mídias perpassam alguns sentidos sobre nosso corpo e nós, de maneira relacional, as usamos 

como suporte de intenções de certos sentidos, de significações de mundo. Hibridizam-se, 

dessa forma, mídia e cotidiano. O cotidiano em processo histórico demanda 

aprimoramentos/invenções de diversas mídias que passam, por sua vez, a intervir no 

cotidiano. 

Ao assumirmos tal nível de relevância de nosso envolvimento em processos 

midiáticos, entendemos que noções sobre o social e o histórico podem ser repensadas na 

direção de incluir, de forma ativa, nossas subjetividades nesses processos. Essas percepções 

tornam possível uma preocupação com valores sociais, culturais, estético e políticos dos 

objetos de Estudos da Mídia. 

Quando trazemos à tona aspectos referentes à representação de espaços urbanos em 

produções audiovisuais, encontramos elementos constitutivos de uma poética imagético-

sonora que revelam e/ou servem de base interpretativo-criativa de nosso cotidiano. Dessa 

forma, também optamos pela transversalidade de olhares quando nos aventuramos a elaborar 

um pensamento sobre a representação audiovisual do espaço urbano. 

Certamente, há uma infinidade de possibilidades de se representar uma cidade, um 

romance urbano. É possível enquadrar isso e aquilo bem como excluir o que se quiser durante 

a feitura da imagem. “O cinema [...] é montagem, quer dizer escolha, deformação, trucagem.” 

(MORIN, 2014, p.241). Estamos interessados em descrever algumas dessas intenções no que 

diz respeito aos nossos espaços de vivência. 

A partir de uma obra audiovisual, surge a possibilidade de falarmos numa cidade, num 

espaço urbano para além do plano unicamente objetivo da representação. Fazendo uma ponte, 

ao refletir sobre o cinema, Morin reconhece que “De fato, o cinema une indissoluvelmente a 

realidade objetiva do mundo, tal como a fotografia a reflete, e a visão subjetiva desse mundo, 
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tal como a pintura dita primitiva ou naïve a representa.” (MORIN, 2014, p.242). Esta união 

possibilita a expansão da compreensão sobre os objetos da realidade. 

A representatividade do mundo surge na comunicação como produtora-mediadora de 

sentidos da sociedade. Como dito, com relação às representações do espaço urbano, as 

mesmas podem ocorrer certamente de várias maneiras, com diferentes potenciais de 

representação. Existem produções que ficcionalizam o cotidiano, assim são os curtas-

metragens Janaína Colorida Feito o Céu (Babi Baracho, 2014, 15 min) e Sailor (Victor 

Ciriaco, 2014, 13 min), objetos desse estudo. 

Aspirando outros sentidos, existem produções que tem a intenção de desvelar as 

relações humanas, seja através de um caráter documental (que supostamente informa sobre a 

realidade de maneira mais pura, menos ruidosa, ao menos teoricamente), seja pelo exercício 

de um poder de discurso hegemônico (como as grandes empresas de comunicação). O 

formato do produto audiovisual se diferencia em diversas maneiras de narrar-construir a 

representação pretendida. Essa diferenciação se dá pela forma narrativa de determinado 

produto (longa-metragem, curta-metragem, anúncio, telenovela, telejornal, documentário), 

público-alvo, dentre outros aspectos. 

Assim, podemos dizer que cada representação elaborada depende da perspectiva sobre 

os lugares representados que expressam a cidade mostrada no produto. Nesse sentido, uma 

representação audiovisual para fins turísticos buscará geralmente conteúdos idealizados, 

exaltados, filtrados enquanto comércio-convite da cidade. Por outro lado, obras 

cinematográficas podem representar as mais diversas possibilidades do urbano – revelando 

inclusive vícios, desvios da sociedade que vive, quem sabe, nessa mesma cidade exaltada pela 

propaganda turística. Seria o caso de pensarmos nossas cidades a partir desse potencial 

expressivo. Ou seja, cada perspectiva depende das intenções por trás da elaboração de um 

produto ou outro; do tipo de mídia que interfere na forma como é produzido determinado 

conteúdo; do formato, dentre outros fatores que afetam possíveis sentidos relativos à 

urbanidade atribuída aos produtos audiovisuais, e a partir deles interpretados. 

Dessa forma, a cidade representada na mídia audiovisual é vista como multifacetada: 

várias dimensões de um novo lugar que surge nos processos de produção e recepção que 

põem subjetividades em jogo. Essas subjetividades estão expressas nas diferentes 

significações atribuídas à cidade. Para ressaltarmos o fato das singularidades dos sujeitos 

influenciarem os sentidos das obras, trazemos a analogia que Morin faz entre o cinema e a 
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pintura naïf – arte ligada a formas pessoais de expressar emoções. O autor lembra que esse 

tipo de pintura: 

[...] exagera ou diminui as dimensões dos objetos e dos seres a fim de lhes fornecer 

as do amor, da deferência, do desprezo (traduzindo assim os valores sociológicos 

ligados a essas representações); ela ignora ou transgride as limitações do espaço e do 

tempo [...] (MORIN, 2014, p.242). 

Muitos universos se tornam possíveis em obras audiovisuais. Prysthon (2007) aborda, 

por exemplo, as cidades das telenovelas, telejornais e cinema. Ao estabelecer certas relações 

da urbanidade contemporânea encontradas nas representações de cidade em diferentes 

produtos audiovisuais, Prysthon desenvolve a ideia das cidades midiáticas que surgem a partir 

destas representações. As cidades podem ser percebidas, no nosso dia-a-dia, no contato com 

esses produtos audiovisuais, como exemplos bastante comuns, bem como a partir de 

plataformas audiovisuais dispostas na internet. 

Aqui, entendidas como carregando especificidades enquanto meios com aparatos, 

tecnologias, práticas e linguagens particulares; as mídias televisão e cinema produziriam 

diferentemente seus sentidos sobre nós cidadãos. Assim, ampliando os espaços materiais para 

além de aspectos arquitetônicos e tecnológicos, a cidade se expande através da arte, da 

linguagem cinematográfica, da internet. 

Phrysthon (2007) contribui para o entendimento dessa nova visibilidade das cidades e 

aponta novas características da experiência urbana, através de uma análise de telenovelas, 

filmes do gênero ficção, telejornais e documentários. A autora aponta, inclusive, a 

possibilidade das mídias alterarem o sentido do real. 

As representações do cotidiano urbano que surgem na produção audiovisual exigem 

uma discussão mais detalhada sobre como expressam certas características e possibilidades de 

uma contemporaneidade compartilhada por sujeitos que tecem, influenciados pelos espaços 

vivenciados, o tecido desse cotidiano. Há alcances, limites e transformações do espaço 

representado que impõem esse maior detalhamento.  

De um modo geral, retomando o que já foi dito, diferentes mídias gerariam diferentes 

produtos por possuírem práticas institucionalizadas também diferenciadas quanto à 

elaboração de seus conteúdos formatados em produtos audiovisuais. Por sua vez, esses 

últimos possuiriam diferentes potenciais comunicativos ao representarem uma mesma coisa. 

Aqui as mídias (no plural) significam diferentes meios que englobam múltiplos produtos. 
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Assim, as mídias cinema e televisão se diferenciam quanto aos aspectos comunicacionais em 

potencial. 

Ao tratar da representação das cidades nas telenovelas, Prysthon nos fala que as 

imagens assumiriam uma “[...] função primordial de levar a aceitar como real (ou pelo menos 

como proximidade do real) o ficcional, de promover uma certa aparência de realidade” (2007, 

p. 15). No entanto, a autora frisa que mesmo essas representações estando referenciadas por 

índices da cidade experienciada (ruas, monumentos, edificações “reais”) configurariam uma 

composição fantasiosa-fragmentária da cidade. A ideia de totalidade urbana surgiria, então, a 

partir de fragmentos representativos. 

Dessa forma, Prysthon percebe que através “(...) das relações entre cidade e media, por 

meio das telenovelas, podemos ver as representações urbanas servindo, normalmente, como 

“pormenor supérfluo” em relação à narrativa, à estrutura (...)” (PRYSTHON, 2007, p.15). De 

acordo com a autora, a cidade evocada nessas obras teria o intuito único de produzirem o que 

Barthes (1984) chama de efeito de real. Toda cenografia com detalhes do urbano serviria 

apenas como ambientação das ações dramáticas. Ainda assim, esses elementos utilizados no 

desenvolvimento dessas cidades para telenovelas caracterizariam um espaço outro numa 

idealização da referência. “Essas imagens, mesmo quando apreensões diretas do real 

(captações de cidades realmente existentes), mesmo quando guardam a exatidão de um 

referente indicial, remetem a uma fantasia de cidade” (PRYSTHON, 2007, p.16). 

Ainda utilizando as cidades elaboradas pelas telenovelas, Prysthon (2007) nos mostra 

a possibilidade das mesmas serem representações que responderiam a insatisfações relativas à 

cidade real. Dessa forma, o cotidiano penoso das cidades reais cederia um lugar às utopias 

ficcionais. A mediação pelo produto audiovisual substitui, no caso, a experiência urbana. 

Entendidas como construções, é de extrema importância perceber como as cidades midiáticas 

estabelecem o diálogo mídia/cotidiano. 

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

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

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

projeto utópico em contraste com o duro cotidiano das cidades verdadeiras 

(PRYSTHON, 2007, p. 16). 

No caso dos telejornais, Prysthon (2007) comenta que a cidade noticiada se distancia 

daquela idealizada pela telenovela. O tipo de representação criada pelo telejornal se propõe a 

transpor o real, à medida que narra os acontecimentos. De toda forma, acaba produzindo uma 
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cidade midiática peculiar, diferente e semelhante da referência que a origina. “As cidades 

telejornalísticas, pois, são também cidades narradas, na medida em que sua representação 

encerra uma escolha muito marcada de que cidade mostrar, de que partes interessam nesse 

reordenamento do real” (PRYSTHON, 2007, p.17). 

A autora questiona se o telejornal seria capaz de configurar uma cidade “mais real” 

que a da telenovela, mais fiel ao cotidiano. Se as telenovelas analisadas davam ideia de 

postais clichês, de representações estereotipadas, qual seria o resultado da cidade-

mosaico/cidade imaginária produzida pelo jornalismo? Diante da vontade-característica 

jornalística de transpor o real, haveria ainda (em sentido oposto), segundo a autora, o 

encapsulamento das cidades. Ou seja, as representações dos telejornais também seriam 

narrativas operadas por seleção/intenção. Sendo assim, por ser montagem, há um 

reordenamento do real, mesmo que no interesse de desvela-lo. 

Com relação às imagens de cidade encontradas no cinema, Prysthon considera que 

elas revezam significações atribuídas ao espaço urbano. Ora se configuram como cidades 

virtuosas, projeções utópicas; ora se concentram em representar aspectos negativos, 

distópicos. A autora fala que “(...) há também filmes que apresentam um embate entre as duas 

visões e mostram a cidade como fatalidade, de onde não há escapatória” (PRYSTHON, 2007, 

p.19). 

Sobre o movimento de internalização/reconhecimento do conteúdo dessas imagens, de 

acordo com Silverstone (2002), a mídia (no singular) entendida enquanto outra dimensão do 

real ou “realidade primordial de segunda ordem” estaria como que omitida do processo 

mediador da comunicação. É assim que a cidade do jornal televisivo nos passa a sensação de 

verdade, um caráter de documento ou comprovação da realidade citadina enquanto produto 

audiovisual supostamente verossímil. A partir de Silverstone, compreendemos que o processo 

de mediação esconde o meio tradutor da realidade.  

Na recepção não somos levados a perceber as práticas sociais por detrás dos produtos 

e, assim, acabamos por naturalizar o discurso do telejornal como verdadeiro: a cidade 

noticiada/representada na linguagem audiovisual parece ser a própria cidade “de concreto”, 

tradicional, assim como a experiência fílmica nos propicia uma fruição fluida dos 

acontecimentos. Da mesma forma, aproveitando-se da capacidade da cidade ganhar novas 

conotações na realidade midiática, os filmes constroem uma representação do espaço urbano 
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que pode fabricar utopias, distopias ou também relações de verossimilhança com esse espaço 

– indo além da leitura e adentrando a própria construção do cotidiano. 

É importante, então, percebermos que através de várias representações da realidade 

social dos ambientes urbanos em mídias audiovisuais distintas, construímos ou contribuímos 

para uma parte do discurso perene sobre as relações do homem no mundo. Esse simbolismo 

expresso nas e pelas mídias atuais corresponde a significações sobre nosso tempo, sobre 

nossas cidades e sobre relações específicas que se desdobram nos espaços representados. 

Diante disso, percebemos o quanto a representação audiovisual da cidade pode 

assumir um papel significativo e diverso nas reflexões da comunicação. Demonstramos, 

portanto, os caminhos que se entrecruzam neste estudo. Assim, diferentes narrativas 

construídas por representações audiovisuais da cidade, do ambiente urbano são postas no jogo 

plural de perspectivas teóricas apresentadas neste capítulo. 

Consideramos, por fim, que “[...] não existe uma estrutura explicativa única para a 

diversidade fenomênica da comunicação [...]” (SODRÉ, 2012, p.10), e torna-se necessária 

uma trama que entrelace diferentes olhares para construirmos, a partir das imagens 

representadas, uma compreensão sobre os espaços urbanos contemporâneos. 

 No próximo capítulo, apresentamos reflexões em torno da metodologia empregada. 

Com sua leitura, torna-se possível entender como construímos nossa análise ao longo da 

pesquisa, bem como surge uma maneira de alcançar nossos objetivos e falarmos da 

representação audiovisual do espaço urbano nos filmes Janaína e Sailor. 
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2. ESTRATÉGIAS DA DERIVA: TECENDO CIDADES 

Os conceitos viajam e é melhor que viajem 

sabendo que viajam. É melhor que não viajem 

clandestinamente. É bom também que eles viajem 

sem serem percebidos pelos aduaneiros! 

(Edgar Morin) 

Um itinerário criativo permite alternâncias de rumos, frente os objetivos do estudo. Ou 

ainda, por ser possibilidade, revela a fragilidade/instabilidade da verdade de qualquer objeto 

de interesse do criar-saber humano. Pelo menos, revela a transitoriedade/potência de 

transformação de todas as construções sociais. 

Nosso caminho se resume, de maneira sucinta, à análise fílmica dos curtas-metragens 

Janaína Colorida Feito o Céu e Sailor. Durante esse percurso analítico, fazemos analogias a 

teorizações de autores que procuram entender, ou contribuir para o entendimento 

coletivo/acadêmico sobre nossas cidades. Apresentamos esses autores no primeiro capítulo. 

Junto a isso, atentamos para alguns apontamentos de Aumont e Marie (2004) e Penafria 

(2003; 2009) com respeito à análise fílmica. 

Hoje, habitamos mundos superlotados de imagens e sons artificiais dos mais variados. 

A convivência frequente com tais elementos quase naturaliza diferenças entre os conteúdos 

audiovisuais que consumimos. Comumente, não refletimos sobre os diferentes suportes ou 

plataformas portadoras desses conteúdos que comunicam à nossa percepção. 

Por suporte entendemos um meio ou uma mídia em particular.  A televisão, a internet, 

o cinema e o celular são exemplos de diferentes meios ou mídias audiovisuais. Eles se 

utilizam da combinação de imagens e sons na representação da realidade elaborada por cada 

um deles. Cada mídia institui diferentes práticas sociais por detrás dos seus produtos culturais, 

bem como possui formas/linguagens específicas/múltiplas de produzir sentidos na cultura. 

Quando queremos mencionar o conjunto dos suportes como um todo, falamos sobre a 

mídia, os meios, ou ainda os media. Essa seria a acepção mais ampla da palavra, como usada 

nos Estudos da Mídia. Estes são os sentidos empreendidos por nós, em nosso texto. 

Nessa pesquisa, nos voltamos de maneira analítica para algumas representações 

audiovisuais marcadas pela contemporaneidade das cidades e do sujeito urbano. Nesse 

contexto, tivemos de pensar uma abordagem, um caminho de análise de nosso objeto – que 

aparentemente se apresenta num interstício, num espaço híbrido entre cinema, vídeo, um 



37 
 

domínio audiovisual. Logo, há uma profusão e intersecção de produtos audiovisuais dos mais 

variados e precisamos de certo cuidado para tratar do nosso material. Precisamos definir um 

universo para nossos curtas-metragens. Janaína Colorida Feito o Céu e Sailor são produtos 

audiovisuais digitais. Os diretores os chamam de filmes. A cultura popular, a classe artística e 

produtores chamam esses produtos de filme, de cinema. Assim, vemos a Mostra de Cinema 

de Gostoso e o Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa exibirem e fazerem mostras 

competitivas entre essas produções, sempre dentro da grande classificação cinema. 

Caracterizamos acima o universo audiovisual de nosso interesse. Apontamos que as 

produções que analisamos guardam semelhanças com os filmes. Existe algo na imagem 

fílmica que conserva-define seus principais traços de representação ou como representar o 

mundo. Ao compararmos aos curtas, enxergamos semelhanças suficientes para pensarmos em 

estuda-los realizando análise fílmica. Aumont (2012) indica duas materialidades que 

forneceriam essa característica que enxergamos em ambos os produtos, seja o filme analógico 

do cinema clássico, seja o produto audiovisual do circuito de cinema digital atual. Essas 

características seriam a imagem bidimensional e o limite da imagem (quadro). 

É importante lembrarmos que dentro do quadro experimentamos a ilusão de 

velocidade e profundidade. Assim tomamos por analogia o espaço fílmico bidimensonal 

(plano) representado como se fosse o real em três dimensões. A essa representação realista de 

um espaço vivenciado imaginariamente dentro do quadro dá-se o nome de campo. Da mesma 

forma, quadro, plano, campo e vivência imaginativa caracterizam igualmente nosso objeto de 

estudo, os curtas Janaína e Sailor. 

Existe, pois, um cinema digital feito no Rio Grande do Norte a partir de um formato 

híbrido. Novas tecnologias, novas práticas que utilizam ambas a linguagem cinematográfica e 

a experimentação dessa linguagem, amplamente entendida como linguagem audiovisual – no 

sentido de configurar cenários por arranjos sonoros e imagéticos. Assim, os novos sujeitos 

envolvidos na criação desses produtos audiovisuais passam a poder ser denominados 

realizadores audiovisuais. Como exemplo disso, em matéria intitulada “Qual é o maior 

desafio do cinema potiguar?”, publicada dia 16/04/2017, na versão eletrônica do NOVO 

jornal, o jornalista Henrique Arruda começa com o seguinte texto “Uma cena jovem, tímida, 

mas já bastante madura e expressiva a nível regional. De forma articulada e resistente, 

cineastas e realizadores audiovisuais potiguares continuam a produzir mesmo sem incentivos 

(...)”. Esses termos surgem às vezes sem grandes explicações-distinções – quase podemos 

apontar um senso coletivo de que tais realizadores seriam as pessoas envolvidas no processo 

criativo relacionado à uma produção audiovisual intitulada cinema. Apontamos então que, 
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diante do fato de numa entrevista sobre o cinema potiguar alcançarmos a figura do realizador, 

essas nomenclaturas se mostram difusas-espontâneas e pouco definidoras devido aos 

sincretismos dos formatos artísticos de nosso tempo. 

Precisamos solucionar ou apresentar nossa escolha perante essa multiplicidade de 

termos que podem causar confusão. Filme, vídeo e televisão possuem diferentes formatos 

audiovisuais, por exemplo. No entanto, se diferenciam, ainda, pelas singularidades de suas 

práticas sociais e produção de sentido, como dito. Formato, práticas e sentidos configuram 

exemplos de parâmetros de diferenciação entre filme, vídeo, e televisão. 

A cada olhar mais cuidadoso, observamos mais especificidades pertencentes a cada 

uma das palavras. A palavra “filme” gera uma série de ambiguidades. Conhecemos o filme 

enquanto película; a obra de arte; como produto cultural audiovisual extremamente difundido. 

Essa difusão massiva do filme modifica ou cria novos sentidos para a palavra ou formatos 

artísticos. Exemplos disso seriam os filmes vespertinos e noturnos que assistimos pela TV, 

pelos celulares, mas que foram produzidos para as salas de cinema. 

O vídeo e a televisão também produzem certas polissemias como serem confundidos 

com os dispositivos eletrônicos que reproduzem/captam a imagem e som. Assim a televisão é 

ao mesmo tempo eletrodoméstico, emissora, ou, de forma mais ampla dentro ainda de algo 

particular, a mídia televisão. Da mesma forma o vídeo que é videocassete, pode ser diferentes 

formatos de captação e reprodução magnética, pode ser o vídeo digital do YouTube. Percebe-

se a variedade de sentido que os termos ganham a cada tela/dispositivo que ocupam. 

Os hibridismos são tantos que distorcem ou influenciam nosso vocabulário cotidiano e 

permitem relações tendentes ao infinito. Existem possibilidades de num mesmo meio 

escolhermos entre: formatos, gêneros, linguagem, práticas, sentidos. Entre as mídias, 

podemos investigar essas especificidades e semelhanças de modo a compreendermos e 

intervirmos em nossa realidade social. Assim, cada vez mais as instituições habitam as 

diferentes plataformas de modo a lidar com vantagens e desvantagens de toda comunicação 

possível. 

Cientes de que a gama de particularidades existentes entre produtos midiáticos e os 

meios nos quais esses circulam podem nos levar a uma compreensão nebulosa, precisamos 

definir alguns termos essenciais à pesquisa. A definição desses termos tem relação direta com 

o método de investigação científica. Ao realizarmos uma análise fílmica, aparentemente 

caímos numa dessas ambiguidades há pouco apontadas: aplicar análise fílmica em produtos 

audiovisuais. Sendo assim, procuramos até então compartilhar o porquê dessa escolha. 
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Utilizando-nos de uma definição mais específica encontrada em Aumont, percebemos 

como o filme envolve uma série de coisas: 

Sabe-se que um filme é constituído por um enorme número de imagens fixas 

chamadas fotogramas, dispostas em sequência em uma película transparente; 

passando de acordo com um certo ritmo em um projetor, essa película dá origem a 

uma imagem muito aumentada e que se move (AUMONT, 2012, p. 19). 

A definição de filme acima esconde as semelhanças que justificam a utilização de uma 

análise fílmica como Aumont propõe. Os curtas-metragens que estamos analisando não 

possuem essas características analógicas de projeção de imagem. São produtos audiovisuais 

digitais que obedecem a uma nova lógica de produção e reprodução. Essas produções são 

realizadas utilizando-se câmeras mais acessíveis, as sessões são armazenadas em discos 

rígidos – enfim, como dito, funcionam sobre uma nova lógica. De toda a forma, existem 

formas de acontecimento da fruição, da linguagem utilizada, dentre outros fatores já 

comentados que permitem a impressão de realidade diante de uma tela e consequências disso 

que nos permitem a aplicação da análise fílmica, ao nos utilizarmos da analogia filme/curta 

digital. 

Toda essa produção audiovisual se mistura, advoga a favor da existência de um 

cinema. Podemos considerar que no Rio Grande do Norte se faz um cinema de guerrilha. Os 

baixos orçamentos, o envolvimento da equipe, a formação de coletivos; tudo isso são marcas 

de produções audiovisuais do estado que, apesar de estarem num terreno híbrido, afirmam a 

existência de um cinema dentro do chamado Setor Audiovisual. 

Acreditamos que o método escolhido serve ao nosso propósito de analisar a realidade 

interna (representada, ficcional, diegética) de cada obra analisada. Os produtos audiovisuais 

que formam nosso corpus são analisados filmicamente buscando-se compreender a 

articulação dos elementos que estruturam possíveis narrativas e discursos, no que tange à 

temática do espaço urbano. 

Esse ajuste metodológico nos pareceu possível porque encontramos, nos curtas, 

características similares às que Aumont e Marie (2004) se preocupam quando falam da 

autonomia da obra artística como produtora de sentido sem relacioná-la à realidade extra 

fílmica. Tais características dessa obra seriam seu texto, dados visuais e sonoros – elementos 

também observáveis nas obras que estamos analisando. Em suma, usamos a análise fílmica 

em seu caráter intrínseco, aplicada aos curtas. 

Nosso estudo analisa o ambiente urbano através de relações de sentido estabelecidas a 

partir de representações audiovisuais de espaços urbanos nos curtas-metragens potiguares 
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Janaína Colorida Feito o Céu, Sailor e as ações dramáticas neles desenvolvidas. As reflexões 

de Aumont e Marie (2004), Penafria (2003; 2009) e Vanoye e Goliot-Leté (2002) acerca da 

análise fílmica servem como base para nosso método – que se completa como um tecido 

formado pelos fios teóricos escolhidos. Abordamos as relações entre os espaços e as ações 

dramáticas para refletirmos sobre características que a cidade da experiência cotidiana assume 

quando simbolizada pela construção ficcional dos curtas analisados. 

Tecemos, dessa maneira, nossa trama de sentidos sobre uma urbanidade 

contemporânea que se faz ou que tornamos observável, descritível a partir dos e/ou nos curtas 

analisados. Nossa trama é uma metáfora onde nossos aportes-teóricos principais se entrelaçam 

num movimento interpretativo transversal que se apropria do objeto da pesquisa. “Em suma, 

até certo ponto não existem senão análises singulares, inteiramente adequadas no seu método, 

extensão e objeto, ao filme particular de que se ocupam” (AUMONT; MARIE, 2004, p. 15). 

Assim, qualificamos nossa descrição/análise enquanto uma tessitura que torna possível 

perceber certa realidade social a partir da relação filme/teoria. 

Como explicamos anteriormente, as imagens finais editadas circulam enquanto 

conteúdo acabado de um mesmo produto (um filme, por exemplo) por diferentes ambientes 

midiáticos. Apesar dessa circulação plural, mantêm certa unidade de sentido. Mesmo 

considerando as especificidades de recepção via TV, computador, smartphone, entre outros 

aparatos tecnológicos que permitem o consumo de produtos audiovisuais, uma mesma 

imagem em três mídias conserva a comunicabilidade. 

O exercício de análise de um filme realizado sem qualquer sistematização pode levar o 

espectador comum a levantar algumas considerações. Tais conclusões são possíveis, porém 

superficiais, uma vez que não apresentam rigor analítico algum. Tanto para Aumont e Marie 

(2004) quanto para Vanoye e Goliot-Lété (2002), analisar um filme significa, antes, ter de 

decompô-lo em diferentes partes, desconstruí-lo – em elementos imagéticos, sonoros, por 

exemplo. Separadas, essas partes podem ser observadas com os critérios desejados e, então, 

reunidas novamente de modo a constituir uma interpretação mais rigorosa da obra. 

Dessa forma, os elementos audiovisuais que nos interessam nesse estudo são aqueles 

que nos contam algo sobre a cidade, seus espaços, bem como características contemporâneas 

de seus habitantes – revelando narrativas sobre o cotidiano citadino a partir dos curtas-

metragens. Com esse olhar, recortamos os curtas Janaína e Sailor buscando sentido, 
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significando as obras rumo a uma possibilidade de falar de nossa realidade social – sobre os 

media e a partir deles. 

Aumont e Marie (2004) chamam atenção para o caráter descritivo da análise fílmica. 

Os autores comentam que apesar da existência de um número significante de métodos, não há 

um método analítico universal a ser aplicado nos filmes. Dessa forma, “seria preferível dizer 

que o que está em questão é a possibilidade e a maneira de analisar um filme, mais do que o 

método geral de análise do filme” (AUMONT; MARIE, 2004, p. 15). 

Destacam-se, acima, singularidades pertencentes a diferentes contextos de análise 

fílmica. Os analistas precisam, consequentemente, constituir um modelo próprio para a 

produção específica que queiram analisar. 

Para atuar na análise fílmica, Aumont e Marie (2004) definem, de maneira geral, três 

principais categorias de instrumentos: descritivos, citacionais e documentais. Os descritivos 

servem às narrativas, a características das imagens e/ou da banda sonora. Os instrumentos 

citacionais se assemelham aos descritivos, porém mais literais que esses. Como realidade 

extra fílmica, sem descrever ou citar o filme diretamente, os instrumentos documentais de 

análise enriquecem a interpretação do mesmo. 

No nosso caso, nossos produtos são intitulados filmes, curtas-metragens pelos próprios 

realizadores. Assim, eles se apropriam da linguagem cinematográfica na produção de suas 

obras – fato que nos permite, (como justificado repetidas vezes) utilizar métodos de análise 

fílmica aplicados à interpretação destes produtos audiovisuais. Chamamos atenção justamente 

para essa qualidade interpretativa da análise para compreendermos que a mesma permite que 

analisemos programas televisivos, seriados – ainda que com formatos e suportes diferentes. 

Da nossa parte, parece-nos que seria uma atitude mais franca admitir que a análise 

tem efetivamente a ver com a interpretação; que esta será, por assim dizer, o 

“motor” imaginativo e inventivo da análise; e a análise bem sucedida será a que 

consegue utilizar essa faculdade interpretativa, mas que a mantem num quadro tão 

estritamente verificável quanto possível (AUMONT e MARIE, 2004, p.17). 

Fazemos a descrição do espaço fílmico, do espaço de representação: da cidade 

representada. Assim, cada filme elabora uma cidade. Analisamos os universos de cada filme 

isolada e comparativamente à cidade cotidiana. Em nossa pesquisa, nos atemos, de forma 

geral, à capacidade de reconfiguração do espaço citadino pelo produto audiovisual. Assim, 

nos preocupamos com aspectos metafóricos, verossímeis ou, ainda, poéticos da representação 

audiovisual. Nós também falamos das pessoas, dos seus hábitos, de seus modos de habitar que 

qualificam os espaços – sem elas, não haveria a possibilidade de estabelecermos conexões 

entre mídia e contemporaneidade. Assim, envolvidos com a cidade e seus espaços, apontamos 
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uma problemática que gira em torno da urbanidade representada. Preocupa-nos como estas 

cidades audiovisuais falam sobre nós, sujeitos contemporâneos e nossas cidades. 

Em sua abordagem sobre o contemporâneo, Agamben (2009) aponta a necessidade de 

dialogarmos com outros tempos, através de autores de tempos passados para falarmos do 

tempo presente. Praticaríamos, nesse caso, o exercício de nos tornarmos contemporâneos 

desses, no processo de análise do presente. Assim, tomar uma posição sobre o presente seria, 

segundo Agamben, agir intempestivamente. 

“Pertence verdadeiramente a seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele 

que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões [...]” 

(AGAMBEN, 2009, p. 59). Tal deslocamento em relação ao tempo em que se vive estaria 

caracterizado também por um anacronismo. Importante ressaltar que essa espécie de 

relativização de contemporaneidades só é possível através do diálogo com o próprio presente. 

Consequentemente, desprender-se dele difere substancialmente de um viver nostálgico, de 

uma busca por um tempo que não há. No entanto, parece ser mesmo na recursividade 

contemporâneo-extemporâneo que se instaura a possibilidade de falarmos dos tempos, de 

percebermos a influência da história sobre as coisas desses tempos. 

A visão da contemporaneidade de Agamben, a partir do ensaio O que é o 

contemporâneo? (2009) é interessante para nosso estudo porque permite entender que o 

conhecimento sobre o presente se torna viável apenas por caminhos que nos levem também a 

tempos passados. Assim fez Walter Benjamin, que com sua leitura da Paris moderna do 

século XIX, nos permite falar de nosso cotidiano atual. 

Assim, para falarmos da contemporaneidade presente nos filmes que estudamos, 

precisamos de correlações com tempos outros. As cidades de diferentes períodos históricos 

atuam como chaves-de-leitura para o presente. Pensar o presente exige uma dissociação em 

relação ao mesmo, uma não coincidência com esse presente. Só assim se é possível pensar a 

contemporaneidade. 

Essa ideia de como pensar a contemporaneidade acaba por reforçar a trama de 

conceituações, abordagens que utilizamos em nossa análise fílmica. Funciona, então, como 

método, compõe-no. Os movimentos anacrônicos (aproximação, distanciamento) em relação 

ao tempo presente sugeridos por Agamben e os anacronismos presentes nas Passagens de 

Benjamin servem como direcionamentos de uma estratégia-percurso de estudo. 
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Em nossa análise, para além do tempo histórico, nos movimentamos por diferentes 

áreas do conhecimento. De maneira análoga, operamos uma dissociação num deslocar-se por 

campos outros. A intempestividade se torna deriva. Cientes do limite delicado 

criação/destruição presente nesses movimentos histórico-epistemológicos, frisamos que esses 

movimentos se mostram erráticos até certo ponto, mas estão, simultaneamente, centrados nos 

objetivos de pesquisa: dissertar sobre características sobre o sujeito e o espaço urbano 

contemporâneos que a representação audiovisual potiguar pode possibilitar, quando 

analisamos os curtas-metragens Janaína e Sailor. 

A deriva por si só pode levar à concepção de arbitrariedade excessiva. Morin (2015) 

critica a ciência produzida com esse nível de caos, numa espécie de entropia dominadora. Tal 

“deriva total” pode ser pensada como mundo do objeto por si só. Ou ainda, ao contrário, por 

julgar-se parte dominante do processo de saber, o sujeito-pesquisador perdido nesse processo 

poderia submeter todas as coisas a um existencialismo solipsista. Por um lado, o plano 

objetivo teria de ser quase que provido de vontade; por outro a vontade do sujeito confunde-se 

com deturpação alienada do mundo. 

[...] o analista deve produzir conhecimento. Ele propõe-se descrever 

meticulosamente o seu objeto de estudo, decompor os elementos pertinentes da obra, 

integrar nos seu comentário o maior número possível de aspectos desta, e desse 

modo oferecer uma interpretação (AUMONT e MARIE, 2004, p.14).  

Sendo assim, não nos propomos a uma viagem aleatória qualquer por diversas áreas 

do conhecimento enquanto parte de nosso método. Reconhecemos que há aleatoriedade. 

Percebemos que ela foi influente no caminho interpretativo das obras analisadas, foi 

importante. A deriva não foi total, pois, ao contrário da ideia absoluta de deriva como perder-

se sem rumo, nos mantivemos conscientes de que num texto científico busca-se alguma 

totalidade de sentido à qual necessitamos recorrer repetidas vezes durante o estudo. Essa 

espécie de totalidade exige, por sua vez, que entendamos-criemos laços semânticos entre os 

textos desconectados do tempo, do espaço, de um ramo único de saber científico que investiga 

o fenômeno urbano. Realizamos a integração de abordagens. 

Nosso capítulo teórico expôs nosso entendimento-apropriação de textos sobre a 

cidade. Nossa trama é uma sobreposição destes, uma textura que busca entender aspectos de 

nossa contemporaneidade, aplicada à análise fílmica. Cada parte, cada autor, cada área, cada 

conceito utilizado, com certeza, possui uma série de possíveis outras derivações ou, quem 

sabe, até mesmo aplicações para as quais seriam mais indicadas, ou indicadas diretamente. 
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Não é simples manipular teorias, conceitos sobre a cidade vivenciada pela experiência 

cotidiana “real” e simplesmente transpô-los para uma realidade-ficção do ambiente midiático. 

Essa manipulação nos pareceu, a priori, a mais complicada por nos parecer muitas vezes 

insuficiente, inapropriada. Um método traidor de suas referências. Traidor por não haver 

tradução literal, de igual sentido. Como pensar um espaço simbólico ancorado em 

pensamentos em torno do material? Foi preciso achar algo que ancorasse nossa lógica de 

raciocínio. 

Assim, percebemos um ponto comum: autores, livros, textos, filmes, todos 

representam o mundo. O que abriu brechas para um método que se constrói por camadas de 

representações e se torna uma composição diferente das camadas. Assim, 

perdemos/abandonamos uma relação quase que contratual com o que referenciou nosso olhar. 

Parece arriscado escapar da necessidade de se manter fiel à ideia de intenção real do autor, do 

texto, da obra. Todavia, para compreendermos a contemporaneidade presente nos curtas 

analisados faz-se necessária a elaboração de uma trama interpretativa que os envolva num 

processo analítico ciente do limite de aplicabilidade das teorias ao nosso objeto. 

As análises fílmicas de Janaína Colorida Feito o Céu e Sailor propiciam uma maior 

propriedade para falarmos sobre os espaços urbanos representados nas obras em interlocução 

com nosso cotidiano. Dessa forma, através de um processo interpretativo, traçamos relações 

de sentido sobre formas de representação do espaço e do ser social, bem como refletimos 

sobre uma forma narrativa peculiar dos espaços presentes nestas cidades audiovisuais – 

reconfiguradas/construídas – em diálogo com nossa base teórico-conceitual. 

Como já mencionado, nossas análises realizam uma interpretação das cidades 

audiovisuais considerando seus elementos sonoros e imagéticos. Dessa forma, levamos em 

conta considerações elencadas por Penafria (2003), ao pensar o uso do som na produção de 

documentários. A respeito dos elementos sonoros, a autora nos diz que “(...) no documentário, 

tal como no restante cinema, o uso do som é menos uma possibilidade técnica e mais uma 

opção cinematográfica” (PENAFRIA, 2003, p.3). Assim, percebemos a 

intencionalidade/subjetividade como orientadora da construção de um ambiente sonoro para 

determinada representação de um lugar. 

Outra perspectiva participante do processo é a própria análise – que elabora um 

pensamento sobre a representação sonora do espaço. Penafria, então, afirma que: 
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[...] o trabalho do som, quer do ponto de vista do cineasta quer do ponto de vista da 

análise implica que se estabeleça uma hierarquia sonora/visual tendo em conta os 

efeitos que se pretendem provocar, tendo em conta os efeitos que os diferentes tipos 

de som provocam na imagem e vice-versa. (PENAFRIA, 2003, p.7) 

Identificamos, portanto, sons presentes nos curtas-metragens e os relacionamos à 

construção do ambiente citadino, à carga dramática das personagens. Finalmente, conhecendo 

os sons enquanto elementos que elaboram a representação que se faz da cidade, podemos 

compreender seus usos e contribuição para as representações da cidade. 

No que tange à interpretação das imagens, para nos auxiliar nesse processo, alguns 

fotogramas foram selecionados para servirem como exemplo da metodologia adotada. Nas 

figuras que seguem, foram escolhidas imagens capturadas em locações que revelassem a 

cidade.  O passo-a-passo realizado consistiu na escolha de alguns fotogramas para que 

pudéssemos realizar uma aproximação de base interpretativa com a imagem. Assim, 

inicialmente nesse capítulo, apresentamos alguns elementos que compuseram o arcabouço de 

nossa análise, seu movimento de leitura. 

 

Figura 1. Espaço enquanto representação e metáfora. 

Vejamos essa captura de imagem do curta-metragem Sailor (Figura 1), por exemplo. 

Após desilusões, os personagens Pedro e Johnny se encontram à beira de um rio que os separa 

da imagem da cidade verticalizada no horizonte. Percebemos uma carga metafórica na 

imagem acima. A cidade enquanto espaço da urbanização mais uma vez é o fundo dessa 

relação. O caráter passageiro do rio se assemelha à volatilidade do amor que os personagens 

tentam construir. O navio enferrujado assume o significado da relação desgastada, enquanto o 

casal decadente reflete. Essa seria uma leitura possível dos elementos superficiais do espaço 

observado no fotograma selecionado, no caminho de nossas hipóteses de sujeitos 

fragmentados, relações efêmeras nas cidades contemporâneas. 
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Uma vez acabada a relação entre Pedro e Johnny, surge espaço apenas para memórias 

no movimento de preenchimento. A cidade funde-se aos afetos e surge como espaço da 

memória. Prédios históricos e ruas vazias ambientam o vagar do personagem Pedro (Figura 

2). O personagem segue sem rumo atrás de se agarrar a algo que parece inalcançável no 

espaço fantasmagórico que se encontra. 

Patrimônios urbanos materiais são significados enquanto imateriais nesse momento do 

curta, e sob o olhar/enquadramento da obra/produto que codifica o real. O peso da história 

vivenciada por Johnny e Pedro aparece também nas construções representadas que remetem 

ao passado, que carregam lembranças. Novamente, é possível percebermos o potencial 

simbólico da imagem que confere alternativas para a representação do espaço urbano em 

diferentes situações. 

 

Figura 2. Representação da cidade pelo espaço da memória melancólica. 

Outra forma de agir, durante nossa análise, foi criar espécies de categorias ou chaves-

de-leitura para analisarmos os curtas. Ainda utilizando Sailor como exemplo, ao estuda-lo, 

nomeamos os espaços para, depois, irmos identificando destaques. Assim, surgiram 

classificações que serviram como guia de nossa aproximação interpretativa. Listamos como 

exemplo o espaço de socialização, panorâmica da cidade, espaço doméstico, dentre outras 

categorias similares. 

A partir de espaços sociais distintos, distinguimos diferentes sentidos que os mesmos 

podem produzir. Os diversos espaços urbanos requisitam diferentes performances. Essas 

performances são normatizadas de acordo com uma construção cultural dominante 

naturalizada por parte da sociedade. Em determinados momentos, práticas específicas 

subvertem este simbolismo hegemônico sobre a realidade de um espaço, ou seja, a partir de 



47 
 

ambientes dos quais se espera uma representação social específica, surge um novo olhar sobre 

as práticas humanas. 

Ancoramos toda essa complexidade, esse imbricamento de olhares no pensamento 

metodológico proposto por Morin (2008; 2015). A sua contribuição está bem presente nesse 

fazer científico pelo qual nos aventuramos. Nossa trama não passa de uma tentativa de 

aplicabilidade do complexus (busca-construção coletiva contínua de conhecimento) como 

leitura de mundo, ação inventiva sobre esse mundo sem um fundamento teórico explicativo. 

Ao invés dessa fundamentação única, procuramos promover o convívio dos conceitos, das 

áreas, de modo a produzir um objeto que dialogue sim com o “[...] tecido fenomênico no qual 

estamos e que constitui nosso mundo” (MORIN, 2015, p. 105). Entendemos que a 

complexidade resida nessas possibilidades de relações e não num modo rígido-estruturado de 

relacionar elementos de interesse. 

Outra dimensão posta em relevo por Morin e que mantivemos enquanto diretriz 

metodológica do nosso estudo é a subjetividade do pesquisador frente ao mundo. Diante de 

incertezas, assumimos que o objeto “se molda” ao passo que o sujeito nele interfere. No fim 

do século XIX, a própria Física já começava a verificar comportamentos paradoxais, eventos 

incertos na realidade – como o caso do caráter dual onda-partícula da luz. 

Grande parte dessa incerteza está muitas vezes na compreensão de que os eventos 

dependem dos sujeitos que os observam, os medem – um mundo que só existe diante da 

pessoa, que se torna ela mesma pessoa apenas por estar, simultaneamente, nesse mundo. 

Assim, o pesquisador influenciaria a experiência e o objeto adquiriria novas significações, a 

depender do sujeito-pesquisador (organizador das ideias e intervenções nas relações sujeito-

mundo/mundo-sujeito). Dessa forma, Morin insiste que “[...] só existe objeto em relação a um 

sujeito (que observa, isola, define, pensa) e só há sujeito em relação a um meio ambiente 

objetivo (que lhe permite reconhecer-se, definir-se, pensar-se etc., mas também existir)” 

(MORIN, 2015, p. 41). 

Toda a ideia das cidades tecidas pela nossa pesquisa científica vem da compreensão da 

realidade enquanto emaranhado reconfigurável. Reconfigurável justo pela percepção de um 

processo coletivo ininterrupto de construção de imaginário e prática sociais. Se assim 

entendemos, produzimos igualmente nosso objeto, à medida que assumimos que o mesmo nos 

informa sobre aspectos sociais, por exemplo. Ou seja, o objeto também nos modifica. E, nesse 

caminho recursivo de estudo, nos perdemos, nos achamos, traçamos limites, os extrapolamos 
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e nos reencontramos algumas vezes: identificamos, dessa forma, esse movimento quase 

delirante de deriva. 

Frente a essas dificuldades, buscamos sempre desenvolver-atualizar estratégias que 

nos permitissem esses movimentos de perda e reencontro do foco, da trilha do estudo da 

representação do espaço urbano. É importante percebermos que essa aporia é identificada 

enquanto parte do processo de conhecimento, como no caso de Edgar Morin (2015) e 

Massimo Canevacci (2016). 

 Falando das ações no mundo (o que inclui o estudo científico) e suas consequências 

para além das intenções (acaso como influência da experiência), Morin fala da 

possibilidade/necessidade de sermos estrategistas. Compreendemos nosso estudo como um 

conjunto de ações sobre o mundo que envolve esse grau de imprevisibilidade, de desvio – que 

demandou um método que compreendesse que suas ações necessitam de flexibilidade, e mais, 

que nos faz perceber a figura do pesquisador-estrategista. Ao pensador-estrategista poderia ser 

atribuída a consciência dos possíveis imprevistos no caminho investigativo, seja qual for esse 

caminho, até mesmo aqueles aos quais são atribuídos alto grau de previsibilidade. Essa 

abertura para transformação exige uma maleabilidade nos planos, nas preelaborações sobre 

como se fazer a pesquisa. 

A ação é estratégia. A palavra estratégia não designa um programa predeterminado 

que basta aplicar ne variatur no tempo. A estratégia permite, a partir de uma decisão 

inicial, prever certo número de cenários para a ação, cenários que poderão ser 

modificados no curso da ação e segundo os acasos que vão se suceder e perturbar a 

ação (MORIN, 2015, 79). 

Nossos desvios foram, por vezes, rumos incertos na busca de firmarmos um aporte 

teórico, por exemplo. As escolhas envolvidas nesse ato já indicam uma arbitrariedade da qual 

não procuramos esconder e/ou não pudemos escapar. Nossa intenção, aqui, é a de construir 

um diálogo entre os curtas e um aporte teórico-conceitual e sabemos que nossas referências, 

por nossa mediação, conferem a esse diálogo um aspecto específico. 

Foi inevitável nos depararmos com um universo imenso de possibilidades para 

falarmos do fenômeno urbano. Precisávamos de um aporte para ler a representação do espaço. 

Inevitável também é o fato de que as escolhas envolvem exclusões e aglutinações, por 

motivos diversos – incluindo o grau de arbitrariedade ou entropia. Se considerarmos nossa 

pesquisa um sistema, aceitamos igualmente a ideia sobre determinado nível de 

desorganização interna que esse sistema traz consigo. Da mesma forma é difícil pensar o 
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objeto, acreditando estar agindo sobre ele, sem que necessariamente tenhamos categorias 

seguras de análise. Percebe-se então um percurso que tem seus riscos e fragilidades. 

Mantivemos o interesse pela análise fílmica enquanto mediadora de sentidos de 

Janaína e Sailor. Percebemos um mundo representado pela mídia, um mundo diegético aberto 

a interpretações. Nesse processo de encontro e procura pelo objeto, necessitamos entender 

essa análise. Nisso, já identificamos existente um processo de transformação da relação 

sujeito/objeto. O sujeito se modifica pela costura da aprendizagem. O tempo de contato com 

leituras e de maturação de ideias modifica seu olhar sobre o objeto. Por sua vez, o objeto 

quebrado pela análise contínua não pode ser remontado. É como se o processo analítico 

realizasse incontáveis quebras e o objeto resultante nunca retorna como já havia sido, à forma 

original. 

Completamos essa concepção, mais uma vez, a partir de Edgar Morin. O autor nos fala 

que “A ação supõe a complexidade, isto é, acaso, imprevisto, iniciativa, decisão, consciência 

das derivas e transformações. [...] Por isso devemos utilizar múltiplos fragmentos de ação 

programada para podermos nos concentrar no que é importante, a estratégia no acaso” 

(MORIN, 2015, p. 81). 

Ainda sobre um caminho errático de pesquisa, encontramos sugestões-soluções 

metodológicas em Massimo Canevacci. Totalmente cientes dos limites desse diálogo, 

procuramos entender nosso trajeto investigativo traçando alguns paralelos, ou interiorizando 

indicações desse autor frente o estudo das metrópoles comunicacionais (CANEVACCI, 

2016). Ao falar sobre mudanças que o método etnográfico sofre ao se querer investigar a 

realidade das metrópoles, Canevacci nos revela algo sobre seu método de todo inspirador à 

nossa pesquisa. “A minha identidade de pesquisador não permanece idêntica a si mesma, 

porque desenvolve ao mesmo tempo relações diagonais que usam diferenciadas expressões 

metodológicas, em diversas zonas glocais, cada vez menos caracterizadas geograficamente e 

cada vez mais subjetiva e emocionalmente” (CANEVACCI, 2016, p. 184) 

Um exemplo de apropriação das ideias de Canevacci surge a partir de suas reflexões 

sobre o sujeito glocal que habita as metrópoles contemporâneas. Para o autor novos métodos 

são demandados por uma urbanidade que cria novas relações. Surgem, assim, forças 

diferenciadoras que se individualizam como campos intersticiais de investigação 

antropológica. Sobre certa instabilidade na qual a pesquisa está imersa, Canevacci (2016, p. 

188) nos fala da “[...] pesquisa em forma de constelação móvel”. 
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À vista do exposto nesse capítulo metodológico, entendemos que os espaços fílmicos 

construídos nos curtas fornecem pistas para pensarmos novos processos sociais, novas 

subjetividades. Uma compreensão alicerçada pela representação audiovisual de espaços de 

vivência concretos. 

É interessante atentarmos para o fato de a cultura agir nos sujeitos envolvidos na 

elaboração de um curta-metragem, por exemplo. Esses sujeitos também agem, por sua vez, ao 

intervirem nas significações singulares desta cultura em que estão inseridos. Sendo assim, 

criam-se ciclos de interação que formam a trama do real, da cultura, da sociedade. 

No capítulo seguinte, apresentamos o resultado de nossa análise. A partir de sua 

leitura, será possível perceber finalmente os destaques que fizemos das realidades sociais 

urbanas anunciadas nos/pelos dois curtas-metragens, Janaína Colorida Feito o Céu e Sailor. 
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3. CIDADES INSINUADAS: EFEMERIDADE E RESSIGNIFICAÇÃO DOS 

ESPAÇOS URBANOS EM JANAÍNA COLORIDA FEITO O CÉU E SAILOR 

Os curtas-metragens objetos de nosso estudo são Sailor e Janaína Colorida Feito o 

Céu. Escolhemos estes dois curtas-metragens produzidos pelo mesmo grupo, o Coletivo 

Caboré. As duas produções estrearam em 2014 e possuem semelhanças ao criarem narrativas 

urbanas. Ambas foram filmadas em Natal/RN. No nosso caso, embora não abordemos Natal 

propriamente enquanto foco, traçamos alguns paralelos, tocamos assuntos satélites ao cerne 

da pesquisa: uma ideia de cidade que surge na representação audiovisual. 

Em Janaína, temos uma maior ubiquidade da cidade. Característica notável pelos 

espaços representados, pelas locações de produção do curta. O roteiro da obra problematiza 

de maneira poética a cidade, a vivência no meio urbano. Sua sinopse indica-sintetiza o caráter 

urbano do curta-metragem. 

Sailor possibilita que pensemos a cidade principalmente a partir das personagens, das 

atuações do curta. Ao analisarmos a obra, compreendemos uma cidade que é feita, que é 

construída pelas personagens Pedro e Johnny. Sujeitos antagônicos que habitam a cidade 

contemporânea, envolvidos por um laço fugaz. A cidade em Sailor propicia encontros e 

desencontros que analisamos a partir do ponto de vista primitivo da cidade portuária, 

litorânea. 

De maneira geral, apontamos que os curtas-metragens analisados carregam sentidos 

sobre os espaços representados de, pelo menos, duas formas: os curtas falam tanto do lugar-

locação, ou seja, falam de uma cidade “real”, inevitavelmente, ao mostrar seus espaços na 

tela; e, principalmente, falam de uma cidade anônima, que possui mais impressões de 

subjetividades do que locais de reconhecimento ou paisagens hegemônicas da cidade. Essa 

segunda forma de enxergar a representação da cidade é a abordada nesse estudo. 

A partir dessa breve apresentação dos produtos audiovisuais sob o viés analítico 

proposto, percebemos aproximações consideráveis entre os filmes que compõem nosso objeto 

de pesquisa. Em nossa investigação, percebemos a possibilidade de falarmos em cidades 

representadas ou representações de cidade que propiciam uma experiência do contexto urbano 

de uma maneira muito específica. 

Uma perambulação do olhar não permite, por exemplo, a fixação de um entendimento 

de continuidade do espaço. Surge assim, o caráter fragmentário na montagem das cidades 
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fílmicas analisadas em Sailor e Janaína Colorida Feito o Céu. Falamos, assim, da 

fragmentação que se relaciona à tentativa de firmarmos um pensamento sobre a totalidade do 

espaço fílmico que, para nós, está pulverizado sem possibilidade de unidade. Por último, 

apontamos a fragmentação nos sujeitos personagens. Não apontamos, pois, somente a 

fragmentação típica do processo de montagem fílmica – que consiste em montar diferentes 

partes/cortes/cenas (fragmentos) para criar determinada noção espacial, ambiente. 

Percebemos o efeito dessa montagem ao conectarmos (sem nos perguntarmos como) os locais 

representados, mesmo sem conseguirmos imaginar trajetos exatos.  

As chaves de leitura estruturantes desse estudo se fundam, portanto, na fragmentação 

a) relativa ao processo de compreensão dessas cidades audiovisuais e b) aos sujeitos 

repartidos. A noção que compartilhamos é de cidades que movimentam/revelam 

transformações nos sujeitos que as habitam. Ao analisarmos as representações da cidade que 

os filmes Janaína e Sailor realizam, lidamos de maneira polifônica com o ser contemporâneo. 

Esse se mostra igualmente fragmentado, com uma historicidade deixada de lado, mantendo 

relações efêmeras e apostando com intensidade nelas. 

A ressignificação do espaço também é percebida como elemento-ação principal, 

quando analisamos esses curtas-metragens. Em Janaína e Sailor, temos a figura da cidade 

anônima. As representações realizadas pelos curtas-metragens denotam e conotam a cidade. 

Com viés poético, sugerem principalmente que brinquemos com ideias pré-concebidas dos 

espaços urbanos. As vidas das personagens (igualmente anônimas) aparecem pautadas pelas 

condições de um espaço urbano contemporâneo que as vincula. 
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3.1 Janaína Colorida Feito o Céu 

 

Figura 3. Cartaz do curta-metragem Janaína Colorida Feito o Céu. 

Vejamos o que nos diz, de cara, a sinopse de Janaína: 

“E se você acordasse em um banheiro público e não soubesse nada a seu próprio 

respeito? Janaína Colorida Feito o Céu narra um dia na vida da protagonista que, apesar de 

não saber seu nome, mantém uma serenidade arrebatadora diante da condição em que se 

encontra e das situações de risco que se coloca. O curta-metragem mostra o desafio da 

protagonista de redescobrir sua interação com o meio em que a cerca – a cidade – dando, ao 

longo desse processo, novos significados aos lugares e pessoas ao seu redor. Janaína Colorida 

Feito o Céu explora a essência da natureza do ser humano e sua potencialidade enquanto ser 

social. O filme promove também um novo olhar sobre o urbano, uma vez que ele faz parte 

dessa narrativa intensa e surpreendente” (sinopse disponível em <https://filmow.com/janaina-

colorida-feito-o-ceu-t105515/>). 

A proposta de refletir o espaço urbano está explícita em sua sinopse. Os eixos de 

análise que propomos se encontram como que descritos. Uma protagonista anônima na cidade 

abre a possibilidade de problematizarmos o sujeito contemporâneo e a relação que mantem 

https://filmow.com/janaina-colorida-feito-o-ceu-t105515/
https://filmow.com/janaina-colorida-feito-o-ceu-t105515/
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com a metrópole. A ressignificação do urbano também é mencionada na sinopse e nos serve 

como guia de interpretação da obra audiovisual. 

Existe, assim, uma realidade social que discutimos respaldados pelos eventos fílmicos 

diante de uma carga teórica. E existe também uma realidade audiovisual, diegética que, por 

sua vez, fomenta a discussão em torno da temática urbana. São dois movimentos em contínua 

alternância: de fora pra dentro, e de dentro pra fora do curta-metragem. 

Janaína Colorida Feito o Céu é um curta que trata propriamente da possibilidade de 

ressignificação do mundo – da identidade, da alteridade, dos sentidos empreendidos sobre o 

corpo e as coisas, sobre vivenciar o espaço numa experiência lúdica. Desde suas primeiras 

ações no curta, a personagem feminina que se pega desmemoriada constrói uma nova relação 

com o espaço. Desenvolve outra percepção de si, a partir de referências com sentidos a priori 

esquecidos que precisam ser postos em novas relações de comparações geradoras de 

significados. 

- Sei que estou num banheiro público. Sei que cidade é essa. Conheço o nome das 

ruas. Nada sei ao meu respeito. Sei, no entanto, que as pessoas desmemoriadas 

costumam ficar um bocado confusas. Mas minha mente tá aguçada, e o simples fato 

de poder fazer essa afirmação indica que ainda consigo estabelecer comparações. 

Estou mais atenta do que sempre estive: outra comparação. (JANAÍNA..., 2014, 

T.C. 1'55''). 

Dessa forma, o espaço urbano elaborado no curta ganha uma ampla dimensão poética. 

Tal dimensão é acentuada pela condição específica da protagonista. A cidade é a condutora da 

vivência da personagem sem lembranças de si, já que a mesma conhece a cidade, como nos 

mostra a citação, porém se desconhece. Esse não conhecer-se remete à ideia da perda da 

identidade na contemporaneidade e, ao mesmo tempo, ao anonimato dos indivíduos urbanos. 

Anonimato que é fruto de uma homogeneização na/da sociedade. 

Nietzsche vê o pleno desenvolvimento do indivíduo condicionado pela mais 

impiedosa luta de indivíduos; o socialismo acredita na supressão de toda competição 

pela mesma razão. Seja como for, em todas estas posições, a mesma motivação 

básica está agindo: a pessoa resiste a ser nivelada e uniformizada por um mecanismo 

sócio-tecnológico (SIMMEL, 1967 [1902], p. 10). 

O curta-metragem nos coloca num perder-se pela cidade. A personagem confusa nos 

revela um estado de amnésia.  Inicialmente, busca reconstruir-se, compor-se a partir de da 

imagem do boi. O animal consumido em pedaços com diferentes nomes, o animal que 

desconhece seu próprio nome e tem sua carne retalhada à semelhança da identidade da 

personagem. 
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Esse estado de reconstrução de si gera uma sucessão de acontecimentos que se 

desdobram, se resolvem, depois abrem outros – numa contínua improvisação de soluções para 

os acontecimentos insurgentes ou perante uma contingência que se impõe sobre esse corpo 

anônimo, que desconhece sua identidade e constrói significados numa experiência de deriva 

pelas ruas da cidade. 

 

Figura 4. A personagem marca seu corpo, retalha-o com nomes diversos e não lembra o seu. 

Constrói  sua imagem à semelhança do boi: repartido e sem consciência de seu próprio nome. 

Estamos falando, portanto, da fragmentação do sujeito urbano. É essa relação que 

trazemos da realidade diegética para a leitura da realidade social. A protagonista representa a 

vontade do sujeito diante da cidade não pelo viés passivo da experiência de consumo (quase 

que definidora das cidades), ou da cidade que funciona como neutralizadora da autonomia 

produzindo seres homogêneos.  

Podemos perceber a perda da identidade quando a personagem se constrói, nomeia seu 

próprio corpo a partir da imagem bovina. O caráter despedaçado do boi é a memória que se 

lhe apresenta como referência para reconstrução de si de maneira fragmentada. Daí o uso da 

técnica de close sobre o corpo, nessa sequência, que acaba por esconder-dividir a totalidade 

da protagonista. Dessa forma a personagem adquire a capacidade de associar os códigos, 

mesmo que sob uma lógica particular, de codificar o mundo, participando de sua invenção. 

Realizando, inclusive, a produção de si. 

- Gosto da ideia de que cada parte do corpo do boi tem um nome, embora ele 

próprio não saiba dizer o seu. Ele também não sabe falar alcatra, chã de dentro, filé 

mignon. Quem dá nome ao corpo do boi é quem o retalha. Mesmo assim, gosto da 

ideia. Meu corpo também tem nome. Muitos nomes. Bíceps, tríceps... Agora, que 

meu corpo tem nome, ninguém pode dizer que não me conhece (JANAÍNA..., 2014, 

T.C. 2’36’’). 
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O estado da personagem ainda nos remete a outros sentidos. A construção perene de si 

demonstra o diálogo aberto com o novo, com um futuro incerto incessante. Tudo isso propicia 

uma experiência rara pelos espaços urbanos da cidade representada. Cidade que aponta para 

sujeitos anônimos, perdidos e partidos, que necessitam se definir constantemente – uma vez 

que os processos de subjetivação abundantes, em excesso adormecem a sensibilidade de 

forma tal a não promover significações internas duradouras. No curta, a fluidez da 

subjetividade acompanha a dinâmica dos diferentes espaços representados. Podemos 

relacionar as ações em cada ambiente e entre eles. 

Ao pensar a cidade moderna, Simmel tinha consciência clara das mudanças que o 

ambiente urbano causava nos habitantes. O zelo pela ideia de indivíduo estaria assentado na 

condição massificadora do capitalismo frente ao mesmo. Os ritmos de vida mecanizados, 

racionalizados, a crescente especialização da mão-de-obra nas cidades geravam nos sujeitos o 

próprio desejo de diferenciação. 

Para Simmel, a cidade seria o lugar da razão. Os estímulos urbanos incentivariam o 

uso do intelecto em detrimento da emoção. As relações cidade/cérebro e campo/coração 

demonstram o ponto de vista do autor. Essa intensificação das atividades intelectuais seria 

proporcional à quantidade enorme de estímulos que o homem urbano tem de lidar. Numa 

espécie de mecanismo de defesa, ele então se intelectualiza diante do grande número de 

coisas para lidar, enquanto adormece as emoções. 

A reação aos fenômenos metropolitanos é transferida àquele órgão que é menos 

sensível e bastante afastado da zona mais profunda da personalidade. A 

intelectualidade, assim, se destina a preservar a vida subjetiva contra o poder 

avassalador da vida metropolitana. E a intelectualidade se ramifica em muitas 

direções e se integra com numerosos fenômenos discretos (SIMMEL, 1967 [1902], 

p. 12). 

Assim, o autor segue justificando o desenvolvimento do intelecto na cidade como 

forma de adaptação às exigências do meio. Nesse meio, a economia, o tempo do relógio, o 

calendário impessoal ganham importância e se mostram uma nova necessidade para a vida 

social da metrópole. Essa racionalidade, essas técnicas da vida humana passam a criar um 

critério objetivo para a vivência coletiva. 

Parece ser justamente num movimento oposto, que a protagonista de Janaína tenta 

viver a cidade contemporânea e procura subverter o cotidiano. Ainda com resquícios do 

modernismo, o curta dialoga com uma ideia de identidade, porém esquecida. Na ficção, surge 

o sujeito errante. As andanças pela cidade não se justificam. Ou se justificam nelas mesmas. 
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Se a cidade, segundo Simmel e Le Goff (como apontamos no capítulo primeiro), são o 

lugar da razão e não da irracionalidade; em Janaína Colorida Feito o Céu, assistimos à 

intenção assumida de desconstrução desse modo se ser. A amnésia surge como figura da 

representação flutuante de si. Uma ressignificação de mundo a partir da experiência urbana. 

Dessa forma, a cidade surge não mais apenas como adormecedora dos sentidos, 

normatizadora dos comportamentos.  

A sequência inicial do curta-metragem nos mostra uma pessoa desfacelada, partida 

na/pela imagem e pelo roteiro, que determinará as ações da personagem. O espaço fílmico da 

sequência também condiciona tal interpretação. É um espaço ainda indeterminado pelos 

enquadramentos fechados em diferentes partes do corpo da personagem e pela trilha sonora 

que fornece uma ambiência etérea. 

 

Figura 5. Planos fechados sobre o corpo da personagem cortando-o, expondo-o enquanto 

identidade partida dão início à Janaína Colorida Feito o Céu. 

Segundo Martin (2013), o som fornece maior capacidade descritiva ao filme. O 

mesmo pode servir de contraponto ou contraste às imagens, de forma realista ou não realista. 

Com relação à fonte sonora, o som pode ser percebido tanto a partir das imagens na tela como 

de uma fonte fora do campo – o som em off (MARTIN, 2013). 

Essa ideia espacial que o som é capaz de criar relaciona a origem do som, ou seja, a 

fonte sonora com o espaço fílmico ou a realidade presente no filme ou na estória do mesmo. 

Dessa forma, surgem os sons diegéticos e não diegéticos. Onde “[…] o som diegético é o som 

que tem sua fonte no mundo da história (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.431) e “[…] o 
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som não diegético, que é representado como proveniente de uma fonte fora do mundo da 

história.” Barulhos de objetos observáveis numa cena exemplificam a primeira situação, 

enquanto que trilhas musicais que ambientam o filme, porém não são ouvidas pelas 

personagens, servem como exemplos do uso não diegético do som. 

O som diegético externo é aquele que nós, como espectadores, consideramos ter 

uma fonte física na cena. O som diegético interno é aquele que vem de dentro da 

mente da personagem; ele é subjetivo. Os sons não diegéticos e diegéticos internos 

são muitas vezes chamados de sons over porque eles não provêm do espaço real da 

cena (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.440). 

Resumindo, o som “[…] pode ser diegético (dentro do universo ficcional [da história]) 

ou não diegético (fora do universo ficcional). Se for diegético, pode estar em campo ou fora 

de campo e ser interno (subjetivo) ou externo (objetivo)” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, 

p.441). 

 

Figura 6. A personagem sem nome acorda desmemoriada num banheiro público, revelando o 

espaço exterior. 

A trilha sonora não diegética composta por sons etéreos, atmosféricos, possivelmente 

entendidos no limiar experimento sonoro/música experimental reforça a ideia de 

espacialidade incerta, nos primeiros momentos do curta Janaína. Afirmamos ser a 

possibilidade de representação do espaço interior/existencial da personagem como 

apresentação da mesma. A ideia desse espaço é ampliada e exteriorizada pelo recurso do som 

em off, que acaba por representar o ponto de vista subjetivo da protagonista do curta. Marcel 

Martin aponta que “[…] a voz em off, finalmente, abre ao cinema o rico domínio da 
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psicologia em profundidade ao tornar possível a exteriorização dos pensamentos mais íntimos 

[…]” (MARTIN, 2013, p.127). 

Recursivamente, o curta-metragem ganha a coloração das emoções dramatizadas e 

temos uma experiência amnésica da cidade representada que não reconhecemos pelos seus 

espaços “reais” – feitos invisíveis pela representação que se faz dessa cidade. Dessa forma, a 

cidade audiovisual como resultado do processo de edição escapa à intenção simplesmente 

denotativa da imagem. 

 

 

 

Figura 7. A cidade sobre perspectivas que revelam a condição urbana, metropolitana 

e, ao mesmo tempo, esconde qual metrópole é essa. Percebemos a representação de uma 

metrópole que acaba por falar da condição urbana contemporânea. 

Sabemos que há uma cidade representada, mas não a reconhecemos pelos espaços 

visualizados no ritmo da fruição, imersos na ilusão da edição. A construção audiovisual revela 

o potencial de significação conotativa da imagem urbana. Há uma cidade. Há uma mulher, 

uma personagem desmemoriada, sem nome, que nos leva a re-conhecer a cidade. Some certa 

noção de cidade “real”, insinua-se uma cidade audiovisual como representação-metáfora da 

contemporaneidade urbana. Em outras palavras, assistimos a uma cidade sem localização 

geográfica, não é Natal – são seus espaços representados e dispostos num arranjo anônimo 

que inventa trajetos, ligações impossíveis entre partes diferentes da cidade. 

É importante também atentarmos novamente para a geografia fílmica que se constrói 

na montagem. O espaço cotidiano é representado de forma fragmentária. O espaço “natural” 
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antes indiviso é percebido dividido, diferenciado. Chamamos essa diferenciação por nomes, 

nominamos os contrastes que permitem o surgimento isolado de cada fragmento – logo, 

empreendemos uma noção de coisas do espaço (o solo, o sol, o céu, o ar, o mar). Nossa 

percepção das coisas que formam o espaço é atravessada também por recortes móveis (frutos 

da imaginação), ao invés de nos aparecer enquanto imagem única ou enquanto essência de um 

lugar. 

Assim, não em cada elemento espacial, mas entendendo os espaços da cidade numa 

classificação geral como ruas, bairros, instituições, habitantes; as cidades dos filmes parecem 

formar recortes outros que resultam noutras cidades. Vinculadas às realidades dos curtas-

metragens, possuem natureza audiovisual. 

Entendemos, também, que os espaços audiovisuais nos fornecem pistas para 

pensarmos os processos sociais e as subjetividades geradas pelos espaços concretos de 

vivência e vice-versa. No caso, os espaços concretos são os espaços das cidades metrópoles, 

do cotidiano humano. No curta Janaína, uma vez que se percebe desmemoriada, a 

protagonista constrói uma cidade nova para si num processo de ressignificação do espaço e de 

criação de novos lugares. Do mesmo jeito, o próprio curta-metragem elabora uma nova cidade 

pela qual somos levados a errar por seus caminhos e locais incertos. Surgem brechas, 

diferentes conotações da cidade. No entanto, a cidade está lá em sua dimensão violenta, com 

seus vícios, sua arquitetura em linhas retas, seu moralismo, suas concepções de civilidade e 

urbanidade. 
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Figura 8. Espaço urbano e violência. A personagem enfrenta os perigos inerentes à cidade ao 

percorrê-la. 

Num passeio pelas ruas da cidade, Janaína Colorida Feito o Céu problematiza dois 

temas caros ao contexto urbano: a alteridade; e a violência urbana. O Outro surge desde o 

princípio. O Outro funda a imagem da personagem. É no intuito de ser (re)conhecida também 

como Outra que ela dá nome ao seu corpo. Elabora significados para suas várias partes. A 

protagonista aponta uma solução esquizofrênica para sua condição. A sua sinceridade 

exacerbada revela um nível de transparência de si e aproximação do Outro que é incômoda no 

espaço urbano. 

A nudez é a transparência do sujeito na opacidade do corpo. Lembra um renascimento. 

Um retorno ao primitivo que permite novas configurações, novas significações. O 

renascimento representado pela invenção de memórias sem pertencimento é metaforizada pela 

experiência lúdica. Além disso, a cidade de Janaína assume uma característica quase onírica, 

na montagem que realiza dos espaços urbanos. 

A rua conduz o flâneur em direção a um tempo que desapareceu. Para ele, qualquer 

rua é íngreme. Ele vai descendo [...] rumo a um passado que pode ser tão mais 
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enfeitiçante por não ser seu próprio passado particular. Entretanto, este permanece 

sempre o tempo de uma infância (BENJAMIN, 2009, p.462). 

 

Figura 9. A cidade e a hostilidade perante aquilo que lhe é desconhecido, desviante dos 

sentidos comuns do comportamento urbano. 

Realizando aproximações em relação ao flâneur parisiense do século XIX que 

Benjamin (2009) tentou descrever, as personagens errantes sugerem uma urbanidade moderna 

(ainda marcante nas cidades latino-americanas) que precisa ser superada. Ao invés do perder-

se pelo consumo, o curta Janaína propõe uma experiência lúdica pela cidade. Ou então, sugere 

tal experiência enquanto subversão-alternativa à contundência das cidades como o espaço de 

consumo por excelência. 

Disposição geral dos espaços
3

 em Janaína Colorida Feito o Céu divididos em 

“diurnos” e “noturnos”: 

 DIURNOS 

a) Espaço abstrato branco – espaço interno/existencial; 

b) Banheiro público – frágil fronteira público/privado, relação Outro-Eu 

(espelho/Narciso); 

c) Flashbacks de ambientes domésticos como varanda (ideia reforçada pela 

presença do gato) e cozinha – demonstração angustiante de um passado 

incerto, intangível; 

d) Cidade Alta (av. Rio Branco com a Rua Ulisses Caldas) – centro comercial 

urbano como espaço de aglomeração, moralismo/vigília, civilidade; 

                                            

3 Os lugares que serviram como locações das filmagens foram localizados utilizando a 

ferramenta Google Maps. 
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e) Ribeira (Travessa José Alexandre García, Rua Câmara Cascudo, Travessa 

México, Rua Augusto Severo) – vício da cidade: violência versus patrimônio 

histórico/potencial turístico; 

f) Praia do Forte (ponte Newton Navarro, av. Praia do Forte) – relação afetuosa 

com a cidade, experiência comparável à flânerie parisiense (BENJAMIN, 

2009); 

g) Mãe Luiza (proximidades da Rua Guanabara) – panorama da cidade; 

h) Redinha (cena dos barcos ancorados) – superação de traumas, espaço para 

um segundo renascimento, ideia de sucessivos renascimentos; 

i) “Viaduto” do filme (ponte Newton Navarro) – principal metáfora, representa 

a cidade enquanto sonho, espaço do lúdico. 

 

Figura 10. A cidade noturna do curta-metragem Janaína. 

 NOTURNOS. 

a) Flashbacks de uma varanda como se fosse de um apartamento, de piscina e, 

posteriormente, quarto, avenida – a noite, as lembranças são desagradáveis, se 

assemelham a motivações para perda de memória da protagonista; 

b) avenida com trânsito – reforço à desorientação da personagem; 

c) Redinha (mediações da Rua Francisco Ivo) – ideia de segurança, 

esquecimento, escape bucólico da cidade que tem como consequência um jogo 

de possíveis nomes relativos à Natureza para a protagonista: Janaína Colorida 

Feito o Céu, Bela Maré de Luar, Catarina na Areia Desvendar, Acácia de um 
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Jardim Florido, Charlote da Guerreira do Sol, Aurora de Um Dia de Manhã, 

Juliana da Tarde de Domingo – todos em contraposição aos elementos da 

cidade, às obras, à arquitetura, a racionalidade. 

3.2 SAILOR 

Na sinopse do curta-metragem Sailor, a cidade não está explícita, diferentemente da 

obra que acabamos de analisar. Escondida nas entrelinhas, pois sempre há uma cidade, 

observemos que tipo de cenário urbano podemos vislumbrar: 

“Você pode sentir o sal permear sua pele? Pedro está diante de uma relação nunca 

vivenciada. Johnny veio de longe e segue o ciclo de sua vida. Partir, ficar, voltar. SAILOR 

narra um encontro inesperado, inspirado na canção "Surabaya Johnny" de Bertolt Brecht e 

Kurt Weill” (sinopse disponível em < https://filmow.com/Sailor-t104963/>). 

 

Figura 11. Cartaz do curta-metragem Sailor. 

Sailor (Victor Ciríaco, 13’) é um curta digital que aborda uma relação afetiva 

passageira entre Pedro e Johnny. O filme mostra o romance vivenciado pelas personagens a 

https://filmow.com/sailor-t104963/
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partir de uma perspectiva da efemeridade das relações. Pedro vive fixo numa cidade costeira e 

Johnny vive em meio a ciclos de viagens. 

Tal relação inconstante encontra-se metaforizada por uma cidade fílmica/audiovisual 

litorânea como local de chegada e partida; encontro e despedida, onde se desenvolve a 

narrativa. Além desse cunho metafórico, percorremos uma cidade que sonora e visualmente 

não se faz permanente na percepção. Descrevemos uma espécie de experiência urbana 

audiovisual divagante alinhada aos devires das personagens. 

A condição do romance urbano vivenciado pelos protagonistas nos possibilita falar na 

efemeridade das relações contemporâneas, alteração dos vínculos sociais, discursos de 

minorias, entre outros assuntos recorrentes, nos dias de hoje. Aqui, nos preocupamos em 

analisar a efemeridade das relações intersubjetivas. 

Num tempo contraído pelo próprio formato curta-metragem, a percepção da cidade se 

mostra igualmente efêmera como extensão dos afetos das personagens. A relação com esse 

caráter passageiro nos põe a percorrer um trajeto audiovisual que não cria um endereçamento 

guiado, assim como em Janaína. Enfim, a partir de Sailor, demonstramos a possibilidade de se 

representar/construir uma cidade que assume uma estética dos afetos contemporâneos. 

 

Figura 12. O contexto urbano do curta-metragem Sailor. 

Em Sailor, a partir de dois espaços sociais distintos, a boate e o lar, por exemplo, 

somos capazes de distinguir ou perceber diferentes sentidos sobre nossa sociedade atual. A 

boate representa um lugar comum de lazer, da procura e do encontro com o outro. Nessa 
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representação da boate, a relação homoafetiva ganha visibilidade e demonstra conforto na 

expressão de si – destacando/explorando o discurso da diversidade de gênero tão em pauta, 

atualmente. 

O lar nos parece um lugar indefinido de arquitetura incerta, porém de muita clareza – 

simbolizando, valorizando o aspecto racional de Pedro. Então, surge o espaço doméstico, uma 

ideia de lar a partir da construção cenográfica e afetiva do ambiente. Observamos, portanto, a 

preocupação em dar-se visibilidade a ações dramáticas que rompem com narrativas 

hegemônicas, com o imaginário do casal heteronormativo dominando o espaço doméstico. 

Notamos, pois, que os diversos lugares das cidades requisitam diferentes 

performances. Essas performances são reguladas, de certa forma, principalmente de acordo 

com construções culturais dominantes que acabam sendo naturalizadas por parte majoritária 

da sociedade. Porém, como explanado, novos arranjos sociais são transformados em 

representações audiovisuais e contribuem para a construção social dos discursos de minoria, 

como no caso do curta-metragem Sailor. 

Destacamos os seguintes espaços sociais, seguidos de suas devidas descrições: 

 Espaço de socialização – Espaço relacionado ao lazer. Cena inicial, como 

lugar da procura/encontro nas cidades. Afetos que encontram visibilidade, conforto na 

expressão de si e suas possibilidades de parcerias, relações amorosas, sexuais a partir da mídia 

cinematográfica - essa como espaço de linguagem, lugar de atuação/expressão da vida 

humana, como campo político. Assim, de cara esse espaço inicial de Sailor nos parece com a 

visualização de uma fala, de um discurso. Representa uma postura política em relação às 

subjetividades contemporâneas. Esse ato está no mostrar o diverso. 
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Figura 13. Boate enquanto espaço de socialização. Ambiente de música eletrônica, 

boemia típica da cidade notívaga contemporânea. 

Sailor inicia numa boate, onde nos mostra um Pedro que passeia o olhar pelo 

ambiente. Sua ação indica um indivíduo à procura do outro, de uma relação. Em pouco 

tempo, encontra Johnny. Independentemente do tempo fílmico, tal cena nos mostra o espaço 

da boate como sendo campo para flertes, buscas – um caráter de verossimilhança pode ser 

facilmente percebido.  

No entanto, uma diferença sutil pode ser propiciada: apesar do caráter verossímil, há 

uma ressignificação desse espaço enquanto espaço fílmico de novas visibilidades, com 

problematizações dos sentimentos envolvendo questões de gênero, que falam sobre emoções 

envoltas em preconceitos. Isso nos faz pensar numa dimensão política assentada no texto 

fílmico. A visibilidade do beijo gay nos minutos iniciais de um produto audiovisual de curta 

duração nos remete, enquanto possibilidade, a uma nova percepção dos espaços de nossas 

cidades. 
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Iniciar a obra representando a diversidade do cotidiano de forma a dar forte expressão 

a tal diversidade (ao ponto de usar técnicas que modulam a fruição como o zoom macro) 

significa para nós uma postura política. Há um ativismo audiovisual que, aparentemente, nos 

diz que os espaços mudaram – a sociedade muda, os sujeitos mudam e se relacionam 

diferentemente no curso da história, distribuídos no espaço. 

No entanto, ao mesmo tempo, se reconstrói um novo espaço. O encontro homoafetivo 

das personagens quebra uma lógica hegemônica de representação de casais, ou relações 

intersubjetivas. No mínimo, somos levados a pensar na diversidade que encontra mais brechas 

de ocupação dos espaços sociais. Uma dessas brechas seria o próprio curta-metragem, que 

percorre um circuito igualmente não-hegemônico. 

É importante essa percepção de espaços que abrangem mais o leque de visibilidade 

sobre os atores sociais. Assim, é possível entendermos, inclusive, uma faceta crítica no 

discurso produzido pelo filme que indica o discurso da diversidade de gênero. Assim, vemos 

mundos que incluem reflexões de sujeitos que contribuem para um entendimento plural de 

nossos espaços de socialização contemporâneos. 

 Espaço externo – Panorâmica da cidade – Pedro e Johnny na cobertura do 

prédio. O nível de urbanização mostrado já indica uma cidade capaz de gerar relações 

efêmeras.  

A preocupação de Pedro com o fato de Johnny fumar pode significar que já há certo 

envolvimento, a partir dum breve encontro – consequência de uma possível necessidade de 

síntese fílmica dos acontecimentos.  

 

Figura 14. Pedro parece se interessar por Johnny, de forma intensa. Tal intensidade dialoga 

com a consicência de uma efemeridade. 

A imagem da cidade cinza e verticalizada ao amanhecer parece que nos anuncia um 

futuro melancólico para essa relação – percebemos o espaço enquanto metáfora. Metáfora 

construída com tonalidade e signos visuais/sonoros específicos que nos permitem certas 
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associações como a melancolia, incerteza dos indivíduos urbanoides, nível de alienação assim 

como necessidade de relacionar-se, suprir carências, solidões do dia-a-dia na metrópole. 

 Espaço doméstico (casa ou apartamento de Pedro) – lugar indefinido, porém 

nós espectadores criamos um espaço doméstico, um lar abstrato a partir do simbolismo da 

linguagem cinematográfica suficiente para ser gerador de sentidos. Observamos a 

preocupação em dar visibilidade a práticas que rompem com um simbólico hegemônico, que 

rompem o imaginário do par mulher e homem casados, por exemplo – representando e sendo 

matéria para novas subjetividades. 

A arquitetura externa inexiste, o que vemos representado/construído pela metáfora da 

imagem são objetos que à primeira vista configuram suficientemente uma ideia de ambiente 

doméstico – como na cena da cozinha onde Pedro dança ao servir café a Johnny. Este espaço 

se aproxima da intenção de se produzir aquele efeito de real, como nos diz Prysthon (2007), 

ao falar da representação das cidades na telenovela. 

 

Figura 15. Representação do ambiente doméstico em Sailor. 
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Mas sempre podemos inserir um simbolismo além, falar da necessidade daquele 

espaço precisar ser preenchido. Outra maneira de ver seria o espaço doméstico se 

confundindo com o espaço existencial da personagem. Sempre presente nas cenas, mas talvez 

não tão nitidamente, o fato é que os lugares representados assumem aspectos afetuosos. 

Em Sailor, elaboramos uma lógica percebida que une fragmentos do filme, 

remontamos e damos forma ao nosso viés interpretativo, nossa chave de leitura. Assim, no 

curta, as imagens tem o componente hegemônico da verossimilhança, da vontade de 

enquadrar o mundo supondo representa-lo como ele o é. 

A praia é uma praia, idêntica, sem processamentos de imagem, as ruas e prédios são os 

mesmos que vemos ao caminharmos pela cidade. A montagem/edição de imagens tradicional 

facilita a comunicação com nossa imaginação. O que concede novos sentidos à cidade 

audiovisual de Sailor é o fato dos atores sociais em evidência serem outros. As subjetividades 

em foco são aquelas que há uma década não possuíam/construíam o mesmo espaço da mesma 

maneira. 

É uma cidade do cotidiano repleta de diferenças que se fazem necessárias de serem 

notadas. Uma cidade com lugares-afetos que tecem uma trama de novas configurações dos 

espaços sociais ordinários, estabelecidos. O texto dessa dissertação ele próprio se propõe a 

construir um novo espaço de natureza abstrata, após reflexões específicas sucessivas. Esse 

novo espaço falará sobre a realidade fílmica analisada que dialoga com o espaço pertencente 

às nossas cidades e seus sujeitos habitantes. 

Dessa forma fazemos uma leitura que envolve os usos da mídia, da produção midiática 

enquanto parcela da produção social coletiva e modificadora, incentivadora de novas 

subjetividades via visibilidade progressiva que incorre numa retroalimentação: de forma 

ampla, os media produzem subjetividades, subjetividades usam a mídia e criam produtos, 

assim seguem num ciclo onde se perde o início e se evidencia o processo de produção de 

sujeitos pela mídia (detentores desses meios de comunicações poderosos  sujeitos), e o 

incremento nessa pelas novas subjetividades que criam novos usos para os media (novos 

sujeitos  mídia), e assim sucessivamente. 
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Figura 16. Ênfase nos objetos como representação de um ambiente doméstico vazio. A 

desolação das imagens remete aos afetos de Pedro. 

A partir de dois espaços sociais distintos, a boate e o lar, somos capazes de distinguir 

ou perceber diferentes sentidos que os mesmos podem produzir. Os diversos lugares das 

cidades requisitam diferentes performances. Essas performances são normatizadas de acordo 

com uma construção cultural dominante que acaba sendo naturalizada por parte da sociedade. 

Em determinados momentos, práticas específicas subvertem o simbolismo 

hegemônico sobre a realidade de um espaço, ou seja, a partir de ambientes dos quais se espera 

uma representação social específica, surge um novo olhar sobre as práticas humanas. 

Dessa forma, entendemos que os espaços fílmicos construídos no curta fornecem 

pistas para pensarmos de outras formas os processos sociais e novas subjetividades geradas 

pelos sentidos empreendidos pelos espaços concretos de vivência ali representados. Ao 

analisar uma obra, nosso olhar parte desta para fora e de fora para dentro, repetidamente. 

É interessante tentarmos incorporar o conceito da recursividade desenvolvido por 

Edgar Morin. Como dito de outra forma acima, a cultura age nos sujeitos envolvidos na 

elaboração de um curta-metragem, por exemplo. Esses sujeitos também agem, por sua vez, ao 

intervirem nas significações singulares da cultura em que estão inseridos. Dessa forma, cria-se 

uma percepção de ciclos de interação que formam a trama do real, da cultura ou sociedade. 

No ambiente doméstico, percebemos relações nos seguintes espaços: cozinha, quarto e 

espaço subjetivo. Relacionamos, a seguir, os afetos que permeiam esse ambiente: 
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a) Esperança 

Expectativa 

Ilusão – Sonhos da cidade 

b) Alegria 

Felicidade 

Prazer/gozo 

Riso 

c) Suspense 

Ansiedade 

Incerteza 

Excitação 

d) Afastamento 

Partida 

Melancolia 

Apartamento. Característica típica das cidades. Ideia de solidão. Sinônimo de 

afastamento. Apartar. Separar. Seria o ambiente domiciliar um apartamento? Se não no 

sentido de edifício, seria no sentido de ato separador. Um estar à parte da cidade, sendo o 

ambiente doméstico figura de um espaço subjetivo tradutor de características do urbano. Um 

espaço privado que revela características de Pedro. 

Ambiente doméstico como metáfora-representação da dinâmica urbana. O espaço da 

cidade engole o doméstico. Esse dá sinais das consequências daquele sobre si. O sujeito não 

pode, por sua vez, localizar de maneira clara seu lugar privado. De outra maneira, se há 

espaço privado, ele existe em diálogo constante com a coletividade formadora da cultura 

urbana. 
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Figura 17. Espaço da individualidade de Pedro. Seu domicílio, suas ações no ambiente 

demonstram ansiedade, insegurança e incerteza. 

 O ambiente doméstico de Pedro é marcado por sua busca por solidez. Solidez que 

escapa ao tempo das relações fluidas. O espaço de sua individualidade é indício de uma 

contemporaneidade que sustenta paradoxos. É cenário do sujeito incapaz de ter uma 

individualidade sob domínio próprio, mas que procura manter-se firme, indiviso. 

 Em seu ambiente privado, há o suspense da incerteza que o cerca. Incerteza que 

relações efêmeras carregam, nos encontros propiciados pela cidade. Suspense-anseio de vida 

que o mantém fixo nessa situação de insegurança. Aí reside a possível solidez do sujeito que 

se acredita indivíduo sobre as ruas das cidades contemporâneas. Solidez-âncora que não o 

permite mais ser ativo no mundo. Fixação-inerte numa relação-metáfora do caráter passageiro 

que condiciona o ser urbano atual. 

 A relação noturna no ambiente domiciliar de Pedro indica uma espécie de dependência 

do prazer adquirido com o Outro, com Johnny. Percebemos isso pela espera ansiosa por um 

próximo momento de prazer. Essa situação pode ser analisada enquanto vício a partir do 

momento em que se relaciona diretamente à amenização de sintomas de anseio do 

personagem. A chegada de Johnny põe fim aos instantes de incerteza, de espera angustiante 

representadas no espaço subjetivo (gestual, cigarro, música para “espantar os males”), por 

ambientes vazios. 

 Johhny se associa ao mar. Apresenta-se com comportamento fluido – maior ajuste à 

efemeridade das coisas. Johnny estaria relacionado à efemeridade de maneira confortável, 

enquanto Pedro apresenta características de um sujeito deslocado. Deslocado por se mostrar 

anacrônico.  

 Espaço histórico – Degradação ou estética decadente do espaço da memória 

urbana como representação da tristeza evocada por memórias de uma relação terminada (Rua 

Chile). A imagem da cidade se confunde com ou representa, mais uma vez, as emoções da 

personagem. A cidade museu adquire aspectos espectrais. 
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Figura 18. Pedro anda sem rumo, triste pelas ruas antigas que se assemelham a resquícios de 

memória. 

 Porto – Outro lugar histórico representado enquanto espaço de afetos 

negativos de despedida das personagens. Ali, aonde os marinheiros chegam e saem da cidade, 

Pedro se atira ao mar. 

 

Figura 19. O porto enquanto espaço mais melancólico. Símbolo da despedida. 
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 Espaço e metáfora da relação Pedro/Johnny – Espaço onde os elementos 

imagéticos representam afetos dos personagens. A metáfora vai além da representação do 

objeto ausente (superfície) e age enquanto símbolo, exigindo essa interpretação em outra 

dimensão (). 

 

Figura 20. Representação enquanto metáfora. Corrosão dos navios figura o desgaste da 

relação entre Pedro e Johnny. 

Um rio separa os personagens da cidade, no horizonte. A carga metafórica na imagem 

surge a partir de uma cidade litorânea enquanto espaço de uma urbanização propiciadora da 

relação entre Johnny e Pedro marcada por partidas e chegadas. O caráter passageiro do rio se 

assemelha à efemeridade que envolve os personagens. A imagem do navio corroído simboliza 

essa relação desgastada, enquanto o casal se encontra nesse ambiente. 
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Destacamos em nossa análise, características de cidades que nos permitem falar sobre 

o sujeito contemporâneo e a relação que mantem com a metrópole. Falamos, também, de uma 

ressignificação que o espaço urbano sofre na sua construção audiovisual. Em Janaína, falamos 

numa experiência intensa, amnésica, passageira pelos espaços da cidade. Em Sailor, 

apontamos a cidade, principalmente, como espaço próprio do conflito afetivo dos personagens 

– uma cidade afetiva, simbólica, da efemeridade das relações cotidianas. 

 

  



77 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A representação das cidades pode ir além de uma ideia geral que temos delas. Dessa 

forma, pressupomos que ela pode tanto retratar certas práticas e sentidos do cotidiano urbano 

como conferir novos significados ao mesmo. Os curtas-metragens que analisamos denotam, 

às vezes, significados típicos de uma cidade fazendo uso de elementos indicativos do 

ambiente ou contexto urbano onde se dão as ações dramáticas da narrativa. Em outros 

momentos, as produções promovem novos sentidos, sentidos particulares para além da 

sensação de verossimilhança, ou que, ainda, reconfiguram nossa forma de conceber certos 

espaços da cidade. É assim que percebemos uma cidade como espaço dos afetos efêmeros, 

espaço da ressignificação – assim a apreensão objetiva da cidade ganha traços subjetivos. 

Se as reflexões aqui expostas são consequências do interesse pelo tema das cidades 

elaboradas no espaço fílmico (local onde se dá a representação através da experiência 

audiovisual), as mesmas continuam num desdobramento inquieto mais específico que 

problematiza nosso objeto a partir de algumas perguntas. De que forma podemos nos valer da 

mídia audiovisual para (re)produzir/(re)conhecer sentidos em relação aos espaços 

representados por ela? Como as formas e conteúdos narrativos presentes nos curtas-metragens 

analisados dialogam com discursos hegemônicos sobre a relação espaço/ação dos sujeitos, 

enunciando novos sentidos sobre os espaços urbanos observados na obra? 

Um limite observado no estudo se encontra na investigação da produção de sentido 

sem que problematizássemos as práticas. Entrevistas com diretores e outras pessoas 

envolvidas na concepção das cidades dos curtas poderiam nos ajudar a compreender mais 

esses sentidos impressos na obra. Então, poderíamos aplicar a lógica recursiva: prática social 

produzindo o imaginário social que retroalimenta as práticas. No entanto, precisaríamos de 

rigor e tempo ampliados para que cumpríssemos tal intenção. 

Mesmo assim, feita essa reflexão, acreditamos que possamos contribuir com nosso 

estudo para outras pesquisas que se proponham a analisar aspectos da contemporaneidade do 

espaço urbano. Nossa contribuição se dá pelos apontamentos de características dos 

comportamentos da cidade, da identidade desfacelada do sujeito fragmentado, das relações 

afetivas efêmeras. 

Outra contribuição que acreditamos dar aos Estudos da Mídia é justamente o reforço 

da compreensão do contexto midiatizado, com as cidades expandidas, falar na relação 
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mídia/cidade significa uma espécie de tradução do próprio espaço urbano. Ou ainda além, a 

mídia está, na atualidade, ligada à ideia de urbanidade. Essa por sua vez ultrapassa as 

metrópoles, invade o rural e midiatiza todo o cotidiano. 

Por fim, ressaltamos o poder que as mídias possuem ao atuarem como meio entre o 

sujeito e a experiência. Assim, os curtas-metragens analisados servem como instrumentos 

pedagógicos, ao mesmo tempo em que são obras de arte. Esse caráter educacional está em 

quase todas as mídias, uma vez que elas virtualizam a experiência corporal e ampliam os 

significados sobre os modos de vida da sociedade. 
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ANEXO A – Ficha técnica; participação em festivais e mostras; cartaz de Janaína 

Ficha técnica de Janaína Colorida Feito o Céu: 

Roteiro: Babi Baracho, Johann Jean e Andre Santos 

Direção: Babi Baracho 

Assistente de Direção: Andre Santos 

Preparação de Elenco: Márcia Lohss 

Produção: Débora Medeiros 

Assistente de Produção: Larissa Sales 

Assistente de Produção: Diana Coelho 

Direção de Fotografia: Johann Jean 

Assistente de Fotografia: Júlio 

Making Of e Still: Ernani Silveira 

Som Direto + Mixagem: Ricardo Félix 

Direção de Arte: Babi Baracho 

Continuista: Moniky Rodrigues 

Trilha Sonora: Walter Nazário 

Elenco Principal: Carol Piñeiro e Dudu Galvão 

Elenco de Apoio: Marcos da Câmara, Enio Cavalcante e Gugu da tapioca. 

Direção de Platô: Davis Nascimento 

Assistentes de platô e maquinaria: Victor Rodrigues, Fred Pelegrini e Camilla Natasha 

Edição e finalização: Johann Jean 

Material Gráfico: Cerva – Design e Rock 

Festivais e mostras: 

(2014) 

 Mostra Livre de Cinema 2014 (SP) 

 Festival de Cinema OnLine 

 3º Cine Curtas Lapa (RJ) 

Prêmio de MELHOR FOTOGRAFIA 

 2ª Mostra de Cinema de Gostoso – Panorama (RN) 

 Cine Urge – Festival de Cinema de Cornélio Procópio(PR) 

 8ª Mostra Curta Audiovisual (SP) 
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(2015) 

 Festival de Cine de la Mujer Marialionza (Venezuela) 

 Mostra de Cinema e Poesia (RN) 

 3º Ver Cine (RJ) 

 II Festival O Cubo de Cinema (RJ) 

MENÇÃO HONROSA 

 Cine Rua Se7e (ES) 

 II Mostra Cine CCSA – UFRN (RN) 

 8º Goiamum Audiovisual (RN) 

 Figueira Film Art (Figueira da Foz, Portugal) 

 5º Sercine – Festival Sergipe de Audiovisual (SE) 

 América Latina no Cinema 2015.2 (RN) 

 FI CI – Festival Int de Cinema Independente (Timor Leste) 

Prêmio de MELHOR EDIÇÃO 

 Curta – SE – Categoria Trailer (SE) 

 Festival Transterritorial de Cine Underground (Argentina) 

 7ma Muestra de Cine Iberoamericano (Nicaragua) 

 Cine Under Salvador (BA) 

 FICCA – Festival Int de Cinema do Caeté (PA) 

Prêmio IMAGEM-MOVIMENTO (Roteiro, Direção, Edição e Trilha Sonora) 

(2016) 

 1º Cine Vaca de Curtas Independentes (RS) 

 DiversaS – Mostra Feminina de Arte e Resistência (BH) 

 3º Curta Picuí (B) 

 Mostra das Minas (SP) 

 Curta-SE 16 (SE) 

 1º Cine Tamboio (RJ) 

Prêmio de MELHOR FILME DE FICÇÃO 

 Festival Amonati (RN) 
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(2017) 

 Cartas ao Mundão (PE) 

 Projeto empodera (SP) 

 Mostra Sesc estadual (RN) 

 12º Comunicurtas (PB) 

Cartaz de Janaína Colorida Feito o Céu: 
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ANEXO B – Ficha técnica, participação em festivias e mostras; cartaz de Sailor 

Ficha técnica: 

Direção e Roteiro: Victor Ciriaco 

Assistente de Direção: Helio Ronyvon 

Produção Executiva: Helio Ronyvon 

Direção de Produção: Diana Coelho 

Assistente de Produção: Beatriz Tanabe | Pipa Dantas 

Direção de arte: Vitória Real 

Direção de Fotografia: Mazzola Heleno 

Assistente de fotografia: Neto Moura 

Som direto:Sérgio Xavier 

Preparação de elenco: Márcia Lohss 

Still: Johann Jean 

Montagem: Pipa Dantas 

Maquinista/eletricista: Cleyton Lima 

Coloração: Johann Jean 

Desenho de som: Johann Jean 

Elenco: Pedro Fasanaro e Dudu Galvão 

Trilha: “Venha cá ao mar” – Letra e música: Ananda Krishna 

“Erste” – Musica: Yupeez 

“Sailor” – Letra: Pipa Dantas | Musica: Vitória Real e Adriano Sudário 

Festivais e Mostras: 

(2014) 

 Mostra Livre de Cinema 2014 (SP) 

 3º Cine Curtas Lapa (RJ) 

Prêmio de MELHOR ATOR 

 2ª Mostra de Cinema de Gostoso (RN) 

 Recifest – 2º Festival de Cinema da Diversidade Sexual (PE) 

 Cine Urge – Festival de Cinema de Cornélio Procópio (PR) 

 8ª Mostra Curta Audiovisual (SP) 
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 Santo Domingo OutFest (República Dominicana) 

MENÇÃO HONROSA 

 13º Noia – Festival Brasileiro de Cinema Universitário (CE) 

(2015) 

 I Curta Pará (PA) 

 9º Bienal da UNE (RJ) 

 Curta o Gênero 2015 (CE) 

 II Festival O Cubo de Cinema (RJ) 

 Mostra Cine CCSA – Ciclo de Cinema Social Aplicado (RN) 

 Cine Rua Se7e (ES) 

 Filmes da Estação (MG) 

 II Festissauro (PB) 

Prêmio de MELHOR ATOR 

 8º Goiamum Audiovisual (RN) 

 Prêmio livre pela Fotografia, Montagem e Interpretação 

 FIIK – Festival Internacional de Cinema Kino-Olho (SP) 

 América Latina no Cinema 2015.2 (RN) 

 Figueira Film Art (Figueira da Foz, Portugal) 

 22º Festival de Cinema de Vitória (ES) 

MENÇÃO HONROSA 

 Urbano Cine (RN) 

 Festival Internacional de Cinema da Bienal de Curitiba (PR) 

 Curta Canoa 2015 (CE) 

 Cine Under Salvador (BA) 

 Festival Miragem (TO) 

 Festival Internacional de Cine de Gualeguaychú (Argentina) 

(2016) 

 1º Cine Vaca de Curtas Independentes (RS) 

 3º Curta Picuí (PB) 

 10º For Rainbow (CE) 

 Festival Amonati (RN) 
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 1º Cine Tamboio (RJ) 

(2017) 

 Cartas ao Mundão (PE) 

 Mostra Sesc estadual (RN) 

Cartaz de Sailor: 

 


