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RESUMO

Nesta dissertação, temos como objetivo a análise da aplicabilidade do documentário em 
discussões e leituras urbanas. Fundamentados em uma compreensão sistêmica, propomos 
o estudo e a exploração do audiovisual visando identificar potencialidades do uso da 
imagem e do som na interpretação das cidades, não apenas por profissionais, mas também 
por seus habitantes. Pretendemos, ainda, explorar a produção de narrativas que favoreçam 
a emergência de ideias provenientes das inter-relações socioespaciais e o desenvolvimento 
de práticas que contribuam para a transformação dinâmicas e espacialidades urbanas a 
partir da construção de modos coletivos de entendimento. Vislumbrando o documentário 
como uma ideia de natureza transdisciplinar, propomos analisar a sua influência sobre os 
estudos sociourbanos a partir da ideia de ecologia documental. Para tanto, tomamos a 
antropologia visual e, mais especificamente, o trabalho de Jean Rouch no que tange ao 
uso do audiovisual como meio de compreensão da alteridade. Reconhecendo os limites 
e as potencialidades desse cruzamento, buscamos ampliar o debate a partir do estudo 
do Vídeo Participativo e de metodologias audiovisuais contemporâneas de realização 
coletiva e colaborativa. Para tanto, sistematizamos e dissertamos sobre experiências 
brasileiras a fim de compreender o uso do audiovisual por diferentes grupos sociais 
dentro de centros urbanos do país. Logo após, propomos a condução de experimentos 
dentro desta pesquisa, com o objetivo de verificar as ideias e procedimentos no campo 
da Arquitetura e Urbanismo. Por fim, refletimos sobre as questões estudadas, focando 
nas potencialidades do documentário no âmbito dos estudos urbanos. Este trabalho é 
desenvolvido no Nomads.usp - Núcleo de Estudos de Habitares Interativos, ligado ao 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo – IAU-USP. 

Palavras-chave: Documentário. Leituras urbanas. Audiovisual. Processos de criação. Práxis.



ABSTRACT

In this master’s thesis, we aim to analyze the applicability of the documentary in urban 
discussions and readings. Based on a systemic understanding, we propose the study and 
exploration of the audiovisual in order to identify potentialities of the use of image and 
sound in the interpretation of cities, not only by professionals, but also by their inhabitants. 
We also intend to explore the production of narratives that favor the emergence of ideas 
from socio-spatial interrelationships and the development of practices that contribute to 
the dynamic transformation and urban spatiality from the construction of collective modes 
of understanding. Envisioning the documentary as an transdisciplinary idea, we propose 
to analyze its influence on socio-urban studies from the idea of   documentary ecology. In 
order to do so, we take visual anthropology and, more specifically, the work of Jean Rouch 
regarding the use of audiovisual as a means of understanding otherness. Recognizing 
the limits and potential of this intersection, we seek to broaden the debate from the study 
of Participatory Video and contemporary audiovisual methodologies of collective and 
collaborative production. Then, we systematize and discuss Brazilian experiences in order 
to understand the use of audiovisual media by different social groups within the country’s 
urban centers. Soon after, we propose conducting experiments within this research, with 
the objective of verifying the ideas and procedures in the field of Architecture and Urbanism. 
Finally, we reflect on the topics addressed, focusing on the potential of documentary in the 
context of urban studies. This work is developed at Nomads.usp - Center for the Study 
of Interactive Housing, linked to the Postgraduate Program in Architecture and Urbanism 
of the Institute of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo – IAU-USP.

Keywords: Documentary. Urban readings.Audiovisual. Creation processes. Praxis
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AVANT-PROPOS

São Paulo, 10 de julho de 2017.
A tarde se inicia com um encontro na Biblioteca Mário de Andrade, onde, sentados 

no auditório, assistimos a uma série de aulas. Ainda tímidos e absorvendo as informações 
que acabávamos de receber, paramos para tomar um café e ter o nosso primeiro contato 
cara-a-cara desde a troca de mensagens digitais. Sem muito tardar, nos reunimos na porta do 
icônico edifício para realizar uma breve caminhada ao longo da região da República. Talvez, 
esse tenha sido o principal motivo para o interesse em participar do Projeto Frontier Zones, 
uma vez que estava prestes a iniciar o desenvolvimento de meu Trabalho de Conclusão 
de Curso e o tema escolhido era justamente a análise histórica da área central da capital 
paulistana. A seleção desse estudo de caso nascia do encantamento por aquele local, que 
eu havia conhecido poucos anos antes em uma viagem com a minha mãe. A mim aquele 
parecia ser o assunto mais urgente a ser abordado, o momento marcado pelo fechamento 
de um ciclo no qual incertezas e desejos emergiam diante da súbita lembrança de que os 
cinco anos e meio de graduação se esgotavam.

Apesar de conhecer relativamente bem a região, visitada quase que anualmente 
desde a primeira ida, a caminhada com esse grupo de pessoas foi crucial para a confirmação 
do meu interesse em estudá-la. Com a aula do Professor Renato Anelli, do IAU-USP, 
passei a compreender em detalhes a história daquele território que tanto me prendia a 
atenção. Um território onde pulsava vida por todos os lados e emanava uma energia que 
não presenciava em Belo Horizonte, cidade onde nasci e morei até o mestrado. Começava 
a entender na prática o verdadeiro significado de metrópole e me lembrava da deliciosa 
experiência antropológica na região da Sé de Antônio Arantes (1994) relatada em seu artigo 
A guerra dos lugares. A cada rua atravessada junto ao grupo aguçava-se ainda mais a 
vontade de experienciar o espaço por completo, percorrê-lo minuciosamente e desvendar 
as suas camadas mais ocultas. Esse foi o pontapé que eu precisava para decidir que iria, 
categoricamente, me dedicar ao estudo dessa região em suas mais diferentes dimensões: 
social, arquitetônica, urbana, artística, econômica.

Entretanto, o workshop revelaria outras surpresas. As palestras marcadas para 
o segundo dia de evento contribuíram ainda mais para o interesse de mergulhar sobre o 
assunto, conhecer tudo o que fosse possível, passado e presente. A cada aula assistida, 
essa fome era induzida e novos interesses afloravam: pensar a partir das imagens, perceber 
através do som, conjugar essas duas dimensões por meio do uso do cinema documentário. 
Em relação ao TCC, as apresentações da Profa. Marlis Roth (Filmuniversität Babelsberg) e 
do cineasta Steffen Keulig (Alemanha) foram essenciais para a escolha da fotografia como 
base de minhas análises. Interessava-me estabelecer uma correlação entre passado e 
presente, buscando compreender não apenas a sua formação urbana, mas também a sua 
forte presença no imaginário popular – objeto simultâneo de encantamento e decadência – e 
relevância para o entendimento de São Paulo enquanto metrópole. As falas sobre montagem 
e construção de narrativas me levaram a importantes referências, como a impactante 
concepção da cidade como palimpsesto elaborada pela brilhante Sandra Jatahy Pesavento 
(2004), que contribuiu radicalmente para mudar o meu modo de pensar e experienciar a 
cidade.

Em relação ao que se seguiria após o fechamento da graduação, os dias subsequentes 
de workshop foram fundamentais para o caminho que decidi trilhar. Essa reflexão acontece 
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somente agora, cinco anos após a summer school, muito em razão da necessidade de fechar 
mais um ciclo – o do mestrado – e, possivelmente, de uma maturidade que ainda não tinha. 
De um ponto de vista pessoal e acadêmico se fez necessário pensar em tudo o que me leva 
a realizar esta pesquisa e, sem dúvida, o Frontier Zones representa a matriz dessa trajetória. 
No decorrer dessa reflexão interna, uma questão se destaca: a proposição de uma dinâmica 
coletiva e colaborativa de trabalho. A convivência com diferentes mentes e personalidades 
ao longo de quase duas semanas fez com que o interesse individual se estendesse para o 
outro, permitindo com que essa visão de mundo fosse afetada por outras. À medida em que 
caminhávamos e filmávamos a cidade, discutíamos sobre aquilo que observávamos durante 
a experiência e produzíamos juntos os nossos trabalhos, nossas próprias impressões iam 
se transformando. O documentário foi o meio para tornar isso possível.

Conforme este relato pessoal mostra, a vontade nasce da curiosidade do processo. 
Ainda que partisse do interesse individual de aprender mais sobre o tema e não entender 
muito da complexidade envolvida no projeto, a metodologia empregada contribuiu, de 
fato, para o desejo de ampliar o meu repertório arquitetônico e urbanístico. Alinhado às 
referências que fizeram parte da minha graduação, a participação na realização de um 
pequeno documentário no contexto do Frontier Zones esclarecia que pensar e fazer cidade 
se dá no coletivo. Demanda que se esteja aberto ao diálogo, que incorpore a diferença, 
que abrace as incertezas. Em consonância ao pensamento complexo (MORIN, 2005), 
exige uma abordagem epistemológica mais humana e horizontal no sentido de pensar 
o conhecimento enquanto multidimensional. O workshop criava ali um espaço único e 
especial que só comecei a compreender durante a pesquisa de mestrado. Um espaço no qual 
Arquitetura e Urbanismo, Cinema e Antropologia Visual se encontravam, mas que admitia 
outros conhecimentos, saberes e cosmologias. Um campo essencialmente transdisciplinar. 

Figura 1 – Registro da caminhada no primeiro dia de Frontier Zones.
Fonte: Marcelo Tramontano, 2017.



12

IN
TR

O
D

U
Ç

ÃO
IN

TR
O

D
U

Ç
ÃO



13

Esta pesquisa de mestrado é um convite à leitura em diferentes sentidos, propondo 
a desconstrução do que entendemos enquanto o ato de ler para reconstruí-lo sob uma 
perspectiva transdisciplinar. Conforme o título sugere, o trabalho se foca no estudo da leitura 
da cidade através do documentário, um cruzamento que abrange uma vasta produção 
bibliográfica e filmográfica, tanto no âmbito nacional quanto internacional. O diferencial 
da pesquisa reside no meio de seleção e análise desses trabalhos, visto que a maior parte 
dessas publicações, filmes, debates etc. se debruçam sobre uma produção reconhecida 
e validada institucionalmente, ignorando as iniciativas que surgem às margens do campo 
hegemônico do audiovisual. Contrapondo-nos a esse cenário, buscamos aqui levantar, 
discutir e propor práticas que se delineiam através das relações cotidianas, da pluralidade que 
permeia o mundo vivido e das possíveis emergências que surgem dessa complexa dinâmica. 
A compreensão que buscamos delimitar, portanto, não se constitui por um único campo 
do conhecimento como também não se encerra em compreensões pré-estabelecidas. 
A produção documental que buscamos refletir tem como base a sua abertura para novas 
perspectivas em um processo fundamentalmente coletivo.

Ao longo da dissertação, apresentamos referências que se utilizam dessa noção para 
expandir o conceito de documentário, seu savoir-faire e sua definição. Produções que nascem 
a partir de diferentes áreas do saber, mas que não se definem unicamente por elas. Que se 
apropriam de meios que não lhe são “naturalmente” familiares, mas que, por consequência, 
acrescentam novas camadas de informação a seu próprio campo. Abordam questões que 
refletem sobre o mundo histórico através da construção de novas linguagens, capazes de 
alcançar grupos cada vez mais amplos e inferir sobre a transformação do cotidiano. Propõem 
novos modos de observação, trazendo sujeitos filmados e espectadores para o debate, 
refletindo sobre os desdobramentos na esfera do comum. A introdução é concebida como 
uma espécie de apresentação das bases da investigação. Para tanto, a seção compõe-
se pelos seguintes subitens: um breve histórico do documentário, as metateorias 
que balizam a pesquisa, a definição do conceito de leituras urbanas, os objetivos, os 
procedimentos metodológicos e a estrutura da dissertação.

1) Documentário ou o cinema como práxis

O audiovisual é um campo em constante transformação que tem, desde o final do 
século XIX, oferecido novas maneiras de compreensão do espaço urbano. Se retomarmos 
as origens do cinema com os registros de Auguste e Louis Lumière, ainda no final do século 
XIX, constatamos que este surge marcado por imagens que assinalam uma nova dinâmica 
citadina e a manifestação de novos modos de vida. Tal fenômeno se tornou perceptível 
ainda com as primeiras imagens produzidas, cuja uma de suas expressões mais altivas 
se manifesta na perplexidade dos espectadores com os simbólicos L’arrivée d’un train 
en gare de La Ciotat (1896) e La Sortie de l’usine Lumière à Lyon. Seja pelo susto que a 
projeção de um veículo em movimento causa ou pelo assombro de se ver na tela como se 
estivesse mirando um espelho, essas experiências marcam o início de uma nova relação de 
percepção e observação. Como apontou Jean Rouch sobre a segunda obra, “(...) de repente 
eles tomaram consciência de um ritual mágico desconhecido. Eles experimentaram aquele 
medo do contato fatal com um sósia.” (ROUCH, 1995 [1974], p. 81, tradução nossa1).

1  Traduzido do inglês: “(...) they suddenly became conscious of an unknown magic ritual. They 
experienced that ancient fear of fatal contact with one’s double”.
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Ao filmarem cenas do cotidiano, os irmãos Lumière possivelmente não tinham 
consciência do que a imagem em movimento se tornaria mais tarde, mas já sabiam que nela 
residia um grande potencial. Uma análise mais aprofundada dos registros produzidos ainda 
durante a virada do século XIX para o século XX revelam um rigor metodológico aplicado 
ao crescente campo do cinema. Segundo Sílvio Da-Rin (2004), Louis Lumière realizou um 
notável trabalho técnico-científico a partir de experimentos sistemáticos de observação e 
registro com o objetivo de aprimorar a utilização da câmera, desenvolvido em concomitância 
ao crescimento urbano das cidades europeias. Inegavelmente, com o desenvolvimento 
das indústrias, a expansão das linhas férreas e a consolidação de centros financeiros, as 
cidades tornaram-se espaços cada vez mais heterogêneos e dinâmicos, conformando o 
que posteriormente passou-se a entender como metrópole. Filmar a cidade da multidão, do 
movimento e das rápidas transformações, como apontou Georg Simmel (1973), não tinha 
alternativa senão a busca por meios de apreender e tornar compreensível a complexa trama 
de vidas que se entrecruzavam.

Por todos esses atributos, Jean-Louis Comolli (2008) colocou o nascimento do 
cinema não apenas enquanto urbano, como também sendo documentário. Reforçando a 
ideia de um campo constituído pela sua relação com o mundo histórico e derivado de um 
constante exercício experimental de observação, o autor propõe que este tipo de experiência 
seja compreendido a partir da ideia de “cinema como práxis”. A aplicação dessa expressão, 
oriunda da articulação entre teoria e prática, traz para o cinema uma dimensão reflexiva, na 
qual os processos de criação assumem um papel fundamental. Para que se filme a realidade, 
a técnica não é suficiente. Tem-se que construir relações, estar preparado para os imprevistos, 
dialogar com todos aqueles que fazem parte da obra e, sobretudo, desenvolver meios para 
tornar isso possível – isto é, o documentário como método. O que mais se destaca nesse 
modelo não é o seu produto, mas os vínculos estabelecidos ao longo de sua construção e 
as compreensões de mundo que surgem a partir dessa dinâmica:

Longe dos fantasmas do controle ou da onipotência que marcam cada vez 
mais os roteiros, ele, o documentário, não pode avançar sem suas fraquezas, 
que são também perseverança, precisão, honestidade. Nem os homens nem 
as realidades que são levados a filmar dependem dele, ainda que, ele os 
transforme ao filmá-los. (...) A relação que o cinema documentário estabelece 
com essas instâncias é, pois, ambígua: deve permitir o filme (nada se faz sem 
acordo) e, ao mesmo tempo, aquilo que não é o filme, seu funcionamento 
normal fora do filme. Aquilo que serve ao filme e, simultaneamente, aquilo 
que dele se esquiva ou a ele resiste. Relação, sim, mas dura, com condições 
que são limitações. (COMOLLI, 2008, p. 175).

Com efeito, durante muito tempo o uso da imagem em movimento não foi algo de 
fácil concretização, especialmente se consideramos o alto preço e a complexidade dos 
equipamentos disponíveis. A isto se soma a consolidação do cinema enquanto forma de 
entretenimento, cujas “(...) mudanças mais radicais no sentido de estabelecimento de uma 
indústria cinematográfica mundial aconteceram do outro lado do Atlântico, em função da 
dinâmica econômica e cultural da sociedade norte-americana.” (DA-RIN, 2004, p. 35). 
Filmes caracterizados pelo domínio da temporalidade, montagem paralela e novas técnicas 
de edição, que capturavam a atenção do espectador através da exploração de princípios 
como unidade e continuidade. A vida na metrópole exigiu uma mudança do sujeito em 
relação a esses estímulos com o objetivo de preservar a sua individualidade frente a essas 
forças externas ainda pouco assimiladas (SIMMEL, 1973). A integração desse sujeito à 
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produção tornou o espaço da tela familiar ao público e estimulou a consolidação de um 
novo tipo de produção cinematográfica, marcada pelo que comumente se entende como 
ficção. Por outro lado,

(...) em uma época marcada pela crescente afirmação dos códigos narrativos 
do cinema de ficção, o filme de viagem em particular, e as atualidades em 
geral, continuaram carentes de uma ‘escritura’ fílmica própria, capaz de 
capturar o espectador e trazê-lo para dentro do mundo imaginário do relato 
(DA-RIN, 2004, p. 43).

Essa condição de relação com o mundo vivido só foi efetivamente retomada a 
partir dos anos 1920. Através de análises bibliográficas e cinematográficas (DA-RIN, 
2004; GAULTHIER, 2011; RAMOS, 2008), verificamos uma série de ações nesse sentido, 
realizadas por profissionais de diferentes campos do conhecimento, em diversos lugares 
e sob condições consideravelmente distintas. Para além das diferenças, um ponto que 
abrange os exemplos nesta pesquisa se mostra fundante para o estudo que se segue: 
o uso do documentário para além do campo cinematográfico. Se o documentário surge 
em um contexto urbano, marcado pela complexificação da vida humana e social, não 
é de se estranhar a apropriação do audiovisual por pessoas que buscam extrapolar os 
limites estabelecidos para a imagem e o som. Mesmo quando esses casos se referem a 
cineastas, outros aspectos devem ser levados em conta. Como a relação de Dziga Vertov 
com uma forte dimensão política na recém-formada União Soviética, as contribuições de 
John Grierson para uma educação nacional no Reino Unido e as ideias de Robert Flaherty 
que, apesar de não se se relacionarem diretamente com o espaço urbano, nos ajudam a 
pensar metodologias audiovisuais aplicáveis a vários contextos e territórios.

A ideia implícita nos casos apresentados – e, claro, todo o trabalho posterior a esse 
período – coloca o documentário como meio de reflexão sobre questões vinculadas ao 
mundo histórico a partir de um constante exercício de experimentação e não apenas de 
uma simples transcrição. Isto significa que tais filmes não pretendem se constituir como 
verdades absolutas, mas, ao contrário, visam oferecer novas perspectivas e compreensões 
dos temas por eles abordados. Nesse modo de conceber e produzir o documentário, 
conforme afirma Bill Nichols (2010, p. 100), “são os conceitos debatidos e os conceitos 
contestados que os documentários rotineiramente abordam. (...) Debate e contestação 
cercam as instituições e práticas básicas de nossa sociedade. As práticas sociais são 
exatamente isto: a maneira convencional de agir. Poderiam ser diferentes”. Sob essa ótica, 
o documentário representaria o que Patrícia Zimmermann (2000) entende enquanto uma 
prática metacrítica e produtora de história, contrário à espetacularização da vida cotidiana 
e capaz de se apropriar das ações e discursos – resíduos de uma esfera pública (ARENDT, 
1998) em constante fragmentação – para reconduzir a uma linguagem cinematográfica 
comprometida com a realidade.

Soma-se a isso a capacidade do documentário de tensionar e se abrir a múltiplos 
campos do conhecimento, realizando diálogos e reflexões construídos no encontro entre 
disciplinas, como representa a conexão entre cinema e antropologia. No entanto, apesar 
da relação documentário-cidade simbolizar um importante caso desse atravessamento, 
constatamos através de nossos experimentos (Capítulo 3) que o uso do audiovisual no 
âmbito da Arquitetura e Urbanismo ainda se volta mais para o produto fílmico, deixando 
o processo em segundo plano. Vislumbrando no documentário a sua capacidade de 
estimular a leitura do espaço urbano e a formulação de novos imaginários acerca do mundo 
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histórico em toda a sua dinâmica, esta pesquisa dispõe-se a analisar as possibilidades de 
aplicação do audiovisual a partir da práxis, entendendo-a como a “(...) reflexão e ação dos 
homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 1974, p. 40). Para além da ampliação 
do repertório metodológico intrínseco ao campo Arquitetura e Urbanismo, a conjugação 
entre teoria e experimentação prática é também percebida como um modo de refletir e 
propor a construção de um espaço pautado pela transdisciplinaridade, cujo conhecimento 
se produz a partir do encontro desses diferentes saberes, experiências e visões de mundo. 

Por não se limitar ao domínio do cinema, propomos construir um entendimento 
baseado na noção do documentário enquanto um campo constituído por múltiplas 
audiovisualidades, conceito elaborado tendo como um de seus objetivos a compreensão 
da ampla diversidade de produtos e processos audiovisuais ou até mesmo potencialmente 
audiovisuais (PETRY, 2016). Em consonância à visão adotada nesta pesquisa, o conceito 
em questão é apropriado como uma maneira a oferecer novos tipos de abordagem 
relacionados ao uso do audiovisual, extrapolando os limites usualmente reconhecidos 
para este campo. Conforme descreve o grupo Audiovisualidades e Tecnocultura: 
Comunicação, Memória e Design (TCAv), vinculado à Universidade do Vale dos Sinos, 
as audiovisualidades se configuram justamente a partir das seguintes dimensões:

A primeira encontra e analisa audiovisuais em contextos não 
reconhecidamente audiovisuais. A segunda percebe o audiovisual como 
campo contemporâneo de convergência de formatos, suportes e tecnologias, 
resguardadas as especificidades do cinema, da televisão, do vídeo e das 
mídias digitais. A terceira reconhece suas linguagens, configurações, usos e 
apropriações (TCAv, s.d., s.p.).

Antes de avançar sobre o profícuo debate para o qual essa investigação se abre, 
consideramos importante fazer, ainda nesta introdução, um aprofundamento conceitual 
nas bases teóricas que validam esta pesquisa. Por si só, a Arquitetura e Urbanismo é um 
campo que necessita de uma definição, uma vez que a sua compreensão envolve múltiplas 
perspectivas e é aberta a interpretações. Isso se torna ainda mais complicado quando 
buscamos analisá-la sob a lente da transdisciplinaridade, que envolve ideias e conceitos 
os quais necessitam de uma efetiva contextualização. Com o objetivo de situar o leitor 
sobre a perspectiva teórico-conceitual adotada e delimitar o nosso entendimento sobre 
as questões aqui abordadas, trazemos a seguir as metateorias, isto é, as bases teóricas 
que balizam a nossa práxis. Um conjunto de referências que discutem questões sob um 
olhar mais amplo e dialógico do que usualmente costumamos tratar as epistemologias. 
Da mesma forma, o uso dessas metateorias é tomado como uma forma de aproximar 
domínios inseridos em uma mesma disciplina, mas usualmente considerados díspares 
ou sem uma aparente afinidade.

2) Metateorias

Propomos abrir esta seção com a transdisciplinaridade, conceito no qual Basarab 
Nicolescu (1999) utiliza o prefixo “trans” para se referir a um entendimento “(...) que 
está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de 
qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente para o qual um 
dos imperativos é a unidade do conhecimento.” (NICOLESCU, 1999, p. 11). Por se basear 
na compreensão de um conhecimento que pode ser produzido de diferentes maneiras, 
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refuta os pressupostos epistemológicos de uma lógica objetivista, propondo que ideias 
como incerteza e desordem sejam compreendidos como parte de sua formulação. A 
transdisciplinaridade configura o esforço de superação da racionalidade fragmentada e 
ordenadora pela qual a ciência moderna se construiu, consolidando-se justamente através 
da articulação da complexidade intrínseca ao mundo vivido. A sua aplicação resulta na 
produção de um campo que se constrói no atravessamento de múltiplos saberes e visões 
de mundo, e na reintrodução dos sujeitos observadores nos processos observados.

Ao sugerir a adoção de uma lógica transdisciplinar, Nicolescu (1999) enumera 
três pilares que tornam possível a sua consumação. O primeiro diz respeito à verificação 
de diferentes níveis de realidade, expressa pela profunda abertura do conhecimento à 
multidimensionalidade de epistemologias e subjetividades. A segunda se expressa na 
lógica do terceiro incluso, caracterizado pela contraposição de elementos em qualquer 
nível de realidade. A sua concepção compreende a inexistência de verdades absolutas, 
mas verdades relativas que se transformam a partir das relações e ao longo do tempo. O 
terceiro fator mencionado é a complexidade, expressa nas dicotomias supracitadas e na 
possibilidade de articulação das dinâmicas e processos biológicos, humanos e sociais. 
Com uma visão convergente à de Nicolescu, Edgar Morin (2007) descreve a complexidade 
da seguinte maneira:

O que é a complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um 
tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas 
inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. 
Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de 
acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, 
que constituem nosso mundo fenomênico. Mas então a complexidade se 
apresenta com os traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da 
desordem, da ambiguidade, da incerteza... (MORIN, 2005, p. 13).

O pensamento complexo exige uma compreensão fundada na ideia de sistemas 
abertos (BERTALANFFY, 2010 [1968]), uma vez que no cerne de sua constituição reside 
a noção de um “dinamismo estabilizado” cuja dinâmica deve ser entendida nas relações, 
tanto com outros sistemas quanto com o meio ambiente. Ainda sob uma perspectiva 
dialógica, a Teoria Geral de Sistemas (TGS) reforça a noção de um processo que ocorre 
através da interrelação entre sistemas. Conforme sugere Ludwig Von Bertalanffy, a TGS 
permite vislumbrar o universo como um grande sistema cuja assimilação deriva da 
articulação entre diversas ciências naturais e sociais. Em relação ao que chama de sistemas 
organizados, Bertalanffy sugere que a constituição humana é fruto de um processo das 
relações estabelecidas durante os séculos, cujos fenômenos e eventos obrigaram o homem 
a se adaptar de acordo com as circunstâncias históricas. No caso das ciências humanas 
e sociais, essa visão implica em uma compreensão mais ampla, que ultrapassa os limites 
de uma única disciplina. Assim como outros campos do conhecimento, a Arquitetura e 
Urbanismo pode ser entendida como um sistema com questões e métodos próprios, mas 
que, ao mesmo tempo, depende de outros para lidar com a complexidade que envolve 
sistemas organizados e a produção do conhecimento produzido sobre tais condições, 
como sugere sua definição enquanto “ciência social aplicada”.

Porém, historicamente, a Arquitetura é um campo baseado em princípios 
idealísticos de uma ciência “pura”, concebendo os seus produtos a partir de princípios 
técnicos e estéticos (PASK, 2011 [1969]). Consciente dessa configuração funcionalista 
do pensamento arquitetônico e urbanístico, Gordon Pask acreditava que a sua condução 
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poderia ser operada de uma forma mais humanística se se considerasse, por exemplo, 
que um edifício não está isolado de seu entorno. Qualquer artefato produzido sob essas 
condições, dizia, só adquire significado quando analisado em um contexto mais amplo do 
que o seu próprio, uma vez que a criação se dá pela necessidade de satisfação e controle 
da vida em suas dimensões humana e social.

Em outras palavras, as estruturas fazem sentido como partes de 
sistemas maiores que incluem componentes humanos e o arquiteto está 
principalmente preocupado com esses sistemas maiores; eles (não apenas 
a parte de tijolos e argamassa) são o que os arquitetos projetam. Chamarei 
essa noção de “mutualismo” arquitetônico enquanto mutualismo entre 
estruturas e homens ou sociedades. (PASK, 2011 [1969], p. 70, tradução 
nossa2).

Tal forma de enxergar a Arquitetura e Urbanismo tem como consequência o 
questionamento de sua integridade enquanto um sistema fechado, uma vez que os 
sistemas sociais, quaisquer sejam, se encontram em uma relação mútua entre si e com 
os outros. Implica na consciência de que a totalidade que constitui esse sistema maior do 
qual faz parte não pode ser decomposto, visto que o todo é mais do que a soma de suas 
partes, que se encontram em contínua interação através de processos vitais (MORIN, 
2007). Pensar a cidade, esse território onde se fixam os edifícios e se produzem relações 
intersubjetivas, deve ser um exercício que ultrapassa qualquer concepção una e, por 
isso, torna-se mais bem pensada enquanto um sistema que se transforma a partir das 
dinâmicas que ocorrem em seu interior e com o ambiente. Na prática, entendemos que 
implica na elaboração de planos arquitetônicos e urbanísticos mais abertos e flexíveis, 
que levem em consideração não apenas as relações estabelecidas entre os habitantes 
e deles com o espaço, mas a constituição desse território a partir de múltiplos saberes, 
conhecimentos, experiências e visões de mundo.

Ao analisar a importância do arquiteto no processo de construção e manutenção 
da cidade, Pask concluiu que estes são designers de sistemas obrigados a se dedicar a 
questões organizacionais associadas a conceitos como desenvolvimento, comunicação 
e controle. Contudo, à medida em que observava a transposição do papel do profissional 
de arquitetura, o autor apontou a necessidade de se elaborar teorias que abordassem 
essa transformação na esfera arquitetônica e urbanística. Nesse sentido, Pask afirmou 
que a cibernética havia se transformado em um conceito fundamental para se entender 
o seu campo. Segundo ele,

a cibernética é uma disciplina que preenche a conta na medida em 
que os conceitos abstratos da cibernética podem ser interpretados em 
termos arquitetônicos (e, quando apropriado, identificados com sistemas 
arquitetônicos reais), para formar uma teoria (cibernética arquitetônica, 
a teoria cibernética da arquitetura). (PASK, 2011 [1969], p. 69, tradução 
nossa3).

2  Traduzido do inglês: “In other words, structures make sense as parts of larger systems that 
include human components – and the architect is primarily concerned with these larger systems; 
the (not just the bricks and mortar parts) are what architects design. I shall dub this notion 
architectural ‘mutualism’”.
3  Traduzido do inglês: “Cybernetics is a discipline which fills the bill insofar as the abstract 
concepts of cybernetics can be interpreted in architectural terms (and where appropriate, identified 
with real architectural systems), to form a theory (architectural cybernetics, the cybernetic theory 
of architecture)”.
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A incorporação da cibernética aos estudos urbanos representa também uma mudança 
na maneira com que a teoria arquitetônica e urbanística lida com a reflexão crítica do campo. 
Ao contrário das teorias ligadas à arquitetura “pura”, essencialmente descritiva e prescritiva, a 
teoria cibernética aplicada a este campo é preditiva e explicativa. O papel do arquiteto, nesse 
sentido, seria de agente controlador, não no sentido de autoridade, mas de catalisador, suporte, 
memória e árbitro (PASK, 2011 [1969]). O arquiteto, dentro dessa proposição cibernética, possui 
uma função-chave de mediação entre os sistemas que integram a cidade, buscando meios de 
pensá-los a partir de uma ótica inter-relacional e dialógica, voltada à evolução desse sistema. 
Outro ponto importante é a proposta de uma prática até então desconsiderada: a inclusão do 
observador ao sistema observado. A mudança de perspectiva no âmbito da ciência proposta 
por Heinz Von Foerster (2003) que se baseia na compreensão do observador enquanto agente 
participante do sistema observado, se caracteriza pelo que o autor chamou de cibernética da 
cibernética ou cibernética de segunda ordem.

O estudo da cidade a partir das metateorias – transdisciplinaridade, pensamento 
complexo, Teoria Geral de Sistemas e Cibernética – implica em seu entendimento enquanto 
resultado de constantes processos de interação entre os seus atores sociais e destes com o 
ambiente, agenciado por sujeitos como arquitetos urbanistas e caracterizado por um movimento 
cíclico chamado por Heinz Von Foerster (2003 [1991]) como feedback. Steven Johnson (2013) 
aponta que o resultado dessa dinâmica resulta na produção de emergências, no sentido de uma 
construção que se dá a partir de ideias e ações locais que, quando organizadas coletivamente, 
resultam em comportamentos globais. No que se refere aos estudos urbanos, Johnson aponta 
que a vida urbana ocorre nas múltiplas relações em seu território e possui um caráter bottom-up, 
mesmo que se pense que a sua construção seja top-down. Por consequência, esse processo 
“de baixo para cima” é entendido como o fio condutor do aprendizado, ou seja, a capacidade de 
se reconhecer e responder às mudanças nos padrões, transformando e sendo transformada.

Tal movimento torna evidente a importância a práxis, cuja aplicação auxilia no 
mapeamento, entendimento e verificação teórico-prática de movimentos que seguem nesse 
sentido. Ao longo de toda a pesquisa, buscamos dialogar com referências de diferentes áreas 
do saber, tecendo relações e produzindo reflexões que nos permitissem pensar em formas de 
ampliar o savoir-faire documental para além dos limites convencionados. Iniciativas oriundas 
do cinema e da antropologia visual são interpostas a trabalhos desenvolvidos no âmbito de 
disciplinas como a Antropologia, a Pedagogia e a Psicologia. Incluem-se também projetos e ações 
organizados por movimentos sociais, coletivos independentes e outros grupos da sociedade 
civil. Todos os exemplos estudados neste trabalho nos ajudam a construir um entendimento 
que visa ampliar o saber fazer arquitetônico e urbanístico, pensando a cidade enquanto território 
constituído por múltiplos conhecimentos e cujo significado se dá pelo trabalho social coletivo 
(PESAVENTO, 2004).

Da mesma forma, retomando as ideias de Maurício Campomori (2004), o modus 
operandi adotado neste trabalho pode ser compreendido como um modo de repensar a atuação 
do arquiteto urbanista na cidade. Com a introdução de metodologias oriundas das disciplinas 
mencionadas acima, o papel desse profissional é colocado em discussão e reformulado, 
rompendo com a lógica “especializante” que caracteriza a sua prática. No que concerne a 
esta pesquisa, o movimento de reflexão acerca dessas questões se dá a partir do audiovisual, 
cujo uso ainda incipiente necessita buscar perspectivas junto a outros domínios. Mais uma 
vez, esbarramos na problemática da transdisciplinaridade, que, por sua vez, ressalta o caráter 
sistêmico-complexo que apresentamos nesta seção e reforça a necessidade de lermos e 
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compreendermos esta dissertação a partir de um olhar amplo e receptivo à multidimensionalidade 
da qual se aproveita. Tendo essa profusão de ideias em mente, consideramos importante abordar 
ainda as possibilidades relativas à interpretação das camadas que conformam a cidade, que 
chamamos nesta dissertação de leitura urbana. Nesse sentido, apresentamos ao leitor o ponto 
de partida para a construção dessa definição que permeará todo o trabalho.

3) O conceito de leitura urbana

Segundo Paulo Freire (1985), leitura é um ato desempenhado pelo ser humano 
desde o seu nascimento que transcende a noção de decodificação da escrita textual – 
maneira pela qual é usualmente reconhecida. Freire explica que, no momento em que vem 
ao mundo, o indivíduo começa o seu processo de familiarização com o entorno imediato, 
tornando-se capaz de apreender e interpretar o contexto vivido a partir de suas próprias 
experiências. Ao invés de textos, palavras e letras, o ato de ler o mundo envolve a atividade 
perceptiva do sujeito em relação aos objetos, sinais, gestos, e até mesmo a comunicação 
que este estabelece com outros indivíduos. Dessa relação fixada com o mundo, o indivíduo 
aperfeiçoa a sua capacidade de percepção e, por consequência, estabelece a sua própria 
visão de mundo. Esse é o primeiro modo de leitura, também conhecido como leitura do 
mundo (FREIRE, 1985).

A leitura do mundo é a base de qualquer outro tipo de leitura, uma vez que a 
compreensão de qualquer de texto – signos de maneira geral – depende de sua relação 
com o contexto. À medida que escrevemos um texto, imprimimos em sua superfície parte 
de nossa experiência pessoal, traços que nos marcam como indivíduos. A própria definição 
do termo por Freire evidencia como o texto está impregnado por resíduos pessoais, que 
só possui tal ponto de vista em razão das leituras acumuladas durante a sua trajetória:

Neste esforço a que me vou entregando, re-crio e re-vivo, no texto que 
escrevo, a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. 
Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de 
árvores, algumas delas como se fossem gente, tal a intimidade entre nós 
– à sua sombra brincava e em seus galhos mais dóceis à minha altura eu 
me experimentava em riscos menores que me preparavam para riscos e 
aventuras maiores. (FREIRE, 1985, p. 12).

Freire ainda afirma que a leitura do mundo marca o início da aprendizagem do 
indivíduo, uma vez que este processo demanda a interpretação do espaço habitado 
e, consequentemente, o desenvolvimento do senso crítico acerca das relações nele 
estabelecidas. A aquisição de outras linguagens não se sobrepõe a essa primeira, 
mas é a ela complementar. A conjugação entre o domínio das palavras e o mundo 
no qual elas se inserem constituem o que Freire (1985) chamou de “palavramundo”. 
Em resumo, a escrita do indivíduo reflete a maneira como ele enxerga e se posiciona 
em relação aos problemas dispostos sobre o universo ao redor e que, portanto, o 
atingem direta ou indiretamente. Caso a linguagem manifestada pelo escritor não 
esteja em concomitância com o contexto subordinante, a sua escrita será desprovida 
de conteúdo crítico, será uma simples reprodução de um conteúdo programático.

Ao abordar a leitura do mundo de um ponto de vista pessoal, Paulo Freire 
(1985) reforça que o seu processo de alfabetização se consolida previamente ao seu 
ingresso em uma escola. O relato evidencia como a vivência na casa de sua infância, 
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corroborada pelo estímulo à leitura feito por seus pais, marcou o início de seu processo 
educacional. A escola, por sua vez, foi o espaço onde Freire aprendeu a relacionar 
a leitura do mundo com a leitura da palavra para, enfim, conseguir efetivamente 
conjugar a “palavramundo”. Conforme o autor expõe em textos e entrevistas, Eunice 
Vasconcelos, sua professora, adotava uma metodologia na qual incorporava o 
arcabouço léxico de seus alunos no processo de aprendizagem (FREIRE, 1994). Sua 
abordagem não previa intervenções e nem técnicas recorrentes à pedagogia tradicional 
– em seu caso, a memorização de regras –, aproximando-se do que o autor definiria 
no futuro como uma pedagogia da liberdade (FREIRE, 1987).

A sua formação reflete a defesa por uma educação popular, que ultrapassa os 
limites físicos e políticos da escola. Uma educação potencializada pela assimilação 
das culturas locais e saberes tradicionais como princípios pedagógicos. Que recusa 
a mera transmissão programática de conteúdo em prol da valorização do diálogo 
aberto e horizontal entre educadores e educandos. Que visa produzir conhecimento 
de forma democrática e humanística, respaldada na emergência de ideias e soluções 
pensadas coletivamente, pelas e para as pessoas. Na perspectiva de Maria da Glória 
Gohn (2010), uma educação não formal justamente por seu caráter subversivo, que 
se desvencilha da educação em seu aspecto formal e ultrapassa os limites físicos 
da escola, ocorrendo em e junto a outros territórios, como no bojo dos movimentos 
populares e organizações políticas articuladas pela sociedade civil. Fundamentalmente, 
essa categoria se opõe às normas disciplinares e hierárquicas sobre as quais a escola 
enquanto instituição se constrói, dedicando-se a uma práxis concebida pela reflexão 
e participação conjunta daqueles que vivem e partilham o espaço comum.

Essa noção pode ser vista em Freire quando este desenvolve o seu raciocínio 
sugerindo que a leitura do mundo está diretamente vinculada à observação do entorno 
imediato e seus elementos. Nesse modo de perceber e construir a sua visão de mundo, 
os objetos do cotidiano tornam-se signos carregados de informação e que, ao serem 
examinados em conjunto, ajudam a explicar contextos cada vez maiores. Entretanto, 
o autor se limita a narrar a experiência na casa onde nasceu e passou a sua infância e 
descrever o impacto do espaço doméstico sobre a sua maneira de perceber e analisar 
criticamente questões maiores ao espaço por ele delimitado. De toda forma, o contexto 
relatado pode ser entendido como parte de um contexto mais amplo, inserido em 
uma trama constituída por outras múltiplas experiências individuais que, quando 
costuradas, dão forma àquilo que chamamos de cidade. Por isso, podemos afirmar 
que a leitura de mundo tratada por Freire (1987) está intrinsecamente relacionada à 
leitura do espaço habitado coletivamente, que entendemos pelo conceito de “leitura 
da cidade”.

Assim como a leitura do mundo, a leitura da cidade encontra-se na categoria 
dos textos não-verbais (FERRARA, 1986). Os signos desta linguagem se expressam 
física e socialmente sobre o território e se manifestam não apenas sobre a esfera 
pública como também sobre a esfera privada. Podemos também afirmar que o texto 
não-verbal em questão é composto por micro-linguagens que, por sua vez, são 
incorporadas em escala macro. Conforme afirma Lucrécia D’Aléssio Ferrara,

O texto não-verbal espalha-se em escala macro pela cidade e incorpora as 
decorrências de todas as suas micro-linguagens: a paisagem, a urbanização, a 
arquitetura, o desenho industrial ambiental, a comunicação visual, a publicidade, 
a sinalização viária — incluindo aí o verbal —, a moda, o impacto dos veículos 
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de comunicação de massa nos seus prolongamentos urbanos e ambientais, o 
rádio, o jornal, a televisão. A cidade dominada pelo pluriespaço como decorrência 
da necessidade de criar espaços: o espaço horizontal e suas transformações 
verticais, a disponibilidade para o espaço imprevisível, uma cidade onde todo 
espaço gera outros, virtuais. (FERRARA, 1986, p. 19).

Ler a cidade é um ato que exige a ágil e aguçada percepção do leitor que, desde a 
virada do século XIX, está condicionado àquilo que Georg Simmel (1973, p. 12) definiu como “a 
rápida convergência de imagens em mudança, a descontinuidade aguda contida na apreensão 
com uma única vista de olhos e o inesperado de impressões súbitas” (SIMMEL, 1973, p. 12). 
Diferentemente de outros tipos de leitura, Ferrara (1986) define a leitura da cidade como uma 
prática contínua, ágil, anti-temporal, antilinear e de percepção fragmentada. Ao invés de uma 
sucessão de caracteres, a linguagem da cidade se dispõe sobre toda a sua extensão territorial 
e sua interpretação está ancorada em sua consequente utilização e nos percursos realizados. A 
sua construção depende do modo como o leitor se locomove dentro do espaço e como ele se 
relaciona com todos os seus elementos e a sua capacidade perceptiva e interpretativa acerca 
das informações apreendidas.

A linguagem pela qual se expressa a cidade é naturalmente complexa, uma vez que ela 
depende da experiência subjetiva de cada um de seus leitores. Cada edifício, rua, equipamento e 
até mesmo sujeito é um caractere dessa história, que pode ser disposto de diferentes maneiras 
a depender do percurso e da experiência de seu intérprete. Isto não implica em respostas certas 
ou erradas, pois, ao se conjugarem essas diferentes histórias, desenvolvem-se significados 
compartilhados sobre os quais podemos debater e refletir enquanto habitantes de um mesmo 
território. Nesse processo de tecitura, recuperamos manifestações de outros tempos e passamos 
a construir nossa percepção do espaço e o modo com que interagimos com ele e com os outros 
que o habitam. Aceitamos a cidade enquanto objeto no qual somos criaturas e criadores, no 
qual desenvolvemos novas formas de assimilar tanto o nosso papel como indivíduos, dentro 
da construção desse texto, como também aprender e inferir sobre questões que nos tangem 
enquanto sociedade.

Ler a cidade é uma das primeiras maneiras para se perceber e interpretar a vida em 
sua dimensão individual e coletiva, que independe de outras formas de leitura. Ainda assim, 
ela pode, assim como a leitura do mundo, ser potencializada por outras formas de escrita que, 
quando aprendidas, nos ajudam a conjugar a “palavramundo” (FREIRE, 1985). Um aspecto 
importante é o fato de que essa linguagem pode assumir várias formas e ocorrer sobre diferentes 
suportes, não se limitando unicamente à escrita ou ao discurso oral. Considerando que a cidade se 
constitui através de uma miríade de formas, sons, cores e cheiros, a utilização de linguagens mais 
dinâmicas pode contribuir para uma percepção ainda mais complexa sobre um texto que assume 
diferentes pontos de vista. Diante desse panorama, o audiovisual torna-se um meio pujante ao 
permitir a conjugação de diferentes formas de expressão e sintetização desses elementos em 
um produto único, construído a partir da perspectiva de um ou vários autores.

Nesse sentido, a ideia de trazer aqueles que fazem parte do processo de produção 
cinematográfica – cineasta, sujeitos filmados e espectadores – para um campo de debate fundado 
sobre a noção de coletividade, representa para nós a possibilidade de renovação do locus da 
co-vivência, do co-conhecimento e da co-valorização necessário à produção do conhecimento 
(FLUSSER, 1998). Como sintetiza Patricia Zimmermann,

Mas talvez o mais urgente seja também a necessidade de retomar de forma 
agressiva e incessante os espaços públicos para que essas novas ordens de 
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imagem do mundo floresçam. Precisamos abrir espaço para a diferença, o 
hibridismo e a publicidade. A prática documental independente, então, produz 
lugares para mobilizar comunidades maiores e novos imaginários ainda não 
considerados. (ZIMMERMANN, 2000, p. xviii, tradução nossa4).

Conforme observamos ao longo desta pesquisa, a cidade não se refere apenas a 
suas características tangíveis. Sua construção física e semântica está também relacionada 
às dinâmicas sociais que ocorrem em seu território. Isto é, as subjetividades que ocupam esse 
espaço e as relações que resultam do encontro dessas diferentes personalidades. Por isso, 
a leitura urbana deve ser entendida em concomitância a essas duas dimensões. As ideias 
analisadas mostram-se significativamente pertinentes para tornar possível essa compreensão. 
Explorando a capacidade de transformação social pela educação, ambas as iniciativas evidenciam 
metodologias e processos nos quais os meios audiovisuais podem assumir papel fundante para 
a emancipação popular. Não se trata de usar a imagem e o som enquanto recursos unidirecionais 
de comunicação, mas utilizá-las de forma a partir de uma perspectiva multidirecional na qual 
todos se tornam sujeitos que escrevem suas histórias e interpretam a dos outros indivíduos, 
permitindo uma transformação subjetiva e, por consequência, do mundo habitado coletivamente.

4) Objetivos da pesquisa

Fundamentado em uma compreensão sistêmica, a pesquisa tem como objetivo geral 
o estudo e a exploração do audiovisual visando identificar potencialidades do uso da imagem 
e do som na interpretação das cidades, não apenas por profissionais, mas também por seus 
habitantes. Neste sentido, o foco do trabalho reside na investigação, proposição e exploração 
de processos de criação, antepondo as dinâmicas de realização audiovisual e suas possíveis 
emergências em relação ao aspecto técnico e estético do documentário. Como objetivos 
específicos, este trabalho busca:

• Evidenciar contribuições potenciais do campo do audiovisual a práticas da 
Arquitetura e Urbanismo e, em particular, do uso de imagem e som ao estudo 
de dinâmicas urbanas;

• Combinar conhecimentos das áreas de arquitetura, estudos urbanos, cinema 
e antropologia visual para a construção de entendimentos complexos sobre 
a cidade e suas dinâmicas; 

• Discutir e explorar formas de organização de processos coletivos de produção 
audiovisual envolvendo fases de roteirização, captura de imagem e som, 
edição e exibição; 

• Disponibilizar uma base de dados relativa à produção científica da pesquisa 
e seus resultados à comunidade por meio de plataformas digitais;

5) Procedimentos metodológicos

A fim de verificar a ideia de um cinema engajado no mundo (COMOLLI, 2008), a 
dissertação apresenta os resultados de uma investigação de natureza teórico-prática. Para 

4  Traduzido do inglês: “But perhaps most urgently we also need to aggressively, unceasingly 
take back public spaces for these new world image orders to flourish. We need to make space for 
difference, hybridity, and publicness. Independent documentary practice, then, produces places 
to mobilize larger communities and new imaginaries not yet considered”.
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além de uma revisão bibliográfica e filmográfica dos campos estudados e mapeamento de 
iniciativas relativas à produção coletiva de filmes documentários, foram realizados experimentos 
práticos desenvolvidos a partir da definição de marcos teóricos e metodologias próprias. Nesta 
delimitação, listam-se abaixo as etapas que conduziram o desenvolvimento das ações:

• Roteirização: organização de reuniões com parceiros e outros atores do 
processo com o objetivo de estimular a emergência de ideias e práticas 
baseadas na ideia de colaboração;

• Captura de imagem e som: ações em campo com os atores envolvidos 
a partir do entendimento sobre os conceitos de observador e sistemas 
observados, visando a potencialização e a diversificação de registros;

• Edição: construção de narrativas subjetivas apoiadas sobre a noção de 
colaboração entre observadores com suporte dos arquivos depositados em 
repositórios em nuvem e a verificação de programas online de edição;

• Exibição: apresentações e discussões dos trabalhos desenvolvidos com 
atores da comunidade no âmbito da pesquisa por meio da ampliação da 
lógica observador-sistemas observados; exploração de modos de exibição 
alternativos, como telas múltiplas em espaços públicos com acesso aberto 
ao público;

• Avaliações: realimentação dos pressupostos teóricos e contribuição para a 
formulação de estratégias de produção audiovisual com base na conversação 
entre atores envolvidos no processo de filmagem e espectadores.

Os experimentos realizados no âmbito da pesquisa ocorreram em contextos e escalas 
diferentes entre si. A experiência inicial marca uma primeira aproximação com a prática, tendo 
sido desenvolvida no primeiro ano de pesquisa junto a outros pesquisadores do Núcleo. O 
15M – Linguagens é um filme produzido por autores com diferentes graus de formação e que 
tem como objeto de estudo uma manifestação ocorrida no dia 15 de maio de 2019 em São 
Carlos. O Projeto CON:FINIS, por sua vez, resulta da articulação do grupo diante do contexto de 
pandemia, cuja instalação exigiu uma reformulação das ações previamente previstas. Aberta 
ao público, a ação tinha como objetivo refletir sobre a situação de confinamento sob uma 
ótica sistêmico-complexa global. Ao longo de dois meses, foram recebidas mais de oitenta 
submissões provenientes de várias localidades do Brasil e do exterior. A iniciativa, por sua vez, foi 
seguida pelo desenvolvimento de uma última atividade, realizada em 2022, junto à comunidade 
acadêmica de São Carlos. A partir da seleção de um tema relacionado a São Carlos, o Filma 
Nomads! teve como fundamento a aplicação de um processo fundamentalmente coletivo de  
realização de trabalhos audiovisuais.

6) Estrutura da dissertação

Esta dissertação é composta por três capítulos, além da Introdução e Considerações 
finais. No primeiro capítulo, intitulado Por uma definição de documentário, abordamos 
referências consolidadas do campo do documentário para construir uma compreensão 
acerca do termo. Esse passo se mostra de suma importância em razão deste conceito ser 
permeado por múltiplas possibilidades de interpretação. Buscando situar o leitor no que 
se refere ao ponto de vista adotado e defendido nesta pesquisa, apresentamos um breve 
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panorama que relaciona a etimologia da palavra, a sua introdução ao campo do cinema, 
algumas de suas principais aplicações e a sua teorização. Como suporte dessa análise, 
tomamos emprestado a ideia de ecologia documental desenvolvida por Patricia Zimmermann 
(2019) e propomos investigá-la sob a ótica da antropologia visual. O ponto de partida 
escolhido para realizar esse estudo é o trabalho do Jean Rouch, cuja escolha se justifica 
pelos diálogos estabelecidos pelo antropólogo-cineasta com outras áreas do conhecimento.

Como o próprio título sugere, o segundo capítulo da dissertação, Documentário 
e cidade: uma construção coletiva dedica-se ao aprofundamento da relação entre os 
estudos urbanos e a produção audiovisual. Como passo inicial, realizamos uma análise 
histórica acerca da concepção da cidade latino-americana, aproximando-a de iniciativas 
e ações idealizadas regionalmente. Encontrando uma sólida base pedagógica nessas 
propostas, apoiada substancialmente sobre o pensamento freiriano, propomos que seja 
resgatada a ideia de “leitura do mundo” (FREIRE, 1974), que nos inspira a refletir sobre 
o conceito de leituras urbanas. Para além de pensar a sua aplicação de maneira mais 
generalizada, debatemos a sua relevância para a consolidação de um pensamento latino-
americano, pautado fundamentalmente sobre o princípio da decolonialidade. Para tanto, 
são apresentadas e debatidas experiências brasileiras idealizadas nos anos 1980, com 
destaque ao movimento denominado Vídeo Popular e, mais atualmente, por projetos como 
o Filme de Rua, de Belo Horizonte.

Logo após a sistematização e análise dos casos levantados, no terceiro capítulo, 
Experimentos e entremeios, passamos à experimentação. São apresentadas três ações 
realizadas pelo Nomads.usp entre 2019 e 2022: o filme 15M – Linguagens (2019), o 
Projeto CON:FINIS (2020) e a atividade Filma Nomads! (2022). Através dessas ações, 
temos como objetivo verificar a possibilidade de existência e aplicação do pensamento 
complexo sobre o processo de produção de documentários, explorando as suas etapas 
– desde a roteirização até a exibição – como forma de estimular emergências. Para isso, 
cada iniciativa é desenvolvida em contextos e escalas próprios, sendo descrita e analisada 
de modo detalhado em relação às condicionantes que viabilizaram a sua realização. Além 
disso, tais aspectos exigem que reflitamos acerca das potencialidades e impedimentos do 
uso do audiovisual como método para leitura da cidade. Nesse sentido, ao final do capítulo, 
pontuamos as aproximações e afastamentos entre os três casos, suas particularidades e, a 
partir destas questões, um conjunto de orientações voltadas à aplicação por outros agentes.

Fechando o trabalho, nas Considerações finais buscamos construir pontes entre 
os conceitos estudados, os estudos de caso analisados e as experiências realizadas no 
âmbito da pesquisa. Este processo assume-se fundamentalmente dialógico à medida que 
a teoria embasa a prática e vice-versa, corroborando a noção de uma dinâmica circular. Por 
sua vez, o ato de incorporar essas múltiplas dimensões da constituição de um locus comum 
e pensá-las simultaneamente direciona-se ao esforço de solucionar a problemática colocada 
a partir da transdisciplinaridade. De que formas o documentário pode constituir um método 
para a pesquisa em Arquitetura e Urbanismo? Como a aproximação entre disciplinas pode 
contribuir para a ampliação da produção de conhecimento sobre o estudo das cidades? De 
que maneiras os resultados obtidos podem servir para a formulação de outras iniciativas? 
Ou, ainda, a linguagem audiovisual pode ser pensada sob uma perspectiva coletiva? Estes 
são alguns dos questionamentos que levantamos e respondemos na última seção desta 
dissertação.
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Em uma breve análise sobre a aplicação da palavra documentário no contexto do 
cinema, observamos que a sua origem data da virada do final do século XIX, antes de sua 
célebre utilização por John Grierson5 em uma crítica publicada no jornal The New York Sun 
sobre o filme Moana (1926). Localizamos o seu uso por Boleslas Matuszewski, ainda em 
1898, um conjunto de dois artigos dedicados ao debate acerca da criação de repositórios 
cinematográficos. A sua proposta se baseava na preservação de imagens relacionadas a 
fatos históricos para a utilização por gerações futuras. Nessa visão positivista, a imagem 
fotográfica se constituiria como evidência do fenômeno registrado, sendo permeada por 
uma autenticidade incontestável. Para Matuszewski, a utilização de filmes como provas de 
acontecimentos ligados à realidade permitiria a reconstituição desses eventos, tornando 
possível ampliação do conhecimento a partir da observação dos fatos registrados e da 
consequente interpretação feita por seus observadores.

A construção desse repositório começaria timidamente e se expandiria de modo 
gradual “(...) à medida que a curiosidade dos fotógrafos cinematográficos trouxesse cenas 
simplesmente de diversão ou fantasistas, além das ações e espetáculos de interesse 
documental e de entrechos de vida divertida, além dos entrechos de vida pública e 
nacional.” (MATUSZEWSKI, 2001 [1898], s.p.). Comparando a reflexão de Matuszewski 
com a crítica publicada por Grierson, percebemos a aplicação do termo cunhado de 
maneira substancialmente qualitativa, trazendo-o mais para um sentido adjetivo do que 
substantivo. Tal constatação fica mais evidente quando observado que o uso da palavra 
“documentary” nos textos consultados originalmente da língua inglesa é traduzida 
para o português como documental, servindo como forma de atribuir uma qualidade 
compartilhada entre os filmes por eles analisados: interesse e valor, respectivamente.

A maneira que ambos se apropriaram dessa noção para desenvolver suas 
respectivas definições está diretamente ligada à origem da palavra. Derivada do latim 
documentum (documento, modelo), que, por sua vez, provém do termo docere (ensinar, 
instruir, aprender), o termo documentário tem o seu sentido baseado na sistematização 
de fenômenos cotidianos por um indivíduo ou um coletivo, como também no processo de 
ensino e aprendizagem através dessas evidências coletadas. Ainda segundo Matuszewski,

Dos textos de vaga descrição oferecidos pelos livros destinados à juventude, 
um dia poderemos chegar a ter numa sala de aula, em um quadro preciso e 
em movimento, os aspectos mais ou menos importantes de uma assembleia 
em deliberação, o encontro de chefes de estado próximos de selar alianças, 
um deslocamento de tropas ou de esquadras ou mesmo a fisionomia 
inconstante e móvel das cidades. Mas é necessário que se passe um longo 
tempo antes que possamos recorrer a essa fonte auxiliar de para o ensino 
de História. É preciso de imediato armazenar a história pitoresca e exterior, 
para a empregar mais tarde, sob os olhos dos que não a testemunharam. 
(MATUSZEWSKI, 2001 [1898], s.p.).

Apesar de convergirem no sentido do documentário enquanto meio de registro 
de acontecimentos e compreensão do mundo histórico através da observação, a visão 
griersoniana ultrapassa uma assimilação meramente objetiva. Em sua análise do filme 
Moana (1926), o cineasta afirmou que os registros do filme possuem, indubitavelmente, 
valor documental no que se refere ao seu entendimento como testemunho. No entanto, 
essa característica seria secundária quando comparada às belezas da Polinésia e da 

5  “É claro que, Moana, sendo um relato visual dos acontecimentos do cotidiano de uma jovem 
polinésia e sua família, tem valor documental.” (GRIERSON, 1971 [1926], p. 25, tradução nossa).
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personagem principal: “E, portanto, creio que Moana alcança grandeza principalmente por meio 
de seu sentimento poético por elementos naturais” (GRIERSON, 1971 [1926], p. 25, tradução 
nossa6). Essa posição evidencia e incorpora novos elementos à ideia de documentário, que 
é guiado por um sentido racional e tangível, mas também por uma qualidade poética, ambos 
potencializados por procedimentos, técnicas e processos cinematográficos.

Para além de uma significativa contribuição teórica, outro aspecto importante do 
trabalho desenvolvido pelo cineasta refere-se ao período em que atuou nas Film Unit britânicas, 
além de instituições ligadas ao governo canadense. Em sua trajetória, destaca-se o tempo em 
que permaneceu à frente de instituições como a Empire Marketing Board (EMB) e a General 
Post Office (GPO). Durante esse percurso, Grierson dedicou-se à produção de filmes marcados 
fundamentalmente pela utilização do cinema como ferramenta de impacto social, colocado 
em prol do desenvolvimento de uma educação nacional:

Vale lembrar que o grupo documental britânico começou não tanto pelo afeto pelo 
cinema em si, mas pelo afeto pela educação nacional. Se devo ser contado como 
o fundador e líder do movimento, suas origens certamente estão em objetivos 
sociológicos e não estéticos. (GRIERSON, 1966 [1937], p. 207, tradução nossa7).

No contexto da EMB e da GPO, os aspectos educacional e estético dos filmes se 
encontram interligados de modo a incorporar aos filmes uma dimensão crítico-reflexiva. Para 
isso, Grierson se utilizou da situação social para conscientizar e organizar o seu público em 
torno de questões de interesse nacional para vislumbrar a proposição de soluções para as 
questões representadas em seus trabalhos. Além de evidenciar os problemas enfrentados 
nacionalmente, os trabalhos realizados exploram as belezas e singularidades do território 
britânico, evidenciando uma perspectiva positivista de mudança, pautada na formulação de 
novos imaginários acerca do contexto elucidado. Para alcançar esse objetivo, caberia até mesmo 
tratar a realidade filmada através de um “tratamento criativo da realidade” (GRIERSON, 1933). 

Ao aperfeiçoar a sua noção sobre o documentário, Grierson influiu também em sua 
constituição enquanto gênero, criando distinções entre filmes produzidos no âmbito das 
instituições britânicas e trabalhos definidos pelo mero registro de cenas cotidianas, usualmente 
referidos como atualidades. Apesar de reconhecer um valor documental em um conjunto 
amplo de filmes, Manuela Penafria (2004) afirma que o cineasta se pautou em um conjunto de 
classificações para viabilizar a produção cinematográfica e cativar um público cada vez mais 
amplo e heterogêneo, tendo como finalidade máxima a educação nacional. A aplicação dessas 
categorias nos permite entender que a visão griersoniana implica em sua visão do documentário 
enquanto gênero cinematográfico, isto é, “(...) que perante a diversidade temática, estética, 
narrativa (ou não-narrativa) se procurem traços comuns que o demarquem da restante produção 
de imagens em movimento” (PENAFRIA, 2004, s.p.).

6  Traduzido do inglês: “And, therefore, I think Moana achieves greatness primarily through its poetic 
feeling for natural elements”.
7  Traduzido do inglês: “It is worth recalling that the British documentary group began not so much in 
affection for film per se as in affection for national education. If I am to be counted as the founder and 
leader of the movement, its origins certainly lay in sociological rather than aesthetic aims”.
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Figura 2 –Trecho do filme Moana (1960).
Fonte: MOANA (1926).

Na visão da autora, a elaboração de uma definição para o documentário se torna 
mais frutífera quando superada divisões em categorias, como a frequente dicotomia que 
separa ficção e documentário. Em sua opinião, “os filmes que ultrapassam o registo de 
gênero são filmes que nos mostram que o documentário não é um gênero, é um projeto 
de cinema” (PENAFRIA, 2004, s.p.). Para tanto, Penafria propõe que se compreenda 
o documentário enquanto uma qualidade presente em diferentes tipos de trabalhos 
audiovisuais, que não se limita a um repertório restrito de obras. Nesse sentido, as 
definições propostas por Boleslas Matuszewski (2001 [1898]) e John Grierson (1971) 
no período anterior a sua participação em iniciativas como o EMB e o GPO são mais 
prolíficas se comparadas a uma compartimentalização do cinema em categorias opostas 
e não-relacionáveis ou aplicadas apenas ao campo do cinema.

Corroborando a ideia do documentário como um campo que não pode ser 
definido por gêneros, Patricia Zimmermann (2000) reafirma a sua compreensão enquanto 
evidência de fatos e fenômenos cotidianos, colocando-o como um método historiográfico. 
Ao enxergá-lo como uma constelação de práticas e princípios voltados à observação 
e compreensão do mundo histórico, a autora apresenta a ideia do documentário como 
conceito pautado pela lógica da ecologia. Analisando um conjunto diversificado de 
filmes que se utilizam de múltiplas técnicas audiovisuais e estratégias de diferentes 
naturezas, Zimmermann sugere que “(...) eles imaginam o documentário como uma 
ecologia complexa composta por diferentes tecnologias, conjuntos de práticas e relações 
específicas com políticas, comunidades, lutas sociais e engajamento.” (ZIMMERMANN, 
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2019, p. 1, tradução nossa8). Nesse sentido, o uso do termo ecologia se dá pela proposição 
de que deixemos de conceber o documentário enquanto uma monocultura para pensá-lo 
enquanto um campo cultural heterogêneo.

Ainda segundo a autora e cineasta norte-americana, “meu argumento defendendo 
a noção de uma ecologia documental não se situa no reino da pastoral, idealizada. Em vez 
disso, considero a ecologia uma interação dinâmica entre a natureza, as relações sociais e 
o ambiente construído” (ZIMMERMANN, 2019, p. 2, tradução nossa9). Nesse contexto, a 
aplicação do pensamento ecológico sobre o conceito de documentário tem como objetivo 
evidenciar o seu caráter de abertura para o mundo, colocando-o diante de um cenário 
complexo e contrário ao pensamento binário que usualmente permeia as definições do 
cinema. Além disso, o conceito de ecologia corroboraria a ideia de que o documentário 
não se constitui através de um conjunto definido de procedimentos, mas no decurso de 
uma constante transformação que ocorre pela sua interação com os sistemas aos quais 
se relaciona (ZIMMERMANN, 2019).

Pensar o documentário a partir do binômio sistema aberto-complexidade permite 
vislumbrá-lo enquanto domínio constituído por várias categorias cinematográficas assim 
como diferentes campos do conhecimento e visões de mundo. Nessa confluência de 
perspectivas, a sua práxis se transforma de maneira dinâmica, influindo na ampliação de 
seu repertório e de seu saber-fazer. No decurso da história do cinema, destacam-se nomes 
como os de Robert Flaherty e Dziga Vertov, recorrentemente descritos como referências 
de práticas comprometidas com questões sociais e humanas:

Um era poeta futurista e o outro geógrafo-explorador, mas ambos eram 
cineastas preocupados em expressar a realidade. O soviético (originalmente 
polonês) Dziga Vertov fazia sociologia sem saber e o americano, Robert 
Flaherty, fazia etnografia também sem saber. Eles nunca se encontraram, 
nem nunca tiveram qualquer contato com etnólogos ou sociólogos que 
estivessem desenvolvendo novas ciências aparentemente inconscientes da 
existência desses observadores infatigáveis. E, no entanto, é a esses dois 
cineastas que devemos tudo o que estamos tentando fazer hoje. (ROUCH, 
1995 [1974], p. 82, tradução nossa10).

A descrição detalhada por Rouch encontra-se em seu texto “The camera and 
the man”, trabalho incluído em uma coletânea de textos organizados por Paul Hockings 
para o livro Principles of Visual Anthropology, publicado pela primeira vez em 1974. A 
obra conta com artigos escritos por vários autores dedicados à Antropologia Visual, uma 
subdisciplina reconhecida pela utilização do audiovisual como meio de documentação da 
alteridade. Apesar da emergência desse campo atrelar-se à passagem da fotografia ao 

8  Traduzido do inglês: “They envision documentary as a complex ecology composed of different 
technologies, set of practices, and specific relationships to politics, communities, social struggles, 
and engagement. I use the term ecology to suggest a diversity of practices and a heterogeneous 
documentary culture, rather than a monoculture”.
9  Traduzido do inglês: “My argument advocating the notion of a documentary ecology is not 
located in the realm of the pastoral, idealized. Instead, I consider ecology a dynamic interaction 
among nature, social relations, and the built environment”.
10  Traduzido do inglês: “One was a futurist poet, and the other a geographer-explorer, but both 
of them were cinematographers who were concerned with expressing reality. The soviet (originally 
Polish) Dziga Vertov was doing sociology without knowing it and the American, Robert Flaherty, 
was doing ethnography also without knowing it. They never met one another, nor did they have 
any contact with ethnologists or sociologists who were developing their new sciences seemingly 
unaware of the existence of these indefatigable observers. And yet, it is to these two filmmakers 
that we owe all of what we are trying to do today.” 
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registro em película ainda na década de 1880, momento marcado pela invenção dos irmãos 
Lumière, Flaherty e Vertov foram dois dos principais nomes que marcaram e influenciaram 
a transformação da práxis etnográfica a partir do uso da imagem em movimento e do 
som. Ambas as referências desenvolveram técnicas e estratégias caracterizadas pela 
construção de uma nova relação de observação: o primeiro vinculado ao sujeito por ele 
filmado, simbolizado pelo filme Nanook of The North (1922), e o segundo condicionado 
pelo espaço de filmagem e a percepção dos espectadores, dentre os quais destaca-se 
o paradigmático A man with a movie camera (1929).

1.1. Princípios do documentário a partir da 
antropologia visual

De acordo com Margaret Mead (1995 [1974]), a antropologia é frequentemente 
reconhecida como uma disciplina de palavras. Quando um profissional dedicado a estudar a vida 
sociocultural e suas conformações sai a campo para registrar um determinado grupo, ele se mune 
de um instrumento básico para realizar esse registro. Em seu caderno de campo, anota os fatos 
considerados importantes para transmitir a outros pesquisadores a sua vivência in loco. Apesar 
de uma prática essencial, autores como a própria antropóloga norte-americana argumentam a 
necessidade de se desenvolver novos recursos para coletar e transmitir o conhecimento que se 
adquire durante a experiência em campo. Seguindo essa linha, David MacDougall (1997) afirma 
que parte da problemática de se manter um saber-fazer estritamente textual encontra-se no fato 
de este processo ser descritivo. Sylvia Caiuby Novaes (2014), por sua vez, complementa que 
outra limitação do discurso verbal é a sua limitação de enunciar uma palavra por vez.

Compreendendo que a vivência do etnógrafo em campo abrange o contato com novos 
modos de vida, a percepção subjetiva daquele que se abre a essas experiências se transformará 
ao longo desse processo. Como sintetiza Novaes, “um longo período de imersão no campo 
altera categorias de percepção como tempo e espaço a que o pesquisador está familiarizado e 
lhe permite um conhecimento em que os aspectos mais sensíveis impregnam o conhecimento 
inteligível que aos poucos ele vai adquirindo” (NOVAES, 2014, p. 59). Sob tal perspectiva, corpo, 
mente e alma tornam-se meios de condução à construção do conhecimento que emerge 
do contato entre pesquisador e seu objeto de estudo. Consequentemente, esse modo de 
compreender a prática etnográfica revela a urgência de se repensar a prática do antropólogo, 
cujo trabalho de campo é, no plano ideal, uma experiência que o afeta e que se revela difícil de 
ser descrita unicamente através de palavras (FAVRET-SAADA, 2005).

A partir do entendimento de que o registro do etnógrafo envolve dimensões 
simultaneamente inteligíveis e sensíveis, destaca-se a proposta de MacDougall (1997) de 
incorporação do visual – tanto da fotografia, quanto do filme – a este processo. Ao abordar 
a capacidade da antropologia de desenvolver a leitura de uma gama de relações culturais 
através da imagem – e do som, como adiciona Novaes (2014) –, o autor afirma que a 
imagem pode contribuir na construção de obras mais complexas no sentido cultural e social. 
Ronaldo Mathias (2014) complementa afirmando que a adoção da imagem nas pesquisas 
antropológicas permite uma observação mais profunda de elementos não perceptíveis pelo 
etnólogo durante o momento do registro. A observação do mundo a partir do audiovisual 
auxiliaria o pesquisador a perceber elementos de difícil apreensão a olho nu ou de difícil 
assimilação no curto momento do registro.
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Mathias ainda ressalta que a atitude desses antropólogos-cineastas constitui não apenas 
um método de pesquisa como também uma nova forma de produzir etnografia. A denominada 
Antropologia Visual oferece outros modos de observação e construção do conhecimento sobre 
a cultura do outro, inclusive por proporcionar meios alternativos de promover tal compreensão. 
Reside nessa nova dinâmica uma capacidade de abrir-se ao complexo, permitindo que o 
conhecimento seja construído de maneira conjunta nos momentos de troca entre o pesquisador 
e o outro. Nesse contexto,

Essas imagens não se afirmam como uma verdade absoluta sobre a cultura, 
sobre o outro, mas participam de um processo, de uma pesquisa em constante 
questionamento desde sua produção até seus resultados. Longe de finalizar 
afirmativamente qualquer representação, elas inserem outras possibilidades 
de compreensão, inclusive a validade de sua própria compreensão. (MATHIAS, 
2014, p. 43).

Apesar de existirem referências do campo da etnografia para a consolidação 
dessa prática em campo, observou-se ao longo das primeiras décadas do século XX a 
relutância de antropólogos à incorporação desses princípios, que ainda se pautavam em 
uma disciplina essencialmente “de palavras”. Mead (1995 [1974]) apontou uma série de 
explicações para a recusa da aplicação dos meios audiovisuais nos trabalhos etnográficos. 
Algumas delas dizem respeito às próprias dinâmicas culturais que, em razão de suas rápidas 
transformações, exigem que antropólogos se apeguem mais às memórias e relatos de 
seus informantes do que aos próprios eventos do grupo estudado. Outro aspecto refere-
se ao fato de o manuseio das tecnologias audiovisuais de seu tempo exigirem habilidades 
especializadas, implicando no aumento dos custos de produção. O último problema elencado 
reside na relação muitas vezes conturbada entre etnógrafo e sujeitos filmados, resultando 
em incessantes negociações voltadas à viabilização do filme.

Como efeito, o atraso por parte do campo da antropologia levou outros nomes 
a conquistarem um papel de destaque. Parte dos conceitos abordados neste capítulo, 
por exemplo, não foi elaborada por antropólogos de formação, mas por referências que 
vislumbravam a potência da imagem em movimento em promover reflexões pertinentes aos 
estudos da cultura. Como pioneiros desse avanço, destacam-se Flaherty e Vertov, dois nomes 
que produziram importantes obras e reflexões teóricas para se pensar o documentário como 
método de documentação e observação da realidade. Conforme se pergunta Jean Rouch,

E talvez tenha sido por essa simplicidade e ingenuidade (“até na cine-
sofisticação”) que esses pioneiros descobriram as questões essenciais que 
fazemos ainda hoje: devemos colocar a realidade no filme (“a real configuração 
da vida”) como fez Flaherty, ou devemos, como Vertov, filmar sem planejar 
uma configuração particular (“captura da vida improvisada”)? (ROUCH, 1995 
[1974], p. 84, tradução nossa11).

Nos chama atenção o fato de Rouch ser um dos primeiros antropólogos a buscar 
entender as ações desenvolvidas por essas referências e incorporá-las em suas obras. Sua 
abordagem em relação ao trabalho de ambos os autores é caracterizada pela abertura a 
uma práxis que não se constitui necessariamente dentro do seu campo de conhecimento, 

11  Traduzido do inglês: “It is probably because of this simplicity and naivité (even in ‘cine-
sophistication’) that these pioneers discovered the essential questions that we are still asking 
ourselves: should we put reality on film (‘the real life setting’) as Flaherty did, or should we film it 
as Vertov did, without planning a particular setting (‘life caught unawares’)?”.
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mas revela uma sensibilidade e um interesse que torna a antropologia visual um objeto 
de investigação substancialmente rico para o estudo do documentário. Essa constatação 
mostra-se ainda mais intrigante se tomarmos as obras audiovisuais desenvolvidas 
pelo antropólogo-cineasta francês ao longo de sua carreira, nas quais constatamos a 
incorporação destas ideias de uma maneira crítica. Ademais, chama a atenção o fato de 
Rouch, em todo o seu trabalho, propor um projeto de realização audiovisual dialógico 
e reflexivo, no qual “(...) o discurso teórico é incluído na práxis do cinema, essa sim a 
condição de produção de um conhecimento passível de ser compartilhado, aquele que 
se constrói na mão-dupla entre observadores e observados.” (SZTUTMAN, 2004, p. 52).

A presença de Dziga Vertov e Robert Flaherty no trabalho de Jean Rouch é mais 
evidente quando analisamos o cinema-verdade (cinéma-vérité), movimento cuja criação 
Edgar Morin (1985) detalha no artigo Pour un nouveau cinéma-vérité. O nome provém do 
termo kino-pravda, cunhado por Dziga Vertov (1984), que se pauta no reconhecimento 
do documentário como método de apreensão da “vida-como-ela-é”. Assim como 
fez o cineasta soviético, o uso das técnicas e estratégias audiovisuais será objeto de 
experimentação por parte de Rouch e Morin, sendo adaptadas segundo os contextos 
observados com o objetivo de potencializar a sua observação. Flaherty, por sua vez, é 
apontado como a referência cuja obra mais se aproximava dos princípios defendidos 
pelo movimento francês (MORIN, 1985). Apesar de Nanook of the North (1922) ser uma 
obra focada no registro de um personagem etnograficamente dito como exótico a partir 
de encenações, Morin enxergava o trabalho para além dessa dimensão, lançando noções 
para a compreensão de relações sociais e humanas de uma forma mais ampla. A influência, 
porém, já está presente em trabalhos realizados previamente por Rouch, sobretudo nos 
anos 1950, durante o tempo em que passou no continente africano. Conceitos como 
feedback, observação participante e cinema-olho serão a base do que ele futuramente 
chamaria de “antropologia compartilhada” (ROUCH, 1995 [1974]).

1.2. Jean Rouch e uma antropologia 
compartilhada

Os indícios da aplicação de uma nova linguagem cinematográfica por Rouch são 
encontrados em seus filmes produzidos no contexto de colônias africanas, ainda durante 
a década de 1950, nos quais se percebe a evidente construção de uma nova relação 
do cineasta com os sujeitos filmados. A primeira referência que propomos analisar é Les 
maîtres fous (1955), considerado um marco para a revolução epistemológica no campo da 
antropologia por meio do audiovisual. A narrativa se inicia com cenas de Acra, capital de 
Gana, ainda reconhecida como colônia britânica sob o nome de Costa do Ouro. A cidade 
projetada ao espectador é diversa e heterogênea, constituída não apenas por uma forte 
cultura local e regional, como também por costumes e tradições exportados do ocidente. 
Nessa “Babilônia Negra” (LES MÂITRES..., 1955), observam-se atividades profissionais, 
formais e informais, manifestações populares como um casamento iorubá, a reivindicação 
das prostitutas hausa ou as irmãs cristãs que ocupam as ruas da capital. Tem-se, ainda, 
estabelecimentos com nomes norte-americanos, como Weekend in California e Weekend 
in Havana, ambos caracterizados pelo ritmo musical das então chamadas Índias Ocidentais. 

Dentre toda essa diversidade sociocultural, um dos grupos que Rouch apresenta 
é o de trabalhadores iniciados na seita Haouka. Ainda na cidade, o antropólogo-cineasta 
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introduz essa comunidade, os seus hábitos e o seu dia a dia que parecem não diferir do 
restante da população. No entanto, a voice over que narra as imagens já nos adianta que o 
culto religioso que compõe o filme não procede da tradição africana. Ao contrário, o narrador, 
Jean Rouch, esclarece que as divindades cultuadas por essas pessoas surgem da relação 
capitalista. Os homens e mulheres provenientes do Norte savanícolo que migram para a 
capital em busca de refúgio e de melhores condições de vida celebram os deuses da força 
e das máquinas, ambos consequentes da imposição colonial sobre esse território. Ainda 
que cause no público ocidental uma reação negativa por apresentar um ritual tido como 
selvagem aos olhos dos colonizadores, o que as cenas mostram são nada mais do que o 
reflexo de uma superposição cultural e uma reação a esse controle exercido.

Se na cidade essas práticas são impossíveis em razão do apagamento das tradições 
regionais, a sua territorialização se torna uma importante questão para a manutenção desse 
grupo. Junto com os Haouka, o espectador é conduzido a um local situado na periferia de 
Acra onde o culto será realizado. As cenas mostram todo o ritual, desde a inicialização de 
um novato, a confissão e purificação dos seguidores até o sacrifício de um cachorro para 
o consumo próprio como forma de demonstração de força e poder do grupo. O desenrolar 

Figura 3 – Cenas da cidade de Acra.
Fonte:LES MAÎTRES... (1955).
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da atividade chama a atenção pela espontaneidade dos participantes diante da presença 
do antropólogo-cineasta com sua câmera, que, por vezes, nos dá a impressão de serem 
observações espontâneas feitas a olho nu. A maneira como o etnógrafo percorre o ambiente 
manuseando o dispositivo contribui para a captura de gestos e reações que demonstram 
uma despretensão dos personagens diante da presença de um ator externo. Para aqueles 
familiarizados com o trabalho de Vertov e Flaherty, essas duas características do filme podem 
logo remetê-los, com a diferença de que ambas as referências são utilizadas a partir de um 
cruzamento e de uma consequente reformulação que resultam em novas maneiras de se 
pensar as estratégias e as técnicas de produção fílmica.

Um primeiro ponto diz respeito ao conceito de câmera participante, que, apesar 
de recuperada do trabalho de Flaherty, possui significativas diferenças em comparação a 
Nanook of the North (1922). A principal relaciona-se ao desenvolvimento tecnológico e a 
consequente ampliação dos métodos de captura e edição. Se Nanook é composto por planos 
fixos, o filme de Jean Rouch segue um movimento oposto, no qual as cenas são rápidas e 
dinâmicas: “Com Rouch, a câmera participante de Flaherty, entranhada no cotidiano dos 
filmados, ganha movimento e manipulação, tornando possível a construção de um discurso 
associado à experiência” (SZTUTMAN, 2004, p. 54). Outro ponto importante refere-se a 
uma ruptura com a tradição etnográfica ligada ao registro da alteridade, compondo novos 
modos de representação do sujeito filmado através da construção de outros tipos de relação. 
Em Nanook, essa transposição ocorre por meio do uso da encenação e da reprodução de 
certos hábitos, ainda que extintos, a fim de conformar uma imagem heróica e civilizada 
desse personagem. Em oposição, Rouch o faz de modo a não encaixar os atores dentro 
de perspectivas construídas pelo ocidente, mas reafirmar a identidade individual e coletiva 
desses sujeitos através do audiovisual.

Nesse sentido, poderíamos dizer que a perspectiva rouchiana se aproxima à de Dziga 
Vertov no que diz respeito à construção imagética de um “novo homem soviético” (PETRIC, 
1974) a partir de um posicionamento sociopolítico. No entanto, uma análise comparativa dos 
dois filmes demonstra limites claros no que se refere a essa formulação. Enquanto Vertov 
trabalha com a definição de um imaginário global para pensar o simbolismo das cidades 
e do cidadão soviético, Rouch explora a subjetividade dos personagens para mostrar a 
diversidade cultural que compõe a sociedade e o grupo observado. Na visão de Renato 
Sztutman (2004), tal postura segue a ideia vertoviana da montagem como possibilidade 
de recorte e criação da situação, nesse caso, a cerimônia Haouka. A maior diferença reside 
no modo que cada cineasta irá se apoderar desse processo para produzir o seu filme. Em 
A man with a movie camera, o ritmo se constrói por meio de técnicas que evidenciam uma 
vida cosmopolita na qual coexistem determinados e limitados modos de vida. Por sua vez, 
em Les maîtres fous, a filmagem aparentemente amadora e a montagem fragmentada e 
descontínua nos oferecem um pouco da experiência de vivenciar a cerimônia, potencializada 
pela narração em voice over de Rouch.

 Essa montagem também será importante para consolidar uma relação entre os 
personagens e a cidade onde a narrativa se passa. As imagens desses mesmos indivíduos 
em seus trabalhos logo são justapostas com o revezamento entre close-ups de seus rostos 
e takes da cerimônia. O relato do antropólogo ajuda a tornar compreensíveis camadas da 
vida humana ainda pouco compreendidas pela sociedade ocidental, rompendo com uma 
perspectiva colonial pela qual até mesmo a antropologia se pautava. O registro da “vida-
como-ela-é” e a construção de novos significados pelo cineasta (VERTOV, 1984) é um 
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aspecto que permite refletir sobre o audiovisual como um meio de questionar práticas e 
noções pré-estabelecidas, introduzindo possibilidades relativas à forma que o conhecimento 
sobre a vida em suas dimensões humana e social é produzido. Tal posição é reiterada por 
Paul Stoller (1992) ao afirmar que, apesar de críticas relacionadas à construção do filme e 
a posição ocupada por Rouch enquanto sujeito europeu, a sensibilidade do antropólogo-
cineasta pode ser compreendida como uma atitude decolonial no sentido em que denuncia 
a presença etnocidária do ocidente e trabalha pela garantia da libertação das populações 
estudadas (SZTUTMAN, 2004).

Os trabalhos desenvolvidos após o lançamento de Les maîtres fous passaram a ser 
idealizados por Rouch a partir de uma outra abordagem. Um esforço que, na visão de Peter 
Loizos (1993), pode ser entendido como tentativa de corresponder às objeções realizadas 
por alguns críticos – intelectuais ocidentais e africanos12. Cabe acrescentar a sugestão de 

12  “Ora, para Sembène, os filmes de Rouch, como todo o cinema etnográfico, ‘congela uma 
realidade, mas não consegue dar conta da sua evolução’, da dinâmica interna a essa realidade. 
Em outras palavras, o cineasta senegalês critica a visão reducionista e, às vezes, folclórica que 
os filmes de Rouch apresentam da complexidade da realidade africana. Outro grande nome da 
velha guarda do cinema africano, Med Hondo, mostrou-se mais taxativo ao afirmar que o cinema 
de Jean Rouch era um ‘cinema do menosprezo’, ou seja, ele é ‘um homem que sempre olhou os 
africanos como insetos’.” (BAMBA, 2009, p. 96).

Figura 4 – Trechos da cerimônia Haouka.
Fonte:LES MAÎTRES... (1955).
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que compreendamos a mudança de atitude do antropólogo-cineasta francês como parte de 
complexo processo de experimentação fundado na práxis. Isto porque o profundo repertório 
teórico e a aplicação prática por ele exercida especialmente durante o período em que atuou 
aponta para uma relação construtivista e dialógica, tanto com os sujeitos observados quanto 
dos espectadores de seus filmes. Ainda considerando as heranças flahertiana e vertoviana, 
desta vez tem-se de levar em conta as suas próprias produções, que conduzem a uma 
constante reformulação dos métodos adotados. Essas questões ficam ainda mais claras 
quando analisamos trabalhos posteriores sob a lente da etnoficção e do psicodrama.

No primeiro caso, o principal exemplo é demarcado por Moi, un noir (1958), filme 
que acompanha o dia a dia de três jovens nigerianos imigrantes em Abidjan, então capital da 
Costa do Marfim, ao longo de uma semana. Mais uma vez rodando em uma grande cidade 
africana, Rouch apresenta diversas histórias de personagens que buscam na metrópole a 
promessa de melhores condições de vida. Assim como na babilônica Acra, este espaço é 
marcado pela coexistência de modos de vida, um encontro entre tradição e a imposição 
ocidental que se faz presente por toda a cidade a partir de produtos estrangeiros e costumes 
importados, manifesto até mesmo nos pseudônimos adotados pelos atores, tais como 
Tarzan, Eddie Constantine e Eddie W. Robinson. No bairro de Treichville, onde a maior parte 
do filme se passa, a difícil vida desses jovens será observada e dissecada, mostrando-os 
não apenas na luta pela sobrevivência em seus trabalhos informais em um difícil cotidiano, 
mas também através dos relatos que evidenciam os seus desejos enquanto sujeitos que 
buscam prosperar individual e profissionalmente.

Mais do que interpretarem papéis similares a suas próprias vidas, os atores intervêm 
diretamente na construção da narrativa por meio da interpretação de situações cotidianas e 
a sugestão de cenas (DELAHAYE, 1961). O mesmo ocorre com as contribuições diretas de 
Rouch, como aquela em que o cineasta-antropólogo leva os jovens a uma praia para observá-
los se divertindo enquanto registra alguns takes do momento. De modo similar ao de Robert 
Flaherty, o filme se constitui a partir da dissolução das fronteiras entre realidade e ficção, 
conformando aquilo que no trabalho de Rouch chamar-se-á etnoficção. Nesse sentido, não 
podemos destacar a dimensão ficcional da camada de experiências efetivamente vividas 
pelos personagens, como o passado enquanto estivador de Oumarou Ganda, que interpreta 
Robinson. O que mais importa para Rouch são, na verdade, os diálogos que o cineasta 
estabelece com os sujeitos filmados, capazes de produzir reflexões sobre a realidade desses 
personagens:

É esse “etno-diálogo” permanente que me parece um dos aspectos mais 
interessantes da tarefa etnográfica atual: o conhecimento não é mais um 
segredo a ser roubado e em seguida devorado nos templos ocidentais 
do conhecimento; ele é o resultado de uma busca sem fim na qual os 
etnografados e os etnógrafos investem em um caminho que alguns de nós 
já nomeamos como “antropologia compartilhada.” (ROUCH, 1993, p. 543, 
tradução nossa13).

Ao empregar o conceito de antropologia compartilhada (anthropologie partagée), 
Rouch busca enfatizar um saber-fazer etnográfico e audiovisual baseado na compreensão 

13  Traduzido do francês: “C’est un « ethno-dialogue » permanent qui me paraît l’un des plus 
intéressants biais de la démarche ethnographique d’aujourd’hui: la connaissance n’est plus un 
secret volé, dévoré ensuite dans les temples occidentaux de la connaissance, elle est le résultat 
d’une quête sans fin où ethnographiés et ethnographes s’engagent sur un chemin que certains 
d’entre nous appellent déjà l ‘« anthropologie partagée »”.
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mútua entre os sujeitos envolvidos no processo de desenvolvimento do documentário. 
Uma dinâmica que em Moi, um noir (1957) se mostra colaborativa no sentido de incorporar 
a experiência do outro na produção fílmica, ao mesmo tempo em que reconhece o seu 
próprio lugar em relação às questões abordadas. O movimento é percebido ainda nos 
momentos iniciais do filme, quando a narração de Jean Rouch é passada para Ganda, que 
dialoga constantemente com o antropólogo-cineasta inclusive no sentido de contrapô-lo: 
“Non, je m’appelle pas Edward G. Robinson. C’est un surnom que j’ai appris.” (MOI..., 1957). 
Cabe ressaltar que estes e outros comentários feitos pelos demais atores do filme foram 
feitos a posteriori, dado que o equipamento utilizado para a captura de imagem não possuía 
sincronização com o som direto. Conforme descreve, Rouch menciona projetar o filme 
para os personagens e captar as suas falas (COMOLLI, 2001). Outro nível é sobreposto 
por depoimentos dos atores após a captação, trazendo para o filme uma reflexão deles 
sobre o seu processo de produção. 

Seria uma antropologia compartilhada, justamente por pensar a observação da 
realidade e a produção de conhecimento a partir de uma relação de reciprocidade. Uma 
atitude similar à de Robert Flaherty no contexto de Nanook of the North (1922), como o 
próprio antropólogo-cineasta ressalta ao examinar a maneira com o personagem Inuit é 
trazido para dentro da obra.

Essa extraordinária técnica de “feedback” (que eu traduziria como 
“reciprocidade audiovisual”) certamente ainda não revelou todas as suas 
possibilidades. Mas já, graças a isso, o antropólogo deixou de ser uma 
espécie de entomologista que observa os outros como se fossem insetos 
(deixando-os assim para baixo) e se tornou um estimulador da consciência 
mútua (daí a dignidade). (ROUCH, 1995 [1974], p. 95, tradução nossa14).

Podemos ainda acrescentar o uso de efeitos sonoros, som ambiente e músicas 
captadas in loco ou por meio de bancos de áudio. Essa miscelânea de aplicações tem 
como efeito uma sobreposição de níveis de realidade (NICOLESCU, 2008) por meio 
da conjugação entre a imagem e o som. Assim como os momentos de espontaneidade 
são costurados com a dublagem dos personagens ou narração em voz off, as situações 
interpretadas seguem o mesmo partido, dificultando a diferenciação dos limites entre 
realidade e ficção. Por sua vez, a essas falas são acrescentados ou intercambiados sons 
ambientes, que aguçam a percepção do espectador em relação ao espaço onde o filme se 
passa. A cidade se torna um elemento importante da obra, fazendo que compreendamos 
aspectos da experiência desses personagens diretamente vinculados à vida urbana, os 
quais pode-se relacionar aos primeiros experimentos de montagem empreendidos por 
Vertov em um período no qual o som nos filmes ainda não era possível. A subjetividade 
é incorporada à dimensão coletiva da experiência humana, facilitando o entendimento 
dessas várias histórias como uma trama fundamentalmente complexa – partes inter-
relacionais de um todo (MORIN, 2005).

14  Traduzido do inglês: “This extraordinary technique of “feedback” (which I would translate 
as “audiovisual reciprocity”) has certainly not yet revealed all of its possibilities.,, But already, 
thanks to it, the anthropologist has ceased to be a sort of entomologist observing others as if they 
were insects (thus putting them down) and has become a stimulator of mutual awareness (hence 
dignity)”.
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Sem dúvida, Rouch vinha seguindo um percurso exploratório desde Les Maîtres 
Fous (1955), investigando e produzindo importantes reflexões acerca do contato entre as 
sociedades africana e ocidental. Contudo, até então, essas relações não colocavam em 
xeque o sujeito europeu, cuja presença era marcada majoritariamente pelas dinâmicas 
e hábitos coloniais. O panorama se reconfigura a partir de 1959, com a realização de La 
pyramide humaine, filme que simboliza não apenas a maior evidenciação desse choque 
intercultural, mas a ampliação dos métodos de produção audiovisual a partir do que se 
convencionou chamar de psicodrama. Assim como Moi, um noir (1958), o filme se passa 
em Abidjan e se fundamenta em um processo substancialmente aberto, no qual os atores 
ajudam a conduzir a construção da narrativa. A obra foca na observação do encontro 
entre um coletivo de estudantes marfinenses e outro de franceses, grupos que, apesar 
de habitarem uma mesma cidade, não possuíam quaisquer laços de convivência. São 
personagens que representam papéis similares aos seus próprios dentro da sociedade, 
a partir do lançamento de um questionamento lançado por um diretor que se apresenta 
ao espectador de maneira menos incisiva.

Com isso, a intervenção do diretor somente se faz necessária para apresentar 
o contexto de sua investigação e, às vezes, direcionar a discussão a um sentido por ele 
desejado. Ao contrário das experiências anteriores, Rouch provocará os participantes com 

Figura 5 – Trechos do filme Moi, un noir (1958).
Fonte: MOI, UN NOIR (1958).
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uma ideia e a deixará se desdobrar através da convivência entre os dois grupos, deixando 
o restante sob encargo dos próprios atores. Com a ideia de estabelecer um espaço de 
sociabilidade e de troca de ideias entre esses indivíduos aparentemente tão distintos, os 
alunos são estimulados a construir personagens baseados em suas próprias experiências 
vividas. Mais do que simular situações possíveis de ocorrer no decurso do próprio dia a dia, 
o filme explora as possibilidades relativas ao registro das dinâmicas interpessoais por meio 
da utilização do audiovisual. Mesmo que não alcançasse os objetivos pré-estabelecidos, 
lhe interessava entender o processo mais do que apenas obter um produto fílmico: “Não 
importa, a câmera ou o microfone. Não importa quem é o diretor. Não importa se, durante 
essas semanas, um filme nasceu, ou se esse filme não existe. O que aconteceu ao redor 
da câmera é muito mais importante. Porque algo aconteceu.” (LA PYRAMIDE..., 1959, 
tradução nossa15).

15  Traduzido do francês: “Qu’importe, la caméra ou le micro. Qu’importe le réalisateur. 
Qu’importe si, pendant ces semaines, un film est né, ou si ce film n’existe pas. Ce qui s’est passé 
autour de la caméra est beaucoup plus important. Car il s’est passé quelque chose”.

Figura 6 – Trechos do filme La pyramide humaine (1959).
Fonte: LA PYRAMIDE... (1959).
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Essa observação dos corpos e comportamentos no espaço público é uma ideia 
que remonta a A Man with a Movie Camera e, mais especificamente, a Dziga Vertov (1984). 
No contexto do cineasta soviético, a visão adotada parte de uma compreensão baseada no 
registro da “vida-como-ela-é”, de forma autêntica, isto é, da não-intervenção do realizador 
sobre ela. Essa posição se diferencia fundamentalmente daquela admitida por Rouch, uma 
vez que, ao invés de utilizar-se de procedimentos específicos – filmagem oculta, lentes 
angulares, observação noturna e câmeras mais silenciosas com a captura simultânea de 
imagem e som (HICKS, 2007) – o antropólogo-cineasta assume o papel de moderador 
desse processo, além de usar grandes câmeras e reconstituir cenas em estúdio. A diferença 
substancial entre as duas experiências reside, em particular, no encontro de grupos que, 
historicamente no campo da antropologia, acontecia apenas no extracampo, o espaço que 
se situa no exterior do campo filmado (BRASIL, 2016). E, ao transpor o sujeito ocidental 
para a figura de alteridade, propõe-se uma mudança de perspectiva que inclui o próprio 
realizador como parte dessa problematização.

A seu modo, La Pyramide Humaine (1959) subverte a estrutura ontológica que 
constitui a práxis etnográfica, mostrando ao espectador e à crítica novas maneiras de 
pensar e produzir antropologia. Não diz respeito à mera observação passiva de culturas 
forâneas, exóticas aos olhos ocidentais, e à produção de conhecimento a partir de uma 
relação de distanciamento. Ao contrário, é uma questão diretamente vinculada aos 
modos de se relacionar e conviver com o outro. Mesmo que os estudantes franceses 
não partilhassem seu cotidiano com o grupo marfinense, a compreensão etnográfica não 
seria possível sem que se trouxesse a campo essas duas comunidades, principalmente 
se levarmos em conta que a cultura objetificada pela antropologia já está embebida por 
hábitos e práticas impostas pelo domínio colonial. Nesse sentido, é de igual necessidade 
estudar e questionar o sujeito europeu, colocá-lo na posição de sujeito observado para 
conseguir compreender o Outro etnográfico, mesmo que essa relação seja encenada e 
desperte estranhamentos, como o de Jacqueline, personagem do filme. 

Novamente, o espaço urbano se torna palco de dinâmicas sócio-humanas, lugar 
onde habitam múltiplas subjetividades e partilha-se, direta ou indiretamente, o cotidiano. 
Pode-se considerar que, em uma cidade como Abidjan, as dinâmicas territoriais sejam 
mais perceptíveis em razão das fronteiras delimitadas a partir do pensamento colonial. 
Contudo, tal fenômeno se torna mais complicado no momento que se transpõe a práxis 
etnográfica para um espaço quase inexplorado. Torna-se urgente o desenvolvimento de 
procedimentos metodológicos que permitam a inclusão do próprio antropólogo dentro 
dessa experiência. A ideia de realizar a observação da sua própria realidade é o mote de 
Chronique d’un été (1960), filme produzido por Rouch em parceria com Edgar Morin. Morin 
o define como um experimento de cunho antropológico no qual é colocado em prática 
um conjunto de ideias, ações e técnicas com o objetivo de construir reflexões através da 
interação entre os mais diferentes atores sociais que habitam Paris, incluindo os próprios 
cineastas (MORIN, 1985).

Por si só, a ideia de se conduzir uma pesquisa antropológica em uma metrópole 
revela-se frutífera no sentido do pensamento complexo proposto por Morin (2005), 
principalmente pelo desafio de reunir variados personagens – entre homens e mulheres 
de diferentes idades e backgrounds – para se pensar problemas de uma cidade repleta de 
incerteza e desordem. Enquanto experimento, o filme se desenvolve por meio de tentativas 
dos autores em acessar os personagens, visando sobretudo encorajá-los a se expressar 
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diante da câmera. A questão da atuação dessas pessoas não era algo preocupante, uma 
vez que se acreditava que, de qualquer forma, a verbalização de suas visões seria capaz 
de acessar camadas profundas da consciência humana e suscitar a problematização das 
questões, seguindo a proposta de um psicodrama (MORIN, 1985). Ao pensar e elaborar 
um conjunto de ações direcionadas a uma metrópole como Paris, os cineastas buscavam 
recuperar a dimensão sistêmica inerente à ideia de cinema por eles defendida. Nesse 
contexto, o filme é entendido como um meio de resgatar a multidimensionalidade da 
vida perdida ao longo da transformação e individualização dos modos de vida urbanos 
(SIMMEL, 1973). Como se pergunta Morin (1985, p. 5, tradução nossa16): “(...) não poderia 
o cinema ser um dos meios de quebrar a membrana que isola cada um de nós dos outros 
no metrô, na rua ou na escadaria do prédio? A busca por um novo cinema-vérité é, ao 
mesmo tempo, a busca por um ‘cinema-fraternidade’”.

Na visão de Steven Feld (1989), o filme se apresenta como uma experiência que 
evidencia a possibilidade de se produzir um cinema de natureza mais espontânea e, com 
isso, fazer emergir novos modos de se conceber o processo de produção audiovisual. 
De acordo com o mesmo autor, essa incorporação tecnológica tornou-se referência 
para a visão de um novo espírito do cinema, caracterizado por elementos já utilizados 
anteriormente, como: a utilização do som direto; o registro em espaços públicos; a 
filmagem de cenas espontâneas de pessoas comuns; a recusa da repetição de cenas; 
e a redução da equipe de filmagem. A aplicação desses diferentes procedimentos fica 
evidente desde o início do trabalho, quando Marceline, uma das personagens do filme, 
é solicitada a entrevistar transeuntes, abordando-os com a pergunta “Você é feliz?”. A 
surpresa e a indiferença das pessoas trazem à tona algumas reflexões provocadas por um 
simples questionamento. Não obstante despertar sentimentos negativos em razão de uma 
simples pergunta, essa primeira parte da película evidencia fissuras de uma sociedade 
causadas por problemas socioeconômicos que atingem todos os entrevistados.

Após esse primeiro momento, passa-se para conversas entre os protagonistas 
em situações informais, ainda abordando questões relacionadas ao cotidiano por eles 
vivido. Diálogos mais íntimos entre alguns dos personagens ou conversas nas quais os 
diretores reúnem mais pessoas para debater assuntos diversos. Em relação às cenas 
capturadas em locações domésticas, a principal inspiração parece ser o método Cine-
Olho, de Dziga Vertov. Para além dos desabafos entre personagens, ocorrem conversas que 
reúnem um grupo de pessoas ao redor de mesas. Nesses casos, a câmera é posicionada 
estrategicamente de modo a não atrapalhar as conversas sobre temas como família, guerra 
e política. Ao contrário de esconder a filmadora com o pretexto de capturar a vida-como-
ela-é, os cineastas optam por deixá-la visível, entendendo que mesmo a possível atuação 
diante do aparelho seria uma manifestação válida de seus personagens. Nas palavras de 
Jeremy Hicks (2007, p. 133, tradução nossa17), “(...) Rouch atribui um sentido especial à 
ideia de Vertov da posição privilegiada de conhecimento da câmera (isto é, o Cine-Olho), 

16  Traduzido do inglês: “Can’t cinema be one of the means of breaking the membrane that 
isolates each of us from others in the metro, on the street, or on the stairway of the apartment 
building? The quest for a new cinéma-véritéis at the same time a quest for a ‘cinema of 
brotherhood’”.
17  Traduzido do inglês: “(...) Rouch attributes a special sense to Vertov’s idea of the camera’s 
privileged position of knowledge (i.e. Cine-Eye), seeing the process of recording someone as a 
‘psychoanalytic stimulant’ with the capacity to reveal”.
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observando o processo de gravação de um sujeito como um ‘estimulante psicanalítico’ 
com a capacidade de revelar.”.

Essa questão será mais explorada quando os personagens são convidados a 
assistir a um primeiro corte e opinar sobre as cenas organizadas. O interessante nessa 
parte é a reação dos espectadores, que exprimem as mais diferentes opiniões acerca 
dos encontros sucedidos ao longo da obra. De um lado, observam-se pessoas que não 
enxergam verdade nas cenas exibidas, sugerindo uma adulteração do comportamento 
dos personagens diante da presença da câmera. Apontam-se ainda momentos de 
artificialidade, monotonia ou, até mesmo, indecência dos encontros. Todas essas falhas 
são reforçadas por uma das participantes como razão para a sua não-vontade de conhecer 
os personagens, direcionando-se diretamente a Marilou, apontada como uma pessoa 
que se abre demais diante da câmera. Por outro lado, alguns espectadores mencionam 
cenas que dão a impressão de serem autênticas, revelando uma dimensão pessoal dos 
personagens no momento da captura. Por exemplo, Ângelo, Marilou e Marceline, cada qual 
com suas razões, relatam uma espontaneidade em suas falas e a indiferença à câmera 
no momento da captura.

Figura 7 – Trechos do filme Chronique d’un été (1960).
Fonte: CHRONIQUE... (1960).
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Por fim, Rouch e Morin discutem sobre os resultados da exibição coletiva, as 
qualidades e fragilidades do filme. Enquanto caminham ao longo do Musée de l’Homme, 
em Paris, os cineastas demonstram surpresa em relação à reação dos espectadores e uma 
certa decepção em razão da incompreensão das ideias da obra. Ainda assim, à medida 
em que conversam, constroem novas compreensões sobre o trabalho, que os levam a 
concluir: “Queríamos fazer um filme de amor e acabamos com um filme de indiferença… 
Bem, não! Não indiferença, mas reação, que não é necessariamente amigável. É a 
dificuldade de comunicar algo” (CHRONIQUE..., 1961, tradução nossa18). Longe de serem 
falhas, as verificações demonstram ser emergências pertinentes para pensar as relações 
interpessoais sob um olhar antropológico, uma vez que se comprovam certos hábitos e 
atitudes arraigados no sujeito estudado. Se, até então, as investigações socioculturais 
focaram-se em uma alteridade distante, o filme mostra a necessidade de a antropologia 
visual voltar-se para si mesma, buscando compreender o próprio indivíduo ocidental e 
as suas conformações – neste caso, a metrópole.

O desfecho dos últimos diálogos contrapõe-se claramente à intenção inicial 
de se produzir um filme baseado na fraternidade. Ainda assim, revela a tentativa de se 
estabelecer bases para a construção de uma dimensão na qual todos os participantes 
são capazes de se expressar e conversar entre si para a construção de entendimentos 
compartilhados tanto da vida subjetiva quanto da vida comum. Os efeitos dessa dinâmica 
apontam para uma complexidade no sentido que as relações pessoais não são sempre 
harmônicas e geram compreensões díspares entre si, expressas de maneira evidente 
na configuração do espaço urbano. Nesse panorama, a metáfora da mesa utilizada por 
Hannah Arendt parece propícia para definir um filme que busca a compreensão humana 
a partir da coletividade: 

Viver junto no mundo significa essencialmente que um mundo de coisas 
está entre aqueles que o têm em comum, como uma mesa está localizada 
entre aqueles que se sentam à sua volta; o mundo, como todo meio-termo, 
relaciona e separa os homens ao mesmo tempo. (ARENDT, 1998, p. 52, 
tradução nossa19).

Mesmo comprometido com o diálogo mútuo para desenvolver seus filmes e sua 
prática etnográfica, a presença de Jean Rouch especificamente no continente africano 
revela a existência de fronteiras entre o “nós” e o “eles”. Uma distância que, segundo 
Mahomed Bamba (2009), é resultado das condições inerentes ao cinema direto e da 
inevitável situação de alteridade, quando se propõe registrar culturas estrangeiras. Com 
tal afirmação, Bamba enfatiza o fato de que “na sua base, o cinema direto é técnica e 
eticamente concebido como acentuação de uma osmose entre o cineasta e aquilo que 
filma. Mas isso não resulta forçosamente numa fusão.” (BAMBA, 2009, p. 102). Essa 
compreensão é a base da crítica realizada por cineastas africanos, que apontam o foco 
do cineasta-antropólogo menos na relação entre observador e sujeito observado e mais 
centrada na posição ocupada pelo sujeito ocidental dentro do processo de investigação. 

18  Traduzido do francês: “Nous avons voulu faire un film d’amour et nous avons abouti à un 
film d’indifférence… enfin non! Pas d’indifférence mais de réaction. Qui n’est pas forcément 
sympathique. C’est la difficulté de communiquer quelque chose”.
19  Traduzido do inglês: “To live together in the world means essentially that a world of things is 
between those who have it in common, as a table is located between those who sit around it; the 
world, like every in-between, relates and separates men at the same time”.
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Isso não impede que se reconheça valor nos filmes de Rouch no que se refere a trazer a 
visão de seus personagens para o filme e, em alguns casos, partilhar a autoria com essas 
pessoas.

1.3. Novos modos de mediação
A investigação sobre o trabalho de Jean Rouch evidencia a relevância do 

antropólogo-cineasta para a reformulação da práxis etnográfica e a possível apropriação 
por outros grupos. É notável, por exemplo, o seu interesse em registrar as sociedades 
africanas pós-coloniais inseridas em contextos urbanos, que será retomado por cineastas 
africanos a partir dos anos 1970 (BAMBA, 2009). No entanto, a ênfase no diálogo com as 
comunidades observadas acompanhará o desejo de seu idealizador de entender um pouco 
mais de si, uma tentativa de entender suas origens e seu lugar, de seu próprio território:

A escuta e a busca das raízes serão mais cômodas para o nativo. Elas o 
ajudarão a saber quem ele é (ou era) antes da grande partida; o cineasta 
(africano) começa, às vezes, a sua carreira por um filme sobre a sua família e 
sua aldeia. Como ele pertence à comunidade, por seu pertencimento e sua 
percepção direta de uma sociedade e de sua cultura, ele entenderá melhor 
que um estrangeiro palavras e comportamentos que, às vezes, têm um duplo 
sentido. (BARLET, 1996, p. 20 apud BAMBA, 2009, p. 105).

 Consideramos que dentro do debate sobre antropologia visual, a consolidação de 
um outro aspecto de Rouch muitas vezes não explorado em sua totalidade deve ser levado 
em consideração: a proposição de oficinas audiovisuais em diferentes países e contextos. 
Essa iniciativa contava com a elaboração de filmes sobre temas e questões locais, com a 
montagem e a edição feita pelos próprios estudantes, além da projeção dos trabalhos para 
os sujeitos filmados. Focadas em uma formação crítico-intelectual de seus participantes, 
tais oficinas são descritas por Bamba (2009) como uma experiência substancialmente 
frutífera no sentido de estimular a formação de escolas produção audiovisual locais 
compostas por profissionais qualificados. Ao contrário do trabalho controlado por 
antropólogos-cineastas europeus, o ator-interlocutor podia narrar a sua história a partir 
de suas próprias ideias e abordagens. A relação entre todas as pessoas inseridas nesse 
processo de produção audiovisual – cineasta, sujeito filmado e espectadores – assumia 
uma outra forma, mais reflexiva, tanto a nível subjetivo quanto coletivo.

Em Moçambique, país onde Rouch teve a oportunidade de implementar oficinas 
audiovisuais, a noção de um cinema africano passava pela criação do Instituto Nacional de 
Cinema no qual, idealizado pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), foram 
desenvolvidos projetos culturais voltados à disseminação de princípios socialistas e à 
criação de uma identidade nacional. O trabalho de profissionais estrangeiros convidados 
era entendido enquanto complementar ao do Instituto, que, em 1977, começou a treinar 
trabalhadores e camponeses na produção de registros audiovisuais dessa nova nação. Tal 
investimento não era apenas uma política pública, mas também um meio para viabilizar 
novos imaginários acerca do país recém-independente. O ponto de partida das ações 
era a exploração da pluralidade cultural do país e a unificação dessas diferentes visões 
através da constituição de um “Novo Homem” (GRAY, 2016).
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Figura 8 – Fotografia da primeira oficina em Moçambique.
Fonte: Ateliers Varan. Disponível em: https://bit.ly/3CU66fE. Acesso: 08 de nov. 2021.
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No texto Mémoires en Super 8, a antropóloga-cineasta francesa Nadine Wanono 
(2016), integrante da equipe montada por Rouch, descreve e investiga a experiência do projeto 
no contexto sociopolítico de Moçambique. A autora menciona que, na primeira experiência, 
realizada em 1978, constatou-se que os participantes compunham um perfil homogêneo, 
constituído exclusivamente por pessoas do sexo masculino, executivos ou funcionários do 
governo, dentre os quais incluíam-se até mesmo pessoas analfabetas. O desafio de conduzir 
uma oficina sob condições tão específicas exigiu uma pedagogia capaz de se adaptar às 
circunstâncias. Antes de se abordar questões técnicas audiovisuais, considerava-se importante 
tornar acessível a sua linguagem cinematográfica a um público pouco ou nada familiarizado 
com esse formato: “como exprimir suas ideias através de um filme? Como traduzir uma 
situação em sons e imagens?” (WANONO, 2016, p. 131, tradução nossa20).

Para as atividades de produção, explorou-se a Super-8, um dispositivo de baixo custo 
e fácil manuseio, para se experimentar com novas linguagens cinematográficas e processos 
de produção. A S.8, como era usualmente chamada, seria o que no contexto do cinéma-vérité 
se chamou de caneta filmográfica, outra ideia recuperada do trabalho de Dziga Vertov. Um 
equipamento que, de acordo com Edgar Morin (1985, p. 5, tradução nossa21), “(...) permite a 
um autor esboçar seu filme sozinho (câmera 16mm e gravador portátil em mãos). Teve seus 
pioneiros, aqueles que queriam penetrar para além das aparências, além das defesas, para 
entrar no mundo desconhecido da vida cotidiana”. Além de viabilizar a produção por uma 
equipe menor e o controle dos meios, a “caneta filmográfica” era tida como uma possibilidade 
de ampliar o saber-fazer audiovisual a um público com conhecimento limitado do processo 
e ainda menos familiarizado com as premissas de construção dessa linguagem audiovisual.

Apesar de nessa época já existirem dispositivos de captura mais modernos (com 
destaque à câmera 32mm), o uso dessa tecnologia era entendido como essencial para 
a constituição de uma esfera coletiva de produção audiovisual, visto que a sua utilização 
traria para o debate um conjunto mais amplo de pessoas e fomentaria a construção de 
vínculos subjetivos mais complexos. Essa perspectiva inaugura um movimento que teve 
mais proeminência com o vídeo nos anos 1970, apontado por David MacDougall (2001) 
como sendo a idealização de novas formas de filmagem e edição. Se antes o autor se sentia 
tomado pela ansiedade de produzir e viabilizar o seu filme, nessa virada MacDougall afirmava 
se ver mais reflexivo e efetivamente participante. Parte dessa mudança ocorreu em razão do 
aumento da acessibilidade e facilidade de manutenção dos equipamentos. Por sua vez, essa 
ampliação de possibilidades de atuação do antropólogo oferecia a ele uma maior predisposição 
a correr riscos ou agir intuitivamente diante das inesperadas situações em campo, tornando-o 
responsável pelo material e obrigando-o a confiar em seus instintos para conseguir registrar 
as cenas (MACDOUGALL, 2001). 

Essas novas possibilidades alimentaram o desejo de pessoas interessadas no 
audiovisual de explorarem novos formatos e linguagens, cujo desenvolvimento se destinaria 
à sua investigação sobre o contexto e o filme seria uma consequência desse processo. 
Apesar das tecnologias digitais fomentarem uma filmagem mais próxima dos preceitos 
levantados, “acredito que também incentiva uma abordagem menos institucionalizada entre 
aqueles que seguram as câmeras e uma antropologia visual mais flexível e reflexiva sobre 

20  Traduzido do francês: “Comment exprimer ses idées à travers un film? Comment traduire en 
sons et en images une situation?”.
21  Traduzido do inglês: “(...) which allows an author to draft his film alone (16mm camera 
and portable tape recorder in hand). It had its pioneers, those who wanted to penetrate beyond 
appearances, beyond defenses, to enter the unknown world of daily life”.
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as ideias antropológicas e menos insistente em ‘cobrir’ eventos” (MACDOUGALL, 2001, p, 
19, tradução nossa22). Dentre as novas perspectivas de produção audiovisual encontram-se 
projetos focados no uso dessas tecnologias por grupos e atores sociais mais amplos do que 
aqueles que até então possuíam o conhecimento técnico desses dispositivos. A facilidade de 
manipulação e a disponibilidade de dispositivos foram fatores que permitiram a inserção do 
Outro etnográfico no processo de produção documental, tornando mais clara a possibilidade 
de uma dinâmica fundada na participação. 

A câmera Super-8 fazia parte de um ideal francês relativo a uma nova prática 
sociocultural, uma vez que o fácil manuseio por amadores permitiria aos alunos filmar, editar 
e exibir os seus filmes em um único dia. Assim como Rouch propunha em alguns de seus 
trabalhos, os participantes eram estimulados a estabelecer uma relação com os sujeitos 
filmados, tornando-se parte e compartilhando do cotidiano desse grupo sem abdicar de 
expressar sua própria visão acerca da experiência de campo. Em seguida, os filmes eram 
projetados para as comunidades em sessões coletivas, nas quais eram discutidos entre 
realizadores e espectadores. Como sintetiza Wanono (2016, p. 134, tradução nossa23), “(...) 
tratava-se de aproveitar os meios disponibilizados para permitir que os moçambicanos 
escrevessem a sua própria história, mas tratava-se da mesma forma de dar aos formandos 
meios para denunciar disfunções dentro das próprias instituições filmadas”. No caso estudado, 
a mediação dos dispositivos tecnológicos era vista não apenas como uma crítica com base 
nas lutas desse povo. Era entendida também como ferramenta de transformação social, 
especialmente levando em conta a capacidade do cinema de apresentar novas visões de 
mundo e, por consequência, moldar hábitos e influenciar a tomada de decisões através do 
audiovisual.

Nesse sentido, a proposta da oficina se aproxima do conceito de “mídia indígena” 
elaborado por Faye Ginsburg (1991) e explicado por ela como parte de um movimento 
global crescente que ocorre desde os anos 1970 no âmbito de diferentes grupos sociais. 
Com uma visão otimista sobre essa questão, Ginsburg propõe um entendimento baseado 
na capacidade das tecnologias de mídia, tais como o vídeo e a televisão, de promover 
a reprodução e a transformação de identidades culturais em um contexto global de 
disrupções política, geográfica e econômica. Sua visão é corroborada pela análise 
etimológica da palavra “mídia” (em inglês media), de onde são recuperadas definições 
ligadas à intervenção, agenciamento e negociação entre partes, resultando na produção 
de compreensões, compromissos e reconciliações. Aplicado ao contexto de filmes 
etnográficos realizados por coletividades, “todos eles têm a intenção de comunicar algo 
sobre essa identidade social ou coletiva que chamamos de ‘cultura’ para mediar (espera-
se) através de lacunas de espaço, tempo, conhecimento e preconceito” (GINSBURG, 
1991, p. 104, tradução nossa24).

22  Traduzido do inglês: “I believe also encourages a less institutionalized approach among those 
holding the cameras, and a visual anthropology more flexibly reflective about anthropological 
ideas and less insistent about ‘covering’ events”.
23  Traduzido do francês: “ (...) il s’agissait de s’emparer des moyens mis à notre disposition 
pour permettre aux Mozambicains d’écrire leur propre histoire, mais il s’agissait de la même 
manière de donner les moyens aux stagiaires de dénoncer les dysfonctionnements au sein même 
des institutions filmées”.
24  Traduzido do inglês: “They are all intended to communicate something about that social 
or collective identity we call ‘culture’ in order to mediate (one hopes) across gaps of space, time, 
knowledge, and prejudice”.
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Na visão de Graham (2017), o caso moçambicano representa a aplicação de um 
método antropológico com objetivos educacionais. Novamente, a noção de feedback, 
recuperada da obra de Flaherty, era vista como possibilidade não apenas de formação 
técnica como também de aprendizagem a partir do processo de produção audiovisual. O 
aspecto pedagógico do projeto, porém, não se assumiria vertical, isto é, uma dinâmica na 
qual um indivíduo ensina enquanto o outro aprende. Pelo contrário, o conhecimento seria 
produzido a partir de uma esfera polissêmica, pensada a várias cabeças, numa espécie 
de “aventura coletiva” (GRAHAM, 2017). No âmbito da oficina, a iniciativa rompia com a 
estrutura hierárquica caracterizada pelo pensamento colonial em um movimento análogo 
ao questionamento da dicotomia mestre-aprendiz proposto por Paulo Freire (1974) e 
que é mais bem entendido enquanto uma relação mediática. Nesse sentido, as oficinas 
rouchianas aproximavam-se da idéia de um círculo de cultura, um locus onde “não se 
ensina, aprende-se em ‘reciprocidade de consciências’; não há um professor, há um 
coordenador, (...) reduzindo ao mínimo sua intervenção direta no curso do diálogo.” (FIORI, 
1974, p. 3).

Porém, não se pode ignorar uma tradição, ainda que inconsciente, de expansão 
e manutenção da tradição francesa para países historicamente colonizados por meio da 
imposição de determinados elementos. Para além do conflito entre Rouch e o governo 
moçambicano em relação à metodologia empregada nessas oficinas e o conteúdo das 
produções realizadas pelos alunos, é preciso mencionar a determinação da Super-8 como 
dispositivo escolhido para essas oficinas. Se, por um lado, o seu uso apresentava questões 

Figura 9 – Registro da oficina em Moçambique.
Fonte: Ateliers Varan. Disponível em: https://bit.ly/3CU66fE. Acesso: 08 de nov. 2021.
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interessantes, principalmente diante de um panorama local no qual o cinema ainda era 
um campo em consolidação, por outro, criava-se uma relação de dependência com o 
mercado audiovisual europeu que impedia o crescimento independente dos espaços 
locais e regionais de criação. A ideia de se criar laboratórios dedicados à produção de 
filmes em 32mm não foi levada adiante em nenhuma outra experiência, resultando no 
empreendimento de iniciativas dos próprios grupos que trabalharam junto ao cineasta-
antropólogo. Este fenômeno se torna ainda mais perceptível quando analisado o caso 
paraibano, no qual Jean Rouch participou diretamente. Como afirma João de Lima Gomes,

Ao que parece, a perspectiva comercial de venda de equipamentos em 
Super-8 apresentava um descompasso na época com a estratégia comercial 
da Kodak, que detinha praticamente o monopólio de películas virgens na 
bitola no Brasil. Se no caso moçambicano fora decisiva, no Brasil, em 1980 
a Kodak interrompeu a comercialização de filmadoras e projetores sonoros, 
equipamentos importantes para a cooperação nos moldes do Cinema Direto. 
(GOMES, 2013, p. 111).

Conforme mencionado, Rouch encabeçou projetos em outras localidades. Esse 
movimento ocorreu após o breve período que passou em Moçambique, quando retornou 
à França e participou da criação de uma iniciativa ainda em curso, chamada Ateliers 
Varan. Não obstante as pertinentes críticas que se possam fazer a esta atuação, deve-se 
considerar que, na maioria desses lugares, o cinema se consolidou de modo irrefutável, 
como nos próprios casos de Moçambique e da Paraíba. Em outros casos, a influência 
rouchiana se deu com a formação de novos cineastas a partir da metodologia varaniana, 
elaborada nas experiências predecessoras. O modus operandi dos Ateliers se baseia no 
compromisso com o contexto de cada território onde se faz presente, adequando-se 
às suas próprias condições: “As oficinas são adaptadas às condições de comunicação 
específicas dos países. Formam cineastas de campo, capazes de captar uma realidade 
muitas vezes conhecida e acessível apenas a eles.” (ATELIERS VARAN, 1996 apud 
GRAHAM, 2017, tradução nossa25). Esse caso fica evidente em experiências realizadas 
em diferentes localidades, incluindo o importante trabalho desenvolvido pelo projeto 
Vídeo nas Aldeias com as oficinas de produção audiovisual conduzidas por Mari Corrêa26.

1.4. Um processo aberto que nunca se finda
A concepção do documentário enquanto campo fundamentalmente ecológico, 

constituído por um conjunto heterogêneo de saberes e estratégias que não se limitam 
estritamente ao aspecto cinematográfico, demonstra uma constelação de iniciativas que 
visam extrapolar as compreensões limitadas acerca do audiovisual (ZIMMERMANN, 
2019). As análises empreendidas ao longo deste primeiro capítulo da dissertação apontam 
para uma história do audiovisual marcada por um vasto conjunto de experiências nesse 

25  Traduzido do francês: “Les ateliers s’adaptent aux conditions de communication propres 
aux pays. Ils forment des cinéastes de terrain, capables de capter une réalité souvent connue et 
accessible à eux seuls”.
26  A ação contou com a colaboração de Mari Corrêa, cineasta com formação nos Ateliers 
Varan. A experiência da diretora do Instituto Catitu tem como um de seus reflexos a introdução da 
metodologia Varan nas iniciativas do VNA que, utilizando-se de princípios e técnicas desenhados 
pela instituição francesa, contribuirá na formação de cineastas indígenas e na luta identitária 
desse grupo no âmbito brasileiro.
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sentido. Temos a antropologia visual e, em especial, o trabalho de Jean Rouch, como 
ponto de partida, por sua intensa experimentação audiovisual, recuperando ideias de 
diferentes campos do conhecimento para elaborar metodologias voltadas à reflexão 
coletiva e à mobilização de novos imaginários acerca do mundo histórico. Mais do que isso, 
a capacidade de pensar a imagem e o som para além de seu produto, incorporando o seu 
processo de criação como método: a incorporação das etapas de roteirização, filmagem, 
edição e exibição como meio de estimular a reflexão crítica a partir da articulação entre 
cineastas, sujeitos filmados e espectadores. 

Outro aspecto para se levar em consideração em relação à ideia de ecologia refere-
se à sua condição de evolução (ZIMMERMANN, 2019). Tendo em vista sua correlação com 
o mundo histórico e os elementos que fazem parte dessa dinâmica, a compreensão de 
uma práxis documental deve ser pensada a partir de um processo de adaptação. Conforme 
evidencia o diretor e crítico de cinema francês Jean-Louis Comolli (2008) ao tratar sobre 
uma escrita própria, a linguagem do documentário é um traço particular do mundo. Nesse 
sentido, ela deve se ajustar às condições às quais a produção é subjugada. Isso significa 
que devemos entender o documentário como um campo em constante transformação, 
cujas referências fazem parte de um longo e perene processo de experimentação. Com 
isso, as grandes referências devem ser vislumbradas como pioneiras de um movimento 
que não se finda em suas próprias produções, mas abre caminho para novas iniciativas. 
Por esse motivo, optamos por não utilizar o termo “cinema”, mas sim o documentário 
como práxis27. 

A proposta de analisar amplo conjunto de audiovisualidades realizadas em 
diferentes contextos corrobora a multiplicidade de sentidos no que se refere à ideia de 
um valor ou interesse documental. Apesar das significativas diferenças culturais que 
condicionam cada iniciativa, elas se aproximam a partir dessa compreensão, ajudando a 
determinar a ideia do documentário enquanto um campo fundamentalmente ecológico. 
Contudo, cabe também apontar que a sua definição também se constrói à medida em 
que novos trabalhos e metodologias são desenvolvidos, dependendo da perspectiva e 
da bagagem subjetiva de quem o faz: cineastas, antropólogos, artistas e outros possíveis 
agentes envolvidos nessa dinâmica. O estudo da antropologia visual se revela uma 
interessante possibilidade no sentido em que revela um encadeamento que envolve 
um conjunto mais amplo de processos e relações. Se o documentário documentário se 
encontra diretamente engajado no mundo (COMOLLI, 2008), a sua escrita ocorre a partir 
do encontro de visões e saberes, algo que podemos observar na obra de Jean Rouch, 
tanto em seus filmes quanto nos projetos desenvolvidos a partir dos Ateliers Varan. Quando 
assistimos ou estudamos a sua obra, percebemos um debate que não se limita à disciplina 
pela qual sua prática se constrói, mas que atravessa questões ligadas a campos como a 
sociologia, a geografia, a filosofia e o urbanismo.

A “antropologia compartilhada” idealizada por Jean Rouch (1995 [1974]) é um 
exemplo de como a recuperação de fundamentos oriundos de diferentes áreas do saber dá 
forma à complexa dinâmica da ecologia documental. Tomando ideias de referências como 
Flaherty e Vertov e aplicando-as em diferentes contextos, como o africano e brasileiro, 

27 Neste ponto, cabe frisarmos que a proposta de usarmos o termo “documentário como práxis” 
ao invés de “cinema como práxis” diz respeito à compreensão de que este primeiro dedica-se a 
um campo mais amplo e complexo do que o segundo. Apesar de ambos se correlacionarem, tal 
como mostramos ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, acreditamos que a introdução 
desta definição poderá contribuir para um debate que não se limita a uma disciplina.
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observamos que a experiência rouchiana contribui, direta e indiretamente, para o debate 
decolonial em suas mais variadas formas. A crítica, por sua vez, retorna ao campo do 
cinema através da constituição de uma práxis efetivamente pensada a partir dos contextos 
situados. Isto é, uma teoria e prática audiovisual feita e pensada por aqueles que vivem 
naquele espaço e que, ao longo de muitos anos, foram silenciados e excluídos dos grandes 
círculos de produção. Nesse contexto específico, o reposicionamento não assume apenas 
o papel de elaboração de novas linguagens e formatos como instrumento de articulação, 
criando alianças e redes de solidariedade capazes de mobilizar imaginários coletivos em 
torno do cotidiano dessas pessoas.

Somando-se ideia de transformação da realidade por meio da articulação social, 
Suely Rolnik e Félix Guattari (1996) afirmam que a construção de um locus de diálogo 
entre diferentes atores sociais, incluindo as minorias, carrega um potencial ofensivo no 
que se refere ao questionamento das estruturas sociais vigentes. Refere-se justamente 
pela abertura do sistema e o seu consequente não-isolamento. Isto é, “são dispositivos 
vivos, porque encarnados no próprio campo social, em relações de complementaridade, 
de escoramento – enfim, em relações rizomáticas.” (ROLNIK, GUATTARI, 1996, p. 125, 
grifo dos autores). O rizoma, por sua vez, nos conduz a uma compreensão horizontal 
e não-hierárquica dos processos estudados, caracterizado por conexões transversais 
que podem derivar ao infinito. No campo do documentário, o conceito de rizoma mostra 
que, para além da transformação estrutural dos campos do cinema ou da antropologia, 
as ações em questão revelam a capacidade de inspirar novas ações em outros territórios 
não obstante as aproximações e afastamentos entre cada um desses espaços, em um 
sentido correspondente ao que carrega o conceito de ecologia documental.

No caso de Jean Rouch, tal dinâmica se faz a partir da apropriação de conceitos 
e a sua reformulação segundo as conjunturas sociais verificadas in loco. Nos exemplos 
abordados, essa relação se manifesta pela preocupação do antropólogo-cineasta em 
articular as experiências subjetivas vinculadas ao processo de produção audiovisual à 
compreensão coletiva de cada território, todos eles passando por uma discussão sobre 
o espaço urbano. A utilização do documentário da forma como faz Rouch, nos remete à 
definição sociológica de cidade elaborada por Louis Wirth (1967), cuja concepção se 
dá justamente pela diversidade de grupos que ocupam um mesmo território. Aderindo 
uma perspectiva distinta às compreensões histórica, geográfica e econômica sobre o 
tema, a definição sociológica não está vinculada a características mensuráveis da vida 
urbana. Ela se afasta de uma visão baseada em seus elementos físicos, utilizando-se 
de tais características apenas para buscar entender uma dinâmica que, em sua visão, é 
cambiante e multiterritorial. Nesse cenário, o locus da diversidade biológica e cultural, cuja 
compreensão constrói-se pela diferença entre seus habitantes – a cidade – nos chama a 
atenção e desperta o desejo em explorá-la a partir do uso do documentário.
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Ainda nos anos 1930, Louis Wirth apontou a crescente relevância da cidade na 
história da civilização e o desenvolvimento de teorias urbanas oriundas de diferentes 
campos do conhecimento. Não obstante o esforço para produzir uma fundamentação 
capaz de explicar fenômenos e processos de urbanização, o sociólogo verificou que 
disciplinas como a geografia, a história e a economia buscavam solucionar tais questões 
através do isolamento de características mensuráveis da vida urbana. Contrapondo-se 
a essa perspectiva substancialmente fragmentada, o autor sugeriu a aplicação de uma 
compreensão sociológica capaz de relacionar todas essas dimensões e articulá-las através 
da ênfase da cidade em sua dimensão humana. A construção da compreensão sociológica 
tem como objetivo aproximar a vida social do contexto urbano, levando em consideração as 
singularidades que permeiam a existência de cada cidade. Nesse sentido, essa perspectiva 
busca não apenas formular uma definição a partir de características amplamente aceitas 
como também levantar as diferenças entre esses territórios.

Ao se debruçar sobre a questão da heterogeneidade, Wirth argumentava que a 
pluralidade identitária no espaço urbano tem como efeito a dilatação e a diferenciação 
da estratificação social. A complexa dinâmica que contribui na conformação da cidade 
tem ainda influência na organização territorial, “nas quais as pessoas se segregam 
mais em virtude das diferenças de raça, língua, renda e status social do que através de 
escolha ou atração positiva a pessoas como elas mesmas.” (WIRTH, 1973 [1938], p. 
104). Complementarmente, a crescente mobilidade individual permite que os habitantes 
interajam com diferentes grupos sociais e adquiram um status flutuante, no sentido de 
se organizarem a partir de interesses e necessidades compartilhadas segundo diversas 
variáveis culturais. Em razão da mobilidade permanente do indivíduo, podemos concluir que 
os vários territórios que compõem os grandes espaços urbanos são igualmente passíveis 
de redefinição segundo os usos e apropriações. A cidade como um objeto intercambiável, 
que se transforma conforme a própria mudança de perfil de seus habitantes.

Seguindo uma posição similar à de Louis Wirth, Antônio Arantes (1994) afirma que 
o deslocamento dos habitantes pela cidade assegura a construção coletiva de fronteiras 
simbólicas, caracterizadas pelas relações sociais estabelecidas nos diferentes espaços da 
cidade. Na visão do antropólogo, a labiríntica rede de relações subjetivas e interpessoais 
que caracteriza a experiência urbana contemporânea “propicia a formação de uma 
complexa arquitetura de territórios, lugares e não-lugares, que resulta na formação de 
contextos espaço-temporais flexíveis, mais efêmeros e híbridos do que territórios sociais 
identitários” (ARANTES, 1994, p. 191). Em outras palavras, o processo por ele descrito 
define-se pela atribuição de significações compartilhadas, nas quais espaços como ruas, 
praças, monumentos e outros símbolos tornam-se culturalmente ambíguos, cujo sentido 
depende daqueles que se utilizam desses espaços e das relações atribuídas nestes locais.

Arantes descreve sua experiência na região da Praça da Sé, em São Paulo. 
Caminhando pelo entorno, ele demonstra como esse espaço se transforma em razão de 
suas diferentes apropriações: vendedores que ao entardecer são substituídos por michês, 
idosos sentados ao sol da manhã que dão lugar a atividades ilegais no período da tarde 
ou mesmo a convivência de todos esses atores sociais juntos nesse mesmo espaço. 
Paralelamente, o autor verifica a tentativa de controle de alguns de seus vários usos por 
meio de planos urbanísticos e intervenções a fim de homogeneizar a região e garantir a 
almejada “ordem social” (ARANTES, 2001). Todas essas atividades efêmeras e híbridas 
geram atribuições semânticas temporárias a esse território. A experiência de observação do 
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antropólogo nesse espaço exige que ele descontrua conceitos pré-estabelecidos e possa 
reconstruí-los sob uma perspectiva sociológica, levando em conta a heterogeneidade e 
a consequente imprevisibilidade no que se refere à experiência urbana.

A cidade é tomada como um palimpsesto, ideia que tem como fundamento a 
compreensão da cidade enquanto superposição de experiências (PESAVENTO, 2004). Na 
visão de Sandra Jatahy Pesavento, o conceito representa um duplo olhar sobre o espaço 
urbano: em um primeiro momento, implica em sua análise formal e funcional, buscando 
entender o modo como o patrimônio material é produzido e usufruído pelos homens 
ao longo do tempo. Em seguida, revela a possibilidade de compreensão do invisível, ou 
seja, “a cidade enquanto espaço construído é também significado, valor e entendimento 
que teve um dia seu sentido construído e fixado pelos homens.” (PESAVENTO, 2004, p. 
27). Aplicando esse conceito aos estudos urbanos, busca-se construir um método de 
observação e compreensão do espaço a partir da conjugação de três fatores: história, 
memória e cidade. Nesse exercício, o observador tem como atribuição a construção de 
uma narrativa sobre o passado, recuperando lembranças partilhadas coletivamente e 
atribuindo a elas, a partir de sua sistematização, um estatuto de veracidade.

O uso do palimpsesto nos estudos urbanos representa o reconhecimento da cidade 
enquanto território onde jazem várias outras cidades. Para Pesavento, a sua imagem se 
assemelha a um tecido, cuja trama é resultado do trabalho de articulação de experiências. 
Recuperando vestígios do passado e trazendo-os para o presente, o observador tem a 
oportunidade de estabelecer correspondências, rupturas e continuidades entre esses dois 
tempos. Consequentemente, o indivíduo adquire a capacidade de compreender e atribuir 
novos significados a esses espaços à medida que vivencia a cidade. Conforme afirma,

Se a cidade é, como unidade de espaço e tempo, um palimpsesto, ela é 
sedimentação da vida, o que equivale dizer, ela é acumulação de significados 
superpostos e cambiantes. (...) Postos em relação com elementos de outras 
camadas — ou de outras cidades em palimpsesto –, cada caco do passado 
pode revelar-se, ele também, em fonte de entendimento para uma época. 
(PESAVENTO, 2004, p. 29).

Ao trazermos a ideia de palimpsesto para esta pesquisa, buscamos trazer à tona 
a compreensão da cidade enquanto resultado do atravessamento de não apenas uma, 
mas de múltiplas narrativas. Mais do que isso, construir um entendimento que parte da 
experiência do indivíduo, mas que se desenrola em um espaço habitado coletivamente. 
Ou seja, essa narrativa tem como condição a participação do observador e as relações 
estabelecidas em sua vivência nesse mesmo espaço, cuja forma e função só podem ser 
apreendidas a partir dessas dinâmicas sociais. Entendida de outra forma, a definição 
construída neste trabalho busca a superação da unidade e coesão de teorias baseadas 
na cidade do pensamento único, isto é, um território

em que se casam o interesse econômico da cultura e as alegações culturais 
do comando econômico – que ronda as cidades em competição pelo 
financiamento escasso no sistema mundial, e por isso mesmo compartilhado 
à revelia das preferências político-ideológicas dos administradores de turno. 
(ARANTES, 2000, p. 67-68).

Sugerindo a semelhança do palimpsesto a um tecido, Sandra Jatahy Pesavento 
(2004) verifica que a cidade se conforma através de pequenos fragmentos que, quando 
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articulados, fornecem uma imagem total – mas não única, uma vez que sua forma 
está atrelada à interpretação que o observador realiza. O simples uso dessa analogia 
implica na recusa de conceitos reducionistas e objetivistas como os descritos por Otília 
Arantes (2000). A maneira como historiadora desenvolve o seu raciocínio aponta para a 
compreensão de uma cidade do pensamento complexo, que encontra em Edgar Morin 
(2013) uma forte correspondência. Se não existe um único sentido para estabelecer o 
que é o urbano, o pensamento complexo permite que vislumbremos um conceito apoiado, 
principalmente, na diversidade de perspectivas que podem se aglutinar, se repelir ou até 
mesmo se excluir. Por essa razão, torna-se necessário desenvolver meios para tornar essa 
complexidade compreensível. A chave dessa sistematização, afirma a autora, é observar o 
cotidiano e organizar os seus fenômenos para, então, construir nossas próprias narrativas 
através de um exercício fundamentalmente de montagem.

Conceito recuperado do cinema (PESAVENTO, 2004), a montagem é aplicada 
nos estudos urbanos como uma forma de tensionar as narrativas da cidade, bem como 
de recuperar fragmentos localizados às margens da historiografia clássica e tecer novas 
compreensões a partir de um exercício de remontagem. Possibilita a compreensão da 
cidade enquanto um palimpsesto de épocas e espaços que rompem com a sua ideia de 
linearidade e rigidez: 

Essa coexistência de diferentes tempos está evidente na materialidade 
da própria cidade, uma vez que no tempo do “agora” estão presentes as 
sobrevivências do “outrora”, sobrevivências, por vezes, de futuros não 
realizados, mas não de um passado materializado que segue uma cronologia 
linear. São passados ou futuros que irrompem, emergem no presente e 
provocam esse choque, uma faísca, de tempos heterogêneos. Em ruínas 
arquitetônicas, por exemplo, temos resquícios de diversos tempos: de 
diversos planos de futuro, passados, que acompanham a história do lugar, 
materializados ou idealizados; de diferentes temporalidades, associadas 
às práticas urbanas; de planos de futuros no presente, que não param de 
irromper. O passado, “outrora”, permanece um espaço de luta e de tensão no 
presente, no tempo do “agora”, mas também nos sonhos de futuro, mesmo 
passados. Trata-se de confrontar a linearidade temporal ao explicitar o 
encontro conflituoso do “outrora” com o “agora”, permitindo sobrevivências 
e tensões de outros tempos. (JACQUES, 2018, p. 223).

Conforme indicado na introdução deste trabalho, a leitura da cidade e a reflexão 
crítica aplicada aos estudos urbanos encontram no audiovisual um terreno extremamente 
fértil. Este é um campo em constante evolução que tem, desde o final do século XIX, 
oferecido novos modos de compreensão da cidade. A relação entre documentário e cidade 
se funda em um plano mais complexo do que o simples encantamento que audiovisual 
pode nos oferecer através de tecnicalidades. A ideia sustentada nesta pesquisa parte do 
entendimento da existência de princípios partilhados que tornam essa conjugação uma 
relação vital, como se o documentário nascesse da e para a cidade. Esse pressuposto 
encontra sua fundamentação na própria origem da imagem em movimento, visto que os 
primeiros registros visuais acompanharam a emergência da metrópole enquanto um novo 
modelo urbano, despertando-se não apenas para a reprodução de registros, mas também 
de reflexão sobre o mundo histórico colocado em cena. Mas como isso ocorre no âmbito 
da América Latina? Para isso, discutiremos a construção das cidades latino-americanas 
e as formações socioterritoriais do continente.
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2.1. As cidades latino-americanas
No âmbito da América Latina, a aplicação do conceito de cidade do pensamento 

complexo, tal como propomos na introdução deste capítulo, se justifica pela multiplicidade 
de definições que permeia a constituição de seus muitos territórios. Desde a chegada 
oficial dos navegantes espanhóis e portugueses, o continente americano se tornou um 
espaço de disputa entre os diferentes indivíduos e grupos sociais envolvidos em sua 
construção. Porém, a colonização e dominação dos povos ameríndios e negros pelos 
europeus teve como efeito o domínio da historiografia por esse grupo em detrimento das 
diferentes narrativas situadas ao longo de toda a sua extensão. O apagamento destas 
histórias e modos de vida permeou o ensino dos mais diferentes campos do conhecimento, 
incluindo-se a Arquitetura e Urbanismo. Apesar de alguns cânones do ensino arquitetônico 
e urbanístico no contexto brasileiro (BRUAND, 2010; SEGAWA, 2014) reconhecerem 
a presença e uma certa influência desses grupos historicamente marginalizados na 
formulação do pensamento latino-americano, a sua definição é usualmente tomada como 
pontual ou relegada a um papel secundário dentro desse processo.

Nas últimas duas décadas, tem-se tentado recuperar e dar voz a essas narrativas 
que permeiam a formação da América Latina. A elaboração de uma crítica decolonial 
tem se mostrado bastante profícua ao trazer à tona um amplo conjunto de referenciais 
que englobam as perspectivas às margens da historiografia clássica por traçar “(...) um 
caminho de luta contíguo no qual se pode identificar, visibilizar e incentivar ‘lugares’ de 
exterioridade e construções alter-(n)ativas.” (WALSH, 2013, p. 25, tradução nossa28).  
Nesse sentido, a mudança de perspectiva teórica à qual vamos de encontro potencializa 
a construção de um pensamento cada vez mais complexo, no sentido proposto por Edgar 
Morin (2011). Apesar da vivência subjetiva estar direta e indiretamente relacionada com 
todos aqueles que partilham um mesmo espaço, a atitude de recuperar as narrativas de 
diferentes movimentos sociais e colocá-los como participantes na construção desses 
territórios tem efeito sobre a produção de compreensões socioculturais, inclusive sob a 
perspectiva dos estudos urbanos. 

Além de possibilitar a reformulação da história que é reproduzida tendo como 
base o pensamento europeu, a incorporação dessas múltiplas experiências possibilita 
a construção de novas visões de mundo. De certo, a contemplação da cidade enquanto 
um sistema complexo representa dificuldades no sentido de uma formulação concisa e 
racional sobre aquilo que entendemos pelo termo. Entretanto, se tomarmos a definição 
formulada por Wirth (1973 [1938]), concluímos que essa interpretação está sujeita a 
constante transformação em razão da mobilidade que permeia a formação dos territórios 
urbanos. A cidade cresce, seus usos se modificam a partir das diversas apropriações 
dos indivíduos e grupos sociais e, por consequência, seus significados são reescritos 
diariamente. Dessa forma, o confronto entre diferentes perspectivas deveria ser tomado 
como uma questão natural e intrínseca ao pensamento urbano.

Conforme apontamos no início deste capítulo, a definição sociológica de cidade 
está intrinsecamente relacionada às dinâmicas intra e extra territoriais do espaço urbano. 
Cada cidade possui qualidades e registra fenômenos singulares, dificultando a aplicação 
de sistematizações a partir de um conjunto de características fixos e próprias a todos eles. 

28 Traduzido do espanhol: “(...) un camino de lucha continuo en el cual se puede identificar, 
visibilizar y alentar “lugares” de exterioridad y construcciones alter-(n)ativas”.
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Essa questão torna-se ainda mais complicada teoricamente quando nos aproximamos do 
contexto latino-americano, visto que o debate sobre o termo “América Latina” por si só se 
revela uma discussão profunda e, algumas vezes, controversa entre autores do campo das 
ciências humanas. Mesmo que foquemos na questão urbana, esbarramos em uma série 
de impasses que dificultaram a elaboração de uma análise qualitativa sobre um território 
tão rico e diverso, inclusive em dimensões nacionais: “como agrupar em uma mesma 
categoria Ouro Preto, São Paulo e Brasília, no Brasil, ou Cartagena das índias e Bogotá, na 
Colômbia? Que espécie de ‘cidade latino-americana’ encarnaria cada uma delas? Que 
mapa pode ser delineado no conjunto?” (GORELIK, 2005, p. 111).

Sem nos deixar levar por suas diferenças, visamos construir uma compreensão 
que permita entender a América Latina através de um processo histórico interconectado, 
que forneça entendimentos em âmbito nacional, mas que, ao mesmo tempo, se ampliem 
pelo cruzamento de experiências. A formação das cidades teve um importante papel nessa 
evolução, ainda que seja difícil localizá-la diante dos diversos eventos que permearam a 
consolidação de cada país da região. Para Romero (2005 [1976]), dentro desse amplo 
conjunto de acontecimentos, encontram-se constantes ocultas que nos permitem melhor 
compreender a constituição do território latino-americano. E, por mais contraditório que 
seja, o autor sugere que,

Para um historiador social, não há dúvida de que o caminho que deve 
ser percorrido para encontrá-lo é aquele em que as sociedades latino-
americanas percorrem as circunstâncias singulares em que se constituem 
e aquelas, múltiplas e, por vezes, obscuras, em que se dá a sua constante 
diferenciação. E, dessa forma, o papel desempenhado pelas cidades – isto 
é, as sociedades urbanas e sua densa criação – parece oferecer alguma 
pista compreensível em meio a um quadro muito confuso. (ROMERO, 2005 
[1976], p. 9, tradução nossa29).

O ponto de vista defendido pelo historiador argentino tem a cidade como foco 
de sua investigação, em razão de um papel desempenhado de maneira similar através 
de todo o continente. Apesar do Brasil e algumas poucas regiões da América hispânica 
passarem por um processo distinto após a chegada dos portugueses e espanhóis se 
comparadas ao restante do continente, a constituição de centros urbanos foi fundamental 
para a manutenção do poder hegemônico europeu, mercantil e burguês através de todo o 
seu território. A diferença ideológica entre metrópole e colônia, um modelo que imprimia 
uma América europeizada e que visava encaixar sua sociedade dentro de um padrão que 
não satisfazia a realidade, foi surgindo à medida em que as cidades adquiriam autonomia 
para lidar com questões próprias. Eram exigidas respostas a problemas que não podiam 
ser resolvidos através de propostas exógenas. Nascia, de maneira gradual, uma nova ideia 
de cidade, que ia se distanciando do padrão então usualmente imposto.

A partir do questionamento das ideologias instituídas pelas metrópoles europeias 
por meio da imposição de um imaginário pré-estabelecido sobre as cidades do Novo 
Mundo, identificamos um confronto em torno da compreensão do que seria uma “cidade 
latino-americana”. A primeira definição conduz a um entendimento histórico baseado na 

29 Traduzido do espanhol: “Para un historiador social no hay duda de que el camino que hay 
que seguir para encontrarlo es el que transitan las sociedades latinoamericanas a través de las 
singulares circunstancias en que se constituyen y de aquellas, múltiples y a veces oscuras, en que 
se opera su constante diferenciación. Y en ese camino, el papel que cumplen las ciudades —esto 
es, las sociedades urbanas y su densa creación— parece ofrecer alguna clave aprehensible en 
medio de un cuadro muy confuso”.
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ideia de invenção, isto é, “trata de evidenciar processos de construção cultural opacos 
para seus próprios protagonistas, e que a história naturalizou” (GORELIK, 2005, p. 112). 
Por outro lado, a compreensão de uma construção que perpassa a experiência cotidiana 
dos grupos sociais que nela habitam direciona para um entendimento da cidade como uma 
construção cultural, baseada na experiência cotidiana de seus diferentes sujeitos e não 
apenas daqueles que dominam a história oficial. Assumindo uma compreensão fundada 
nas características intrínsecas ao continente e refutando, portanto, a ideia da América 
como tabula rasa, um continente vazio cuja história começará a ser escrita a partir de sua 
colonização (GORELIK, 2004; ROMERO, 2005 [1976]).

Essa transformação radical começou a ocorrer principalmente a partir do século 
XIX. Uma mudança de perspectiva não apenas em relação ao ordenamento da cidade 
e dos territórios da colônia como um todo como também às dinâmicas sociais de suas 
regiões:

A cidade real percebeu que era uma sociedade urbana composta por seus 
membros reais: os espanhóis e os crioulos, os índios, os mestiços, os negros, 
os mulatos e os zambos, todos inexoravelmente unidos apesar de sua ordem 
hierárquica, todos unidos em um processo que conduziu, inexoravelmente 
também, à sua interpenetração e à incerta aventura desencadeada pelos 
perigos da mobilidade social. E cada sociedade urbana se deu conta de 
que era uma sociedade sui generis, diferente em geral das sociedades 
urbanas das cidades espanholas e em particular de outras cidades latino-
americanas, das remotas e mesmo próximas, cada uma ligada aos seus 
próprios problemas. e submetido à equação singular e irredutível que regia 
as relações entre seus elementos sociais. (ROMERO, 2005 [1976], p. 16, 
tradução nossa30).

Desde então, observamos um incessante movimento no sentido de reelaborar a 
história latino-americana sob um ponto de vista decolonial. Uma ação que ocorre tanto 
em âmbitos local e regional, como também internacional, grande parte articulado com 
intelectuais, coletivos e outros grupos interessados nesse processo de reconstrução, 
refletindo na compreensão da América Latina enquanto realidade histórica e historiável 
(GORELIK, 2005). Especialmente a partir de meados do século XIX, foram empregadas 
tentativas de tornar possível essa nova posição – local e global. A evidente tomada de 
consciência não passou despercebida pelo Norte Global. Entre os anos 1950 e 1970, 
começou-se a enxergar a “cidade latino-americana” para além dos contextos nacionais. 
Operando como um laboratório para as ciências sociais e os estudos urbanos, a 
região assumiu uma importante posição dentro do pensamento urbanístico ocidental, 
sobretudo no pós-guerra. Tomada como símbolo de esperança de modernização diante 
das experiências negativas no hemisfério norte, a região sofreu uma forte influência 
intelectual dos países do norte e experienciou a criação de diversas entidades voltadas 
ao desenvolvimento regional (GORELIK, 2005).

30 Traduzido do espanhol: “La ciudad real tomó conciencia de que era una sociedad urbana 
compuesta de sus integrantes reales: los españoles y los criollos, los indios, los mestizos, los negros, 
los mulatos y los zambos, todos unidos inexorablemente a pesar de su ordenamiento jerárquico, 
todos unidos en un proceso que conducía, inexorablemente también, a su interpenetración y a la 
incierta aventura desencadenada por los azares de la movilidad social. Y cada sociedad urbana 
tomó conciencia de que era una sociedad sai generis, distinta en general de las sociedades 
urbanas de las ciudades españolas y en particular de las otras ciudades latinoamericanas, de las 
remotas y aun de las próximas, cada una de ellas atada a sus propios problemas y sometida a la 
singular e irreductible ecuación que regía las relaciones entre sus elementos sociales”.
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Durante o período, contudo, a sua conceitualização ocorreu em consonância à 
conformação de um mapa intelectual, acadêmico e político, pensado de dentro do seu 
sistema. Nesse momento, “(...) as cidades latino-americanas como realidades urbanas se 
constituíam nos cenários de aplicação dessas agendas e nos motores das transformações 
políticas e sociais, a que elas procuravam fazer referência.” (GORELIK, 2005, p. 115). 
Contrapondo-se a um ideário importado e manifestado através de uma série de fatores, 
localizamos ações organizadas por diferentes grupos latino-americanos buscando romper 
com a tradição hegemônica e o domínio – direto e indireto – de países industrializados 
na região. Na Arquitetura e Urbanismo, por exemplo, temos o caso do Seminário de 
Arquitetura Latino-americana – SAL, realizado pela primeira vez em Buenos Aires (1985). 
Com o objetivo de promover reflexões em relação à produção arquitetônica regional em 
um período caracterizado por processos de redemocratização em diferentes países, o 
SAL constituiu um locus de reflexão crítica e proposição, trazendo a prática arquitetônica 
para essa reconstrução historiográfica (FERNANDES, 2008).

Movimento similar ocorreu no campo do audiovisual. David Montero Sánchez e 
José Manuel Moreno Domínguez (2014) apontam que o período em análise corresponde 
ao uso da imagem e do som como ferramentas de transformação social. Inspirados em 
princípios de referências vanguardistas do audiovisual, foram idealizados vários grupos 
– podendo estar associados a instituições ou outros tipos de coletivos da sociedade civil 
organizada –, que tomam a politização do documentário não-ficcional para utilizá-lo como 
uma ferramenta para a luta contra-hegemônica. Esse movimento seguiu na esteira de 
iniciativas socialmente engajadas ocorridas no Norte Global durante a primeira metade 
do século XX, sendo muitos deles influenciados por nomes como Robert Flaherty e Dziga 
Vertov: nos Estados Unidos, um dos principais expoentes da luta política a partir do uso do 
audiovisual foi o Workers Film and Photo League, coletivo de contra-informação dedicado 
à luta operária. Na França, foram os Grupos Medvedkin e Dziga Vertov, nascidos dos 
movimentos estudantis de 1967 e da aproximação à causa operária. 

Figura 10 – Cena do filme Le gai savoir (1969).
Fonte: LE GAI... (1969).
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A experiência latino-americana referente ao que Sánchez e Dominguez (2014) 
denominam como Vídeo Participativo (VP) originou-se na década de 1950, com o fim da 
Segunda Guerra Mundial. O auxílio dos Estados Unidos a diversos países, sobretudo no 
âmbito do Sul Global, visava a modernização dessas nações com o objetivo de ampliar a 
influência norte-americana sobre a região. Difundindo modelos econômicos através do 
investimento em tecnologias, a América Latina passou a contar com diferentes programas 
de auxílio visando a formação, na região, de um possível mercado consumidor. Somada a 
outros suportes, como recursos escritos, materiais gráficos, peças de teatro e programas de 
rádio e televisão, a aplicação do vídeo ocorreu em um contexto limitado. A sua utilização se deu 
predominantemente por meio de um sistema top-down, “(...) onde especialistas, com tantos 
recursos e meios técnicos à sua disposição, pensam e determinam quais são as necessidades 
dos territórios e dos povos, que mais do que sujeitos se tornam objetos de desenvolvimento.” 
(SANCHÉZ; DOMÍNGUEZ, 2014, p. 49, tradução nossa31). 

Uma das mudanças mais significativas data apenas dos anos 1970, com a introdução 
de ideias para subverter o uso dos meios e colocar o audiovisual em favor de um projeto 
comum de sociedade, trazendo a sociedade civil dentro de seu processo de produção. A 
compreensão da diversidade cultural, socioeconômica e geográfica do Sul Global estimulou a 
criação de iniciativas focalizadas em cada contexto, fomentando o fortalecimento de vínculos 
com/entre comunidades historicamente marginalizadas e a sua consequente introdução aos 
meios audiovisuais. Analisando as iniciativas criadas no âmbito latino-americano, um ponto 
em comum entre grande parte delas refere-se a um caráter pedagógico. Projetos de caráter 
bottom-up, que exigiam a aplicação de uma metodologia capaz de fornecer aos participantes 
os meios necessários à produção: “(...) aprender a usar a câmera, selecionar a cena, interpretar 
ou conduzir entrevistas, editar cenas ou preparar títulos de crédito. Essas tarefas práticas 
envolvem em si mesmas a aquisição de habilidades essenciais para a expressão através do 
vídeo.” (SÁNCHEZ; DOMÍNGUEZ, 2014, p. 102, tradução nossa32). 

Além da habilidade técnica envolvida na produção desses trabalhos, outro ponto 
relevante era o desenvolvimento de uma ação crítico-reflexiva, que proporcionasse aos 
participantes a capacidade de interpretação da realidade e a sua decodificação através dos 
meios audiovisuais. Envolvia, sobretudo, uma relação de aprendizagem baseada no vídeo como 
meio de leitura e interpretação, impulsionado pela construção de narrativas por atores sociais 
que até então não possuíam acesso a tais tecnologias. Uma das principais aproximações 
entre algumas das iniciativas refere-se à consonância à visão pedagógica desenvolvida por 
Paulo Freire no âmbito brasileiro, explorando-a para se pensar em metodologias audiovisuais 
crítico-reflexivas. Dentre as experiências mais relevantes no campo do Vídeo Participativo no 
contexto brasileiro destaca-se o Vídeo Popular. Na seção a seguir, apresentamos um panorama 
do movimento e o discutimos a partir do atravessamento aos estudos urbanos. Buscando 
compreender a sua importância para a construção de um imaginário de cidade essencialmente 
latino-americano, mapeamos experiências que contribuam para a ampliação dessa discussão, 
com enfoque no coletivo Filme de Rua (Belo Horizonte).

31 Traduzido do espanhol: “(...) donde los expertos, contando con muchos recursos y medios 
técnicos a su alcance, piensan y determinan cuáles son las necesidades de los territorios y de las 
personas, que más que sujetos se convierten en objetos del desarrollo”.
32 Traduzido do espanhol: “(...) aprender a utilizar la cámara, seleccionar el plano, interpretar 
o realizar entrevistas, editar escenas o preparar unos títulos de crédito. Estas tareas prácticas 
conllevan en sí mismas la adquisición de habilidades imprescindibles para la expresión a través 
del vídeo”.
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2.2. Vídeo popular, uma experiência à 
brasileira

Aproximando o Vídeo Participativo ao contexto brasileiro de uma maneira mais 
contundente, observamos que o seu auge ocorreu nos anos 1980, enquanto movimento 
de contracultura que tinha os meios de comunicação de massa como seu objeto de crítica. 
A facilitação do acesso a tecnologias, em especial o vídeo, ocorreu em um período no qual 
o controle dos meios de comunicação pela grande mídia já estava consolidado. Somava-se, 
ainda, o enfraquecimento militar na América Latina, abrindo caminho para iniciativas populares 
e a organização de movimentos sociais. O momento acompanhou o aumento de manifestações 
dos setores de base, que passaram a utilizar diferentes suportes midiáticos para a construção 
de uma comunicação popular (SANTORO, 1989). Essas manifestações, contudo, ocorriam 
de modo isolado e desarticulado, dificultando o diálogo e a troca de experiência entre os 
movimentos envolvidos. O problema residia na falta de domínio dos meios de comunicação 
para a sistematização das diferentes experiências e a organização em torno delas.

Em um cenário de desvinculação, o vídeo tornou-se um meio de expressão individual 
e coletivo interessante para a luta dos movimentos sociais. Ainda que seu início tenha sido 
tímido e limitado, o seu uso era entendido como uma possibilidade de contraposição dos 
grupos populares e de crítica à grande mídia. No Brasil, a introdução do vídeo no contexto 
desses movimentos ficou conhecida por Vídeo Popular (SANTORO, 1989), estruturado a partir 
da apropriação das tecnologias audiovisuais como instrumento de ação política e forma de 
incentivo a melhorias sociais e integração popular. Além disso, na visão de Henrique Luiz Pereira 
Oliveira (1999), essa era uma forma não apenas de incluir os movimentos sociais dentro do 
processo político, mas também de reescrever e produzir uma história a partir da experiência 
coletiva. Conforme observa,

Participação implicava ruptura com as formas ditatoriais de governo e, na 
perspectiva dos movimentos populares, inserção dos setores socialmente 
excluídos no processo político. Mas não se tratou apenas da luta dos excluídos 
para ocupar o lugar que lhes cabe na história. No caso do vídeo popular, por 
participação entendia-se o papel ativo que os excluídos deveriam ter na própria 
produção do registro histórico. (OLIVEIRA, 1999, p. 138).

Apesar da constatação de correspondências latino-americanas em relação a 
realização de ações e o desenvolvimento de metodologias audiovisuais, o caso brasileiro 
pode ser considerado singular por diferentes razões. A primeira questão refere-se à aplicação 
do próprio termo Vídeo Popular, criado e empregado unicamente dentro do Brasil. Segundo 
a análise empreendida por Santoro (1989), fundador e primeiro presidente da Associação 
Brasileira de Vídeo Popular (ABVP), o trabalho em vídeo de movimentos sociais ao redor 
da América Latina estava ancorado em uma compreensão construída sobre a expressão 
Vídeo Alternativo. Contrapondo-se a essa designação, o autor explica que uma comunicação 
alternativa no contexto local está intrinsecamente vinculada a um fenômeno oriundo das 
classes médias e que, apesar de aglutinar forças de oposição, tem uma organização que 
não serve necessariamente aos interesses das classes populares. Dito de outra forma, 
o termo “alternativo” abarcaria uma série de manifestações, da videoarte e outros modos 
de experimentação com linguagens audiovisuais até programas realizados por produtoras 
comerciais.
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Figura 11 – Edição do Boletim da Associação Brasileira de Vídeo Popular.
Fonte: Fonte: PUC-SP. Disponível em: https://bit.ly/3wWg4t3. Acesso em: 12 ago. 2022.
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Ainda segundo Santoro, além do interesse na construção da informação, 
conscientização e mobilização da população, o Vídeo Popular possui uma definição que 
ultrapassa o limite da difusão. Em sua visão, o termo abarca igualmente a produção de 
programas de vídeos por movimentos sociais, instituições e grupos independentes, e/ou 
a produção de programas de vídeo com a participação direta desses agentes ao longo 
do processo de projeto (SANTORO, 1989). Com isso, observou-se que o envolvimento 
dos movimentos na produção dessas obras evidenciava também as relações de poder 
construídas a partir dos instrumentos e técnicas. Se antes havia um mediador, alguém 
que se assumia responsável pela posse e manuseio dos dispositivos, a aquisição de 
conhecimento por esses grupos representava também o rearranjo na lógica do controle 
sobre o processo de produção audiovisual (OLIVEIRA, 1999).

Em razão de seu profundo trabalho de base, o Vídeo Popular tem suas origens 
em organizações sindicais e educacionais – movimentos historicamente engajados na 
luta política e teoricamente envolvidos com a pedagogia da libertação freiriana. Ainda 
que essas primeiras ações se constituam sobretudo por uma linguagem adaptada da 
televisão, os seus princípios – ideários e técnicos – ultrapassam um único formato ou 
meio de circulação. Tomando o audiovisual como linguagem, a alfabetização se mostra 
uma etapa importante dessa complexa dinâmica de percepção, escritura, assimilação e 
difusão, especialmente quando analisada sob a ótica freiriana. Torna-se indispensável não 
apenas engajar mas também buscar meios de promover o engajamento do público-alvo. 
Experimentar com as possibilidades de alfabetização audiovisual para que esse esforço 
se torne crítico-reflexivo, fomentando a conjugação da palavramundo em sua definição 
clássica. Não basta produzir imagens, mas também pensá-las dentro do contexto no qual 
são produzidas e o seu impacto dentro da dinâmica social.

O viés sociopolítico destas ações nos permite, por exemplo, aproximar alguns dos 
princípios rouchianos aplicados por meio de projetos como o Vídeo Nas Aldeias sobre o 
Vídeo Participativo, cuja abrangência pode também ser analisada sob a perspectiva dos 
meios empregados. Este movimento se dava principalmente por meio da incorporação 
de veículos de comunicação tradicionais para se obter um maior alcance e o investimento 
em formatos alternativos com o objetivo de engajar comunidades pouco familiarizadas 
com o audiovisual. Caso similar ocorre com o Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo, um 
movimento organizado pela luta contra a estrutura social vigente e comprometido com 
a sua transformação através da formulação de ações sociais. Articulando cultura, arte e 
política, sua base se constitui por uma pedagogia de caráter aberto e horizontal:

Agimos e entendemos o audiovisual pela totalidade de seu processo de 
forma integrada e dialética: formação, produção, distribuição e exibição. A 
formação é a base de nossas ações, estando inserida em todas as etapas. 
A cada processo nos formamos e assim contribuímos com a formação dos 
outros. Nosso objetivo é a formação como relação; buscamos o conflito. 
(COLETIVO DE VÍDEO POPULAR, 2011, p. 4).

Consultando o arquivo digital do coletivo em seu website, localizamos uma série 
de filmes, discussões e relatos de experiência que sintetizam o esforço pretendido no 
que se refere à articulação com diferentes movimentos sociais e urbanos. Trabalhos 
que se dedicam a questões como gênero, raça e identidade; luta por moradia; cultura 
de rua; saberes tradicionais; dinâmicas urbanas; e relação centro-periferia. Ações que 
não se limitam ao produto fílmico em si, mas que dele se utilizam para, por exemplo, 
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suscitar profundos debates acerca de produção, relações de poder e transformação social. 
Iniciativas que partem de múltiplas frentes, compostas por ciclos de exibição, oficinas de 
audiovisual, rodas de conversa, atividades pedagógicas, dentre outras. Realiza um trabalho 
de base no sentido de acessar espaços periféricos da cidade que, carentes de políticas 
públicas de qualidade, encontram neste gesto de subversão dos meios a possibilidade 
de contribuir para a superação dessa estrutura social hierárquica, vertical e opressora.

A escolha de abordar o movimento do Vídeo Popular ocorre por sua abrangência 
à complexidade das experiências subjetivas e sociais que conformam a vida urbana. 
Um movimento que lida com diferentes perspectivas, mas que é, sobretudo, capaz de 
aproximá-las, como no caso do Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo. Se, desde a 
criação da câmera, a imagem em movimento foi objeto de encantamento e de consequente 
criação de novos imaginários – possíveis ou não –, o Vídeo Popular se constitui como meio 
de ampliação dessa compreensão ao propor uma produção que se assume colaborativa, 
participativa e crítico-reflexiva. Um exemplo no sentido de propor articulações para viabilizar 
outras perspectivas, instigar a mudança e inspirar iniciativas em territórios e grupos cada 
vez mais amplos, abertos, heterogêneos e emancipados, como sintetizam na carta de 
saída do coletivo do Fórum de Experiências Populares em Audiovisual: “Acreditamos que o 
vídeo popular é um trabalho que se estabelece na base com uma atuação social marcada 
por seus próprios atores. Nossa realidade não pode ser homogeneizada e transformada 
em uma única organização com um representante institucional.” (ANEXO A).

Figura 12 – Trecho do filme Videolência (2009).
Fonte: NCA. Disponível em: https://bit.ly/3cHWMR6. Acesso em: 14 ago. 2022.
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2.3. Filme de Rua
Direta ou indiretamente, constatamos a influência do Vídeo Popular sobre ações junto a 

diferentes comunidades, urbanas e rurais. Projetos que usam os meios audiovisuais para realizar 
um trabalho marcado pela mobilização política e cultural, promovendo a emergência de ideias 
e a construção coletiva do espaço. Durante a pesquisa, identificamos Belo Horizonte como um 
polo de ações nesse sentido, destacando-se pela articulação entre vários atores sociais. Um 
caso simbólico é o coletivo Filme de Rua, idealizado pela psicóloga Joanna Ladeira ao lado 
de um corpo multidisciplinar de ativistas das áreas da educação e do cinema, direcionado a 
jovens em situação de rua. O projeto iniciou-se com a produção de filmes por seu público-
alvo, recusando, a princípio, a realização de oficinas. Conforme Ladeira detalha a Felipe de 
Brot (2019), a sua primeira ideia consistia em apenas entregar equipamentos de captura aos 
jovens participantes e deixá-los filmar livremente o seu cotidiano. Uma alternativa para reduzir 
a interferência da equipe técnica e explorar um processo de auto-mise-en-scène (COMOLLI, 
2008) que rompe substancialmente o regime clássico do documentário de representação e 
conduz à condição de performatividade. 

 O primeiro filme, Filme de Rua (2017), foi o que deu nome ao coletivo. Na obra, os 
jovens participantes filmam o seu dia a dia nas ruas de Belo Horizonte de uma maneira que, 
no campo tradicional dos estudos da imagem e do som, se consideraria amadora. As imagens 
trêmulas, os quadros desalinhados, o zoom aplicado indistintamente e o emprego de outros 
tantos recursos que geram uma cacofonia imagética revelam o pouco conhecimento técnico. 
Por outro lado, o filme se abre para um debate mais profundo do que apenas os seus aspectos 
visuais e sonoros. A singularidade das imagens está nas relações que ocorrem no/entre o 
campo e o antecampo (BRASIL, 2017) que a câmera registra: as interações sociais, ou a 
falta delas, o percurso dessas pessoas na cidade e as situações espontâneas do dia a dia, 
justamente evidenciadas por todos esses recursos.

A imagem que se revela não só através de belos enquadramentos, mas também 
de empoderamentos. Ser protagonista de sua própria história: O cinema no qual 
venho me formando e semeando tem a ver com a construção de identidade e 
autoestima. Ele também coloca em foco, se aproxima, dá zoom em temáticas 
difíceis para a sociedade, como as desigualdades, machismos, violência policial, 
racismo, homofobias. As imagens também criticam, nos convidam à reflexão, 
além de somente entreter. (FILME DE RUA, 2019, p. 7).

Nesse sentido, a complexidade de imagens e sons pela qual a obra se apresenta, 
pode ser entendido como registro da experiência urbana sob um olhar singular e diferente 
do nosso próprio. Por isso, o seu entendimento como cacofonia parece não corresponder às 
expectativas. Conforme sugere Zi Reis, uma das diretoras do filme, a sua construção é mais 
bem apreendida quando analisada sob uma perspectiva polissêmica. Tanto no contexto de 
produção audiovisual, no qual se encontram olhares e subjetividades, quanto em relação à 
cidade, composta por uma miríade de materialidades, corpos e territórios (FILME DE RUA, 
2019). Essa compreensão encontra, nas definições sociológicas de Louis Wirth (1973 [1938]) e 
de Antônio Arantes (1994), uma base concreta para a atribuição de significados compartilhados 
resultante de relações sociais ocorridas nos espaços da cidade. Uma construção decorrente 
dos encontros, das disputas e do deslocamento, que constitui contextos espaço-temporais 
flexíveis, efêmeros e híbridos – ou complexos, no dizer Edgar Morin (2007).
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Nesse processo narrativo e audiovisual, chama-nos a atenção como o filme se constrói 
através do itinerário dos autores. Ao mesmo tempo em que as imagens nos mostram uma 
diversidade de manifestações sociais e humanas, o fluxo do andarilho costura os espaços 
filmados através da montagem, oferecendo ao espectador novas perspectivas sobre a cidade 
enquanto unidade. O que é o espaço urbano para essas pessoas? Qual a relação delas com 
cada território? O caminhar, na visão de Antônio Arantes (1994), permite que o sujeito teça 
relações entre os espaços percorridos, como também lhes atribua sentido a partir de sua 
experiência urbana. Conforme descreve,

O caminhar permite a recolha de fragmentos de histórias pessoais e do lugar. 
Ao interromper o fluxo da exploração do espaço na sua superficialidade, 
fixando-se a um ponto, a memória desencadeia a vertigem da profundidade. (...) 
Reconhecendo e colocando em relação recíproca textos anteriormente escritos 
a muitas mãos, o transeunte vivifica o resultado de um trabalho social graças ao 
qual se mantém, pontilhando o tecido urbano, alguns fragmentos que perduram. 
Outros marcos, por processo análogo, são apagados. (ARANTES, 1994, p. 198).

 
Constatamos, ainda, que o filme suscita questões clássicas ao documentário, tal 

como o estatuto de veracidade das imagens ali colocadas. Em algumas das cenas, os jovens 
se direcionam diretamente para a câmera, cantando músicas ou contando fatos curiosos 
e, às vezes, chocantes, para os operadores da câmera – e, consequentemente, para o 
espectador. Encenam situações, como um possível roubo à mão armada seguido de tiros, 
que se passa em uma praça de Belo Horizonte. Em outros momentos, as filmagens revelam 
ainda, nas entrelinhas da imagem, as reações dos transeuntes em relação aos jovens, sempre 
variando entre expressões de repreensão e olhares negativos. Outras vezes, registram-se 
acontecimentos cotidianos desses jovens como uma abordagem policial e relatos sobre sua 
vivência na cidade, passando por questões como racismo, homofobia e violência de gênero. 
Essas duas dimensões nos mostram que realidade e ficção se encontram em uma profunda 
relação, impedindo que sejam analisadas separadamente.

Figura 13 – Cenas do percurso em Filme de Rua (2017).
Fonte: FILME DE RUA (2017). Disponível em: https://bit.ly/3qaePCC. Acesso: 01 de jul. 2022.
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Podemos considerar essa uma estratégia de auto-ficção, definida por Diane Klinger 
como a “(...) dramatização de si que supõe, da mesma maneira que ocorre no palco teatral, 
um sujeito duplo, ao mesmo tempo real e fictício, pessoa (ator) e personagem”. (KLINGER, 
2006, p. 58). Uma escrita sobre si próprio na qual o autor, através da performance, se 
assume também narrador e personagem de seu texto. Se, por um lado, essa atitude pode ser 
considerada narcisista, por outro, contribui para o questionamento da ideia de representação. 
Essa constatação fica evidente em alguns dos relatos concedidos por participantes do 
coletivo, dentre os quais destaca-se o uso do termo “ficção tipo real”:

E esse filme é uma ficção da rua, mas uma “ficção tipo real” (que, aliás, é o 
nome do novo filme que estamos produzindo), entende? Porque é uma ficção 
mesmo, mas mostra também a realidade. Às vezes a gente programava a 
cena e quando ia fazer, saía de outro jeito. Mudava tudo na hora! Se isso não 
é ficção e realidade misturada, não sabemos o que é. No nosso filme cola os 
dois juntos: o real e a ficção. (DE BROT, 2019, p. 118).

 A discussão sobre uma “ficção tipo real” nos parece essencial para compreender 
a obra. Especialmente porque envolve uma complexa rede de relações estruturada pelo 
encontro de diferentes subjetividades: exige a constante e necessária negociação das 
pessoas envolvidas em sua produção, da roteirização à exibição, da interpretação que o 
espectador faz sobre aquilo que assiste e, no caso de um projeto crítico-reflexivo, o diálogo 
entre todos esses sujeitos. O resultado dessa confluência é incerto, pois, como aponta Morin 
(2011), elas podem se repelir, se aproximar ou se aglutinar. Porém, ela pode proporcionar 
novas compreensões, contribuindo para uma transformação sociourbana individual e 
coletiva. Essa dinâmica impulsionada pelo audiovisual revela-se potencialmente conveniente 
aos estudos urbanos justamente por sua variabilidade, pois, como escreveu Louis Wirth 
(1973 [1938]), as relações sociais e a condição de mobilidade do sujeito são os princípios 
básicos para a compreensão do espaço urbano em diversos seus usos e apropriações. 

Atualmente, o coletivo possui uma sede física em um prédio localizado na região 
central de Belo Horizonte. Situada no Edifício Sulamérica, a loja térrea que abriga o coletivo 
possui dois andares: em baixo, uma sala de cinema, e, em cima, uma sala de produção. Nesse 
espaço, são realizadas exibições públicas dos filmes produzidos pelo coletivo e por parceiros, 
eventos para a promoção de encontros, além das oficinas de audiovisual com os jovens. A sua 
instalação nesse ponto da cidade – e nesse imóvel em especial – é por si só simbólica, dada a 

Figura 14 – Encenação dos autores na obra Filme de Rua (2017).
Fonte: FILME DE RUA (2017). Disponível em: https://bit.ly/3qaePCC. Acesso: 01 de jul. 2022.
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sua importância para a história da capital mineira. Em primeiro lugar, por se situar na Avenida 
Afonso Pena, uma das principais vias da Região Centro-Sul. Planejada pelo engenheiro Aarão 
Reis no período de construção de Belo Horizonte, a Afonso Pena fora concebida aos moldes 
dos boulevards parisienses. A arquitetura do seu período de fundação é composta por edifícios 
ecléticos, construídos para acolher e servir as altas classes. Monumentais, alguns desses 
prédios se mantêm preservados, como no caso do Automóvel Clube e o Palácio da Justiça.

A implantação do conjunto Sulacap-Sul América ocorreu no início da década de 1940, 
em um período de esforço de modernização. Dentre as principais características dessa época, 
destaca-se a demolição de grande parte das antigas construções, a verticalização do Centro 
e a sua ocupação pelas classes médias. Como resultado desse processo de remodelação, 
Celina Lemos (2010) aponta a degradação dos espaços de sociabilidade a partir de uma 
lógica funcionalista. Segundo a autora,

Desde a década de 1940 até o fim da década de 1950, as imagens do Centro 
e suas representações no espaço revelam o descompasso da fragmentação. 
As renovações e demolições ocasionadas pela chegada do fenômeno da 
metropolização denotam contradições e ambiguidades. Se a paisagem seduz e 
encanta a partir de sua condição verticalizada, por outro causa estranhamento, 
indiferença. (LEMOS, 2010, p. 63).

Projetados pelo arquiteto Roberto Capello em 1941, o Sulacap e o Sul América 
exemplificam o momento de expansão e adensamento da cidade. Os dois edifícios representam 
um salto da cidade em direção à modernidade, buscando afastar-se das memórias do passado 
de uma recém-criada capital. O projeto de Capello se diferencia das demais obras da época por 
sua inserção no terreno. O arquiteto recuou a fachada frontal de modo a implantar um jardim 
aberto – ideia recuperada do plano urbanístico de Aarão Reis. Além disso, introduziu-se um 
vão entre os dois edifícios, criando uma pequena área de convivência que liga as Avenidas 
Afonso Pena e Assis Chateaubriand e cria uma moldura em torno do Viaduto Santa Tereza. 
No entanto, ao longo de vários anos, o projeto foi descaracterizado e modificado. Dentre as 
principais alterações estão: a demolição dos jardins e a obstrução da visada para a construção 
de anexos, a flexibilização do uso misto previsto em prol de sua função comercial e, mais 
recentemente, o gradeamento das áreas comuns do edifício.

É importante frisar que a discussão acerca das qualidades da região onde se situa o 
Filme de Rua é um ponto importante para a compreensão das dinâmicas do coletivo, tanto 
internamente quanto com o espaço urbano e os frequentadores. Apesar de ser considerada 
uma área de atração, o Centro também se caracteriza pelo seu esvaziamento pelas classes 
médias e sua consequente desvalorização social e financeira. Como sintetiza a socióloga 
Luciana de Andrade, 

O aparecimento dos shopping centers, dos condomínios fechados verticais 
e horizontais, o esvaziamento das áreas centrais e históricas das grandes 
cidades, assim como os processos de revitalização dessas áreas são exemplos 
de mudanças significativas na vida das grandes cidades. No caso do Brasil, 
não há como desconsiderar que o crescimento da criminalidade nas últimas 
décadas afetou significativamente a liberdade de estar em público. Essas 
mudanças incidem sobre a vida de todos os moradores, mas em especial sobre 
as novas gerações, incentivando uma sociabilidade entre iguais e em lugares 
vigiados (uma forma de comportamento menos exposta aos riscos do estranho 
ameaçador). Essa sociabilidade restrita e restritiva não faz jus à riqueza de 
possibilidades presentes numa grande cidade. (ANDRADE, 2007, p. 116).
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 Soma-se a isso a consequente ocupação habitacional e comercial da região 
por camadas populares. O Centro, sugere Andrade (2007), não apenas mantém o seu 
caráter de referencial urbano e a sua vitalidade, como também o expande para além 
dos limites do município, acolhendo públicos de municípios vizinhos dentro da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Com a mudança no perfil de frequentadores, alteram-se 
as apropriações do espaço e as expressões culturais. Torna-se ponto de encontro para 
eventos dedicados à cultura popular e de rua, catalisados por espaços como o Centro de 
Referência da Juventude (CRJ). Ao mesmo tempo que repele uma pequena parcela da 
população, aglutina outra, permitindo a renovação do território e a sua manutenção como 
espaço da diversidade. A presença de equipamentos ligados à administração pública e 
estadual torna o Centro um local favorável para manifestações civis; as praças e parques 
propiciam a seus moradores e transeuntes um espaço de descanso e lazer completo; e 
essa mesma qualidade dos espaços públicos serve também a pessoas em situação de 
rua que buscam um local para se abrigar.

Nesse contexto, a instalação do Filme de Rua nesse ponto da cidade acompanha 
um significativo e importante processo de perpetuação da área como polo dinamizador das 
relações sociourbanas, fomentando uma experiência urbana que encontra respaldo nas 
definições de Wirth (1973 [1938]) e Arantes (1994). Os eventos, exibições e ações abertas 
ao público exigem, por exemplo, a abertura dos portões que limitam o acesso ao prédio 
após o horário comercial. Frequentemente marcados para o fim da tarde ou durante o fim 
de semana, esses horários permitem que mais pessoas possam participar dos encontros. 
Por se localizar em uma região com ampla oferta de transporte e proximidade a outras 
regiões, verificamos que essa receptividade se reflete na heterogeneidade do público 
dessas atividades. Aos jovens do coletivo e seus realizadores se juntam outras pessoas 
envolvidas direta ou indiretamente com a ação: entusiastas, cineastas, acadêmicos, 
parceiros e até mesmo transeuntes que circulam pela região.

A polifonia dos filmes, portanto, se reflete no perfil dos presentes, que, entre uma 
exibição e outra, fazem pausas para conversas informais, reforçando, mais uma vez, a 
quebra da verticalidade que domina a estrutura social. A horizontalidade que permeia 
as ações do coletivo desde a sua idealização contribui para a formação de um círculo 
de cultura aos moldes freirianos, isto é, um ambiente no qual o aprendizado ocorre pela 
“reciprocidade de consciências” (FIORI, 1974, p. 3). Essa dinâmica se efetiva tanto nesses 
encontros quanto no próprio cotidiano dos participantes que, a partir da experimentação 
audiovisual – individual e coletiva –, estão em constante intercâmbio. A sede, a rua, os 
eventos e até mesmo as festas são momentos nos quais os jovens se permitem brincar 
com as possibilidades, refletindo em uma formação que não se limita à um único papel 
ou função: “E hoje estamos aí, fazendo outros filmes, sendo diretores e diretoras, atores 
e atrizes. Já gravamos em baile funk, nas casas uns dos outros, e até no churrasco que 
fizemos outro dia na laje do Ed Marte.” (DE BROT, 2019, p. 119).

Devemos, portanto, reconhecer o caráter formativo do projeto, que oferece uma 
oportunidade aos jovens de se profissionalizarem como diretores, montadores, editores, 
atores, dentre outras especialidades. À medida em que o projeto se consolida na cena 
cultural, conquistam o reconhecimento de instituições privadas e públicas que retornam 
em incentivos financeiros e socioculturais voltadas ao audiovisual. O apoio do programa 
Rumos Itaú Cultural, por exemplo, contribuiu com a sede física do coletivo e custeou bolsas 
para parte dos integrantes. Felipe de Brot afirma que, além de tirar esses jovens do lugar de 
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invisibilidade, o Filme de Rua contribuiu diretamente para a formação e profissionalização 
deles, como mostram os relatos feitos ao arquiteto urbanista (DE BROT, 2019, p. 18-19). 
Mais do que isso, a sua práxis crítico-reflexiva contribui para uma (re)inserção dessas 
pessoas na sociedade, posicionando-se nela enquanto sujeitos emancipados que buscam, 
coletivamente, dialogar para transformar o mundo e a sua lógica opressora (FREIRE, 1974). 

 A análise sobre ações como o Filme de Rua exemplifica como o audiovisual é 
capaz de mediar as relações em suas mais diferentes dimensões, desde o momento em 
que Joanna Ladeira e os colaboradores “técnicos” idealizam um trabalho com jovens em 
situação de rua, reunindo-os para dialogar, passando pela instalação do coletivo na região 
central de Belo Horizonte e compreendendo a própria organização de eventos abertos ao 
público. A produção de documentários de “ficção tipo real” evidencia um processo de 
formação crítico-reflexiva de todos os envolvidos direta ou indiretamente no projeto. Os 
trabalhos analisados ao longo desta pesquisa mostram como a realização coletiva pode 
não apenas tornar visíveis as situações vividas de um grupo socialmente marginalizado, 
mas também estimular a emergência de ideias para os problemas e questões enfrentadas 
no cotidiano da cidade. Tudo isso, cabe apontar, se torna possível por sua inserção na malha 
urbana, cuja abertura para a comunidade tem como efeito a participação daqueles que 
partilham esse espaço urbano, além da difusão e ampliação do conhecimento produzido 
para outros espaços e contextos.

 Ao recuperarmos o conceito sociológico de cidade proposto por Louis Wirth (1973 
[1938]) para analisar o Filme de Rua, comprovamos a noção da cidade enquanto uma 
definição intercambiável. Isso porque o coletivo desafia cotidianamente os significados 

Figura 15 – Projeção e discussão entre os autores.
Fonte: FILME DE RUA (2017). Disponível em: https://bit.ly/3qaePCC. Acesso: 01 de jul. 2022.
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impostos por meio de um processo de formação crítico-reflexiva que ocorre na completa 
integração dos espaços educacionais com o território. No caso específico, um espaço 
que acolhe a comunidade em sua pluralidade e estimula o encontro dessas diferentes 
saberes e visões de mundo, contribuindo para uma transformação da sociedade através 
de uma pedagogia que se expande para a cidade e se faz acessível para a população. Em 
outras palavras, uma abordagem que tem o diálogo, a autonomia e a emancipação como 
princípios básicos, focada na transformação através da mobilização coletiva. O audiovisual, 
conforme verificado, é a interface – o mediador (GINSBURG, 1991) – para tornar visíveis 
essas diferentes experiências e contribuir para a formação de indivíduos conscientes de 
sua importância dentro dessa constante dinâmica urbana de atribuição de significados.

2.4. A noção de pedagogia urbana
Aproximando a ideia de transformação social a partir de uma reconfiguração do 

espaço urbano, localizamos a noção de pedagogia urbana de Marcelo Lopes de Souza 
(2006), que frisa o caráter formativo assumido pela cidade, similar ao exemplo que Maria 
da Glória Gohn (2010) trata ao discutir a relação entre movimentos sociais e o território. 
Correlacionando experiência urbana e pedagogia, Souza propõe que atores técnicos 
atuem como “educadores libertários”, não apenas estimulando a participação popular 
como pensando em maneiras de tornar acessível um conhecimento fundamentalmente 
técnico-científico. Trazer para o planejamento urbano a experiência cotidiana de sua 
população, tornando-os aptos a contribuir nos processos de tomada de decisão e, por 
consequência, exercer o seu pleno direito à cidadania (SOUZA, 2006). Essa proposta se 
mostra essencial para a nossa pesquisa por duas razões. Primeiramente, porque articula 
o conhecimento prático e teórico desenvolvido pelo campo com outras tantas áreas do 
saber, encontrando na educação um terreno fértil para a proposição de novas ideias e 
soluções. Em segundo lugar, porque realiza esse movimento de aproximação através da 
ultrapassagem dos limites institucionais da escola.

A escola enquanto instituição de ensino, tal qual a conhecemos, tem como um 
de seus principais pilares a disciplina. A sua produção se aproxima das investigações de 
Michel Foucault (2009) sobre as instituições europeias na passagem do século XVIII e 
XIX, nas quais o controle dos corpos era exercido através do controle do espaço. Apesar 
de este não ser o foco de nossas análises, cabe apontar como algumas das técnicas 
e estratégias empregadas nessa construção ainda se mantêm vigentes: organizar os 
estudantes em fileiras, dispor as carteiras em linhas retas, controlar cronometricamente 
os horários de cada aula, instituir um programa de ensino rígido e, acima de tudo, se 
basear em uma hierarquia vertical, que organiza alunos e professores em uma estrutura 
de controle. Simultaneamente aos relatos oferecidos por Freire e sistematizados nesta 
pesquisa, as características mencionadas nos impelem a pensar modelos para além da 
noção clássica de escola. Ideias ligadas à formação de espaços abertos e integrados com 
a vida cotidiana, ambientes onde se aprende uns com os outros, contribuindo para uma 
construção coletiva do espaço. Estimulando a emancipação e a autonomia por meio de 
uma práxis crítico-reflexiva, que incorpora saberes tradicionais e experiências subjetivas.

Neste ponto, parece adequado recuperar o conceito de documentário elaborado 
por Patricia Zimmermann (2000), uma vez que justamente remonta a ações que utilizam 
o audiovisual como ferramenta de reflexão e transformação social. A autora aborda o 
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uso da imagem e do som como mediadores em um sentido similar ao proposto por Faye 
Ginsburg (1991) em relação à capacidade de estimular compreensões, compromissos e 
reconciliações através da aproximação dos sujeitos. Tendo em vista que sua ontologia não 
se limita ao registro do mundo histórico, mas à reflexão das dinâmicas as quais pretende 
registrar, a investigação do potencial da imagem e do som deve ser compreendida como 
etapa intrínseca ao campo. Isso implica na extrapolação da dimensão teórica do cinema 
e na urgência de aplicação do conhecimento produzido diretamente sobre o contexto 
no qual o filme é produzido. Implica na consolidação da noção do documentário como 
práxis, isto é, articulação entre teoria e prática, cuja configuração depende do diálogo entre 
os sujeitos envolvidos e os acordos entre eles estabelecidos. Apenas experimentando 
com novos formatos, técnicas e recursos, alcançaremos o potencial de engajar novas 
comunidades e atores sociais em torno da transformação do cotidiano.

No que concerne à leitura da cidade latino-americana, os processos de criação 
audiovisuais possibilitam novos modos de entendimento e, consequentemente, outras 
maneiras de perceber e agir sobre os seus vários territórios. Por outro lado, o estudo e 
análise do Vídeo Participativo no contexto latino-americano e o seu caráter aglutinador 
no que se refere à participação de diferentes grupos sociais permite a compreensão das 
qualidades e problemas enfrentados a nível regional, possibilitando a construção de laços 
de reconhecimento e solidariedade entre seus diferentes povos. Com isso, a investigação 
de tais experiências revela-se notadamente profícua para a consolidação de uma reflexão 
teórico-prática elaborada por quem vivencia diária e historicamente o espaço latino-
americano em toda a sua complexidade. O que fazemos aqui trata-se de um movimento 
no sentido de abrir-se para uma discussão ampliada e democrática, pensando em meios 
de contribuir para os estudos urbanos a partir de uma perspectiva emancipatória.

Esse processo nos leva a pensar em ações voltadas ao uso do documentário 
no sentido proposto por essas referências. Um movimento de sair da discussão teórica 
e dos estudos de caso para verificar o potencial do audiovisual em estimular leituras da 
cidade. Com isso, passamos para uma processo prático-experimental dentro da pesquisa, 
constituída por experimentos que visam explorar o uso da imagem e do som nos estudos 
urbanos. Entre 2019 e 2022, foram realizados três projetos, compostos por diferentes 
metodologias e em diversas escalas. Cabe apontar que essas iniciativas integram um 
conjunto de ações desenvolvidas pelo Nomads.usp durante a última década, sendo 
parte de um repertório construído por de referenciais teóricos e reformulado a partir das 
experiências práticas do Núcleo. Sendo realizada junto a pesquisadores do Núcleo, do 
IAU-USP ou com grupos da sociedade civil, a ideia principal dessas ações busca fomentar 
a mobilização e a reflexão crítica acerca da realidade a partir do saber-fazer audiovisual.
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Durante toda a pesquisa, foram realizados experimentos voltados à exploração 
de construção de narrativas audiovisuais tendo como base a leitura de fenômenos 
urbanos. Esse processo teve início ainda em 2019, com a realização de um filme sobre 
a manifestação popular conhecida como 15M, uma demonstração que teve como uma 
de suas reivindicações a luta contra o desmonte das universidades públicas. Em 2020, 
lançamos o Projeto CON:FINIS, uma ação desenvolvida com o objetivo problematizar o 
habitar no contexto de pandemia. Diferentemente da primeira atividade, conduzida no 
Nomads.usp exclusivamente com pesquisadores do Núcleo, o segundo projeto recebeu 
contribuições oriundas de diferentes localidades e participantes, através da utilização 
dos meios digitais. Neste capítulo abordamos sequencialmente as duas ações, desde as 
suas respectivas concepções até os resultados obtidos. 

Antes de nos debruçarmos sobre as experiências, cabe destacar que o debate 
em torno delas encontra-se focado na questão do processo de produção e criação. Por 
esse motivo, em cada seção, apresentamos os dados quantitativos e qualitativos obtidos 
sem renunciar à análise crítica das dinâmicas de realização dos dois projetos. Levando em 
consideração a importância de se pensar o documentário em sua totalidade, isto é, não 
apenas o produto mas também o seu processo de realização, a metodologia detalhada 
no segundo capítulo da dissertação é recuperada para evidenciar as condições e o 
contexto em que cada uma das ações foi realizada. Tal movimento é feito tanto no campo 
da Arquitetura e Urbanismo – através da aproximação entre o audiovisual e os estudos 
urbanos –, quanto a partir da transdisciplinaridade, entendendo o documentário como um 
campo capaz de suscitar o encontro e o diálogo entre diferentes visões e saberes. Por fim, 
apontamos as potencialidades e os limites de cada experimento, buscando delimitar um 
conjunto de procedimentos para a realização de futuras iniciativas.

3.1. Um primeiro passo: observar o 
movimento 15M

A constituição do documentário como prática metacrítica e produtora de história 
(ZIMMERMANN, 2000) fornece fundamentos para a compreensão da relevância de 
se registrar, através da imagem e do som, fenômenos ligados à vida cotidiana. Foi a 
partir desta lógica que o Nomads.usp buscou elaborar procedimentos metodológicos 
ligados ao audiovisual para o seu uso no dia 15 de maio de 2019, durante o 15M, uma 
manifestação popular de escala nacional. A data simbólica possuía correspondência 
com a insurgência ocorrida na Espanha, em 2011, contra políticas de austeridade social, 
o modelo político de natureza representativa do país e a consequente mercantilização da 
democracia. Por meio de uma organização híbrida, isto é, uma estrutura articulada entre 
práticas físicas, destacando-se a ocupação da praça Puerta del Sol, em Madrid, e ações 
digitais, o movimento que foi popularmente conhecido como “Indignados” revelou novas 
possibilidades de arranjos sociais e novas formas de se pensar o espaço em processos 
de tomada de decisão por parte da população (SILVA, BERNARDES, 2015).

Mais consolidado do que a experiência brasileira, o 15M espanhol já evidenciava 
o papel do audiovisual como potencializador dos discursos das manifestações, 
estabelecendo uma estética diretamente subjugada às condições limitadas de difusão 
e acesso. O aspecto videoativista dos protestos ocorridos na Espanha é exemplificado 
pelo Enmedio, coletivo que se utiliza dos meios digitais em seu trabalho. As obras do 
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grupo, criado em Barcelona, demonstram o interesse em articular a sociedade em torno 
de questões coletivas através do audiovisual. Fiesta #CierraBankia (2012) é idealizado a 
partir da indignação com o plano de recuperação da Bankia em plena crise econômica. A 
obra é pensada a partir da ocupação de uma instituição bancária, os desafios de registrar 
as cenas e de evacuar o local sem sofrer repreensão. Los Reflectantes (2012), por sua vez, 
é um trabalho no qual foram projetados infláveis prateados a fim de defender manifestantes 
de ataques policiais e evitar possíveis reconhecimentos faciais. Neste caso, o Youtube foi 
a plataforma escolhida para a divulgação de vídeos-tutoriais ensinando os espectadores 
a reproduzir os objetos em outras localidades.

Se os meios digitais se baseiam em princípios como consumo de informações ou de 
serviços de comunicação (LÉVY, 1999), a lógica do grupo espanhol pode ser compreendida 
como subversiva, uma vez que sua utilização escapa ao raciocínio algoritímico pelo qual as 
plataformas audiovisuais são desenvolvidas e funcionam. O caráter comunicacional de suas 
páginas não se limita à mera difusão de informações. Ainda que também busque atualizar as 
pessoas sobre os fatos ocorridos durante o período, a produção de conteúdo é vista como uma 
forma de conscientizar e articular esses atores a nível global. Considerando aquele momento 
efervescente de levantes em diversas partes do mundo, a utilização de recursos digitais viabilizou 
uma troca entre movimentos. Compartilhando experiências, criou-se uma rede global de apoio, 
capaz de fornecer novas possibilidades de organização desses grupos. Diferentemente da mídia 
convencional, grande parte dessa relação ocorre a partir de uma lógica open source. No caso 
da Enmedio, os trabalhos são divulgados na rede sob licença Creative Commons, permitindo a 
apropriação de suas técnicas e estratégias por outras pessoas e grupos.

Figura 16 – Utilização do material produzido em manifestação.
Fonte: Enmedio. Disponível em: https://bit.ly/3cLbPcM. Acesso em: 12 jan. 2022.
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No ano de 2019, o 15M foi um dia e um movimento ocorrido simultaneamente em 
várias cidades brasileiras e impulsionada pelo contexto sociopolítico do país. Para além da 
correspondência de data, revelava aproximações aos “Indignados”, que já vinham, desde a 
Primavera Árabe, em 2010, manifestando-se contra ações principalmente governamentais. 
Através da organização híbrida entre redes sociais e atos in situ, estes grupos de oposição 
se movimentavam em torno de pautas econômicas, sociais, educacionais, ambientais, 
dentre outras questões relativas ao cotidiano vivido por indivíduos e grupos. Entremeado 

Figura 17 – Cenas do filme Fiesta #CierraBankia (2012).
Fonte: FIESTA... (2012).
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por uma miríade de discussões, o 15M brasileiro representou a reunião de diferentes vozes, 
perspectivas e subjetividades em um mesmo espaço: a cidade. Estudantes, sindicalistas, 
indígenas, servidores públicos e outros atores sociais reivindicavam pautas e demandas 
relacionadas à salvaguarda e proteção da universidade pública no país que, quando 
reunidas, tomaram força e tornaram visíveis experiências e questões próprias a cada 
grupo, mas estruturalmente conectadas quando analisadas detidamente.

Em São Carlos, aproximadamente 15 mil pessoas aderiram à manifestação. Com 
a presença dos campi de importantes universidades públicas, a Universidade de São 
Paulo e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), além do Instituto Federal de São 
Paulo (IFSP), a cidade é um expressivo polo educacional e tecnológico. Junto a grupos 
como trabalhadores sindicais, militantes políticos de diferentes partidos e da sociedade 
local, o movimento agregou múltiplas vozes advindas da experiência desses atores. Fosse 
pelos cortes orçamentários das universidades públicas, a CPI do Estado de São Paulo, 
a reforma da previdência ou questões étnico-raciais, a multiplicidade de reivindicações 
nos despertou indagações: como potencializar o discurso das milhares de vozes desse 
movimento? Como interpretar essas várias demonstrações e ampliar o seu entendimento? 
Em um contexto de crítica a um suposto isolamento acadêmico frente à sociedade, como 
associar o trabalho produzido na universidade a essas vozes na cidade, em um movimento 
de construção apoiado na ideia de sistemas complexos?

O experimento fazia parte do Projeto FilmaNomads, organizado pelo Nomads.usp e 
dedicado à realização de exercícios exploratórios audiovisuais estruturados com base em 
referenciais selecionados, visando o desenvolvimento coletivo de leituras urbanas. Neste 
sentido, o projeto objetiva incorporar linguagens e narrativas audiovisuais às investigações 
realizadas no âmbito do Núcleo com vistas à ampliação de seu leque metodológico. No 

Figura 18 – Capa do filme 15M – Linguagens (2019).
Fonte: 15M... (2019).
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âmbito da ação, a participação de pesquisadores ligados ao uso do audiovisual como 
meio de leituras urbanas, mas com diferentes formações – um professor Livre-docente, 
uma doutoranda e professora universitária, um mestrando e um graduando – foi um fator 
de interesse para a condução da dinâmica. Essa característica foi aproveitada a fim de se 
explorar as possíveis emergências oriundas do diálogo entre as subjetividades envolvidas 
que, em nossa visão, poderiam contribuir para a construção de um processo coletivo de 
produção audiovisual.

3.1.1. O processo: idealização, filmagem e edição

A atividade foi decidida apenas dois dias antes da data prevista para o evento. 
Previamente à data, começamos a discutir a preparação para o movimento, visando 
compreender as suas pautas, o trajeto do cortejo e a programação definida em assembleias 
ocorridas nas universidades. Essa primeira conversa também foi importante para 
começarmos a pensar o formato do documentário que pretendíamos realizar. A ideia inicial 
se aproxima da noção cunhada por Patrícia Zimmermann (2000) como “documentário 
independente”, isto é, uma obra que incorpora contextos sociais, históricos e políticos 
dentro de sua construção, priorizando uma consciência crítico-reflexiva. Em outras 
palavras, um filme que opera como contradiscurso às narrativas hegemônicas que tentam 
enquadrar o movimento. Nesse sentido, a constituição do filme não se dá por um gênero, 
estratégias formais, identidade, tratamentos ou conteúdo específicos, mas no decurso 
de sua realização, segundo a complexidade do contexto no qual é realizado e os desafios 
impostos pela luta política na qual se encontra inserido.

A ação se pautou na análise do movimento segundo o pensamento complexo. 
Tendo em vista a multiplicidade de vozes e interesses reunidos em um corpo único, o 
pensamento complexo descrito por Edgar Morin (2005) nos fez enxergar o protesto como 
tecido. À noção moriniana de complexidade, adicionamos a noção de observação postulada 
por Heinz Von Foerster (2003 [1991]) a partir da cibernética de segunda ordem. No 
contexto do 15M, a conjugação dessas ideias implicava em uma leitura do movimento por 
nós, pesquisadores, a partir da participação plena e consciente de integrarmos o sistema 
que pretendíamos analisar. Como sugere Von Foerster sobre a aplicação cibernética de 
segunda ordem, “se as propriedades do observador (ou seja, observar e descrever) forem 
eliminadas, não resta mais nada; sem observação, sem descrição” (FOERSTER, 2003 
[1991], p. 289, tradução nossa). Como efeito, a assimilação desses princípios para o 
desenvolvimento da ação contribuiu para um processo colaborativo e não-hierarquizado, 
propiciando o desenvolvimento de filmes curtos que, apesar de produzidos cada um por 
um único pesquisador, são permeados por observações alheias. Além de complexificar as 
leituras sobre aquilo que se registrou, essa metodologia de trabalho permitiu a exploração e 
ampliação de ideias, além de discussões mais aprofundadas, permeadas por um constante 
debate e trocas de ideias entre os participantes direta ou indiretamente envolvidos.

A etapa de filmagem foi idealizada como um processo aberto. Englobando desde 
pautas educacionais até questões indígenas e demandas da luta trabalhista, sabíamos 
que a miríade de temas abordados durante a manifestação não poderia ser registrada em 
sua totalidade, mesmo que isto fosse o almejado. Portanto, para a etapa de registro do 
cortejo, definiu-se que os pesquisadores poderiam registrar cenas segundo o seu próprio 
interesse, a partir daquilo que mais os chamasse a atenção. A captura poderia ser feita 
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tanto através de equipamentos profissionais quanto amadores, permitindo que outras 
pessoas pudessem contribuir com seus próprios registros. A ação teve a participação de 
outros pesquisadores do Nomads.usp que, mesmo não fazendo parte da etapa edição, 
registraram livremente suas percepções do movimento, deslocando-se individualmente 
ou em grupos ao longo do trajeto do cortejo. Por se tratar de uma demonstração pública na 
qual os pesquisadores integravam tanto o grupo acadêmico reivindicante, como a massa 
“indignada” da sociedade civil, os manifestantes mostraram-se receptivos às gravações.

Todas as imagens produzidas foram armazenadas e organizadas em um repositório 
virtual em nuvem, constituindo uma base comum disponível para alimentar a edição de 
filmes por todos os quatro pesquisadores. Após seleção pelos autores dos vídeos, o 
repositório reuniu 354 arquivos digitais de imagem e som com durações variadas. Esta 
metodologia de livre compartilhamento de arquivos para edição de vídeos vem sendo 
utilizada com sucesso em diversas práticas do Núcleo. O roteiro de montagem do filme 
final foi discutido pelos quatro pesquisadores após o dia do evento, a partir de suas 
experiências na manifestação, as preocupações das pesquisas em curso e suas referências 
teóricas, e a visualização de todo o material gravado. Definiu-se que a edição trataria da 
manifestação como um todo complexo, ainda segundo a formulação de Edgar Morin 
(2005), descrevendo e examinando algumas das partes que compunham esse tecido 
através de uma análise fundamentalmente audiovisual, com o mínimo de informação 
textual adicionada pelos editores.

Logo após a reunião dos participantes, o evento foi dissecado em sete partes 
constitutivas, referentes a sete elementos de linguagem identificados a partir das ações 
dos manifestantes. Com a definição dos sete temas, buscou-se, no material produzido, 
imagens e sons que permitissem sua observação e análise crítica: 1) Corpos e gestos 
individuais portadores de informação; 2) A multidão como corpo; 3) Palavras de ordem 
gritadas coletivamente; 4) Palavras de ordem em cartazes; 5) Discursos orais e em 
aulas públicas; 6) Expressões musicais; e 7) Diálogos entre universitários e a população. 
Cada um dos pesquisadores responsabilizou-se pela edição de um ou dois destes 
temas, com liberdade de uso do material gravado, escolha de técnicas, e construção de 
narrativas. Podemos, portanto, afirmar que esse processo também seguiu os princípios 
do pensamento complexo e os fundamentos da cibernética de segunda ordem. Isto é, a 
equipe de edição como um sistema heterogêneo, cujos integrantes dialogaram de maneira 
constante e opinaram sobre a edição final. 

Ao total, foram produzidos cinco filmes de duração entre 3 e 5 minutos. Apesar 
de poderem ser assistidos de maneira autônoma, essas partes foram desenvolvidas de 
forma a compor um produto único de 18 minutos. A proposta de unificá-los tinha como 
objetivo complexificar a discussão acerca das questões observadas durante a imersão 
na manifestação e posteriormente debatidas pelos pesquisadores. Os filmes mostram 
um conjunto de técnicas e recursos, cada um com suas particularidades. Por outro lado, 
as diferentes estratégias empregadas evidenciam a complexa lógica do processo de 
realização do documentário, corroborando a noção do documentário enquanto campo 
que ultrapassa os limites de categoria, estratégia, identidade, tratamento ou quaisquer 
outros conteúdos específicos (ZIMMERMANN, 2000). Dessa forma, a noção de relação 
entre parte e todo e os diferentes níveis de observação, presentes na manifestação em 
si, foram explorados de múltiplas maneiras, tanto no roteiro e estrutura do documentário 
final, quanto na construção de uma narrativa audiovisual plural, e no próprio processo de 
trabalho da equipe de captura e edição.
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3.1.2. O produto: “15M – Linguagens”

A primeira parte do filme, O corpo na multidão, a multidão como corpo, foi editada 
pelo pesquisador de iniciação científica do Núcleo, Rodolfo Martins. Os momentos iniciais 
apresentam o nascer da manifestação, a concentração do grupo na área externa ao 
Diretório Acadêmico da Universidade de São Paulo do campus de São Carlos e a marcha 
do grupo às ruas. Em tons de cinza, o trecho recorta e enfatiza gestos, atos, movimentos 
e expressões corporais particulares de indivíduos, efeitos empregados com o objetivo 
de mapear comportamentos e subjetividades expressas na multidão. O som, por sua 
vez, fica por conta de um zunido estridente, atravessado por batuques que soam como 
a batida de um martelo. Focando nos corpos dos indivíduos, a câmera opera como uma 
lupa, procurando, na massa de pessoas, elementos portadores de informação. Em um 
exercício fundamentalmente visual, passamos a reconhecer parte dos sujeitos que se 
incorporam à manifestação, algumas de suas reivindicações e suas particularidades diante 
dessa tecitura de muitos corpos.

Figura 19 – Trechos da parte “O corpo na multidão, a multidão como corpo”.
Fonte: 15M... (2019).



82

A partir do segundo momento do filme, a câmera que antes se assemelhava a uma 
lupa se transforma em telescópio. Realizando uma leitura em maior escala, a multidão se 
torna o corpo analisado. O cinza dá lugar a cenas coloridas. Os corpos, roupas, cartazes, 
bandeiras, dentre outros elementos, em conjunto, mostram a vivacidade do movimento 
e a diversidade que dá forma a essa assembleia. A cor nos mostra que esse corpo é 
complexo, mesmo quando observado de longe. Diferentemente das cenas iniciais, o som 
direto apresenta uma cacofonia de gritos e cantos incapazes de serem distinguidos. O 
mesmo ocorre no caso dos cartazes. Com exceção dos posters filmados a curta distância, 
a leitura das reivindicações pelo espectador é difícil percepção. A não-compreensão 
dos discursos e dos escritos representa o paradoxo moriniano do uno e do múltiplo: um 
cortejo de extrema complexidade, tecido por uma multiplicidade de elementos que, quando 
reunidos, configuram uma massa aparentemente uniforme de pessoas e vozes.

Em seguida apresentamos Gritos ouvidos, gritos escritos, filme produzido e 
editado pelo autor da presente pesquisa. Através de cortes e transições audiovisuais, o 

Figura 20 – Trechos da parte “Gritos ouvidos, gritos escritos”.
Fonte: 15M... (2019).
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trabalho propõe uma observação pautada na articulação entre escuta e na visão. A sua 
estrutura se baseia na análise das reivindicações, demandas individuais e coletivas dos 
participantes, explorando aproximações entre escrita e oralidade. Sua estrutura se baseia 
em uma narrativa que justapõe a força de frases gritadas sobre oito cartazes e faixas, com 
intensidades e elementos próprios, evidenciando conexões entre protestos verbalizados 
orais e escritos na multidão de 15 mil pessoas. A peça se utiliza de expressões focalizadas 
dentro da massa que ocupa as ruas, um exercício minucioso de extração de imagens e 
sons da manifestação reunidas em mais de 350 arquivos. Dedicar-se à observação da 
observação, por sua vez, implica em uma complexificação do cortejo, visto que desta ação 
podem surgir cenas, rituais e momentos não-capturados pelo pesquisador em campo, 
demandando uma reinterpretação de tudo aquilo que viu e experienciou.

Assistindo, selecionando e reorganizando as capturas, conseguimos ter mais 
clareza da pluralidade de discursos que compõem a massa de “indignados”. São 
estudantes protestando contra os cortes na educação e retornando o seu conhecimento 
à comunidade, trabalhadores combatendo a reforma trabalhista, indígenas denunciando o 
extermínio indígena e exercendo o seu direito de ocupar o espaço público. Relações óbvias 
que, no momento da manifestação, são nubladas pela sobreposição dessas performances. 
Para além de rearranjar as sequências em uma ordem lógica, isto é, corresponder os 
discursos escritos e falados, são introduzidas pausas entre uma cena e outra. Sem imagem 
ou som, os segundos em que a tela permanece preta ajudam o espectador a absorver o 
que assistiu. Uma operação necessária, tal qual sugere Edgar Morin (2005) ao evidenciar 
a necessidade de se reordenar a complexidade para, enfim, compreendê-la.

Por sua vez, Discursos, da doutoranda Juliana Trujillo, sugere uma construção 
possível do discurso comum aos participantes do protesto através de falas individuais, 
captadas no evento. A opção de não incluir imagens confere protagonismo ao som, 
tratando-o como um personagem central do filme, e convida o espectador à escuta atenta. 
As falas foram captadas durante diversos momentos da manifestação. São aulas públicas, 
entrevistas, discursos reverberados em carros de som, dentre outros eventos ocorridos no 
dia do evento, que, para além de se constituírem como partes autônomas, participam da 
composição de uma versão una do discurso da multidão. A análise da sequência de falas 
revela, ainda, uma aproximação entre as reivindicações. Mesmo que proferidos por atores 
sociais de diferentes naturezas, os discursos apresentam o uso de termos similares, sendo 
alguns deles: “corte”, “direitos” e “movimentos sociais”. O paradoxo do uno e do múltiplo 
é, mais uma vez, evidenciado, mostrando que dentro deste sistema as interações entre os 
elementos que o integram ocorrem constantemente e ajudam a conformar sua unidade.

Para além de ser uma discussão apenas sobre aqueles que participaram do dia do 
evento, podemos também entender o trabalho como uma inclusão do espectador dentro 
do processo. Ao contrário de uma negação da imagem, a tela preta nos faz pensar sobre a 
possibilidade de autorreflexão de quem assiste ao filme. Como sugere Paulo Freire (1967, 
p. 26), “(...) ao aprofundamento consequente de sua tomada de consciência e de que 
resultará sua inserção na História, não mais como espectadoras, mas como figurantes e 
autoras”. Encarando o dispositivo de reprodução, a pessoa que assiste ao vídeo é obrigada 
a observar o reflexo do écran. Como um espelho, o filme indiretamente coloca o espectador 
em cena, como se estivesse participando do movimento. Tal inserção possui um caráter 
essencialmente cibernético, visto que pode ser entendido como uma escuta da escuta. 
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Integramos, ainda que virtualmente, o sistema filmado, interpretando as reivindicações 
desses grupos sociais a partir de uma aproximação e reconhecimento.

Produzido pelo professor Livre Docente Marcelo Tramontano, o filme A música 
e o tecer junto é concebido e editado diretamente a partir do conceito de complexidade 
(com+plectere = tecer junto). As músicas cantadas durante a manifestação são lidas 
separadamente, mas também relacionadas ao todo composto pelo cortejo, através de 
sobreposições e transições visuais. O filme evidencia as singularidades de cada grupo 
musical, mas o faz a partir de sua associação com a multidão, reconhecendo cantos, danças 
e ritmos como elementos capazes de ecoar brados que, se colocados isoladamente, 
não teriam o mesmo alcance. As expressões musicais selecionadas atuam, ainda, como 
citações a, por exemplo, reivindicações feitas por grupos étnicos, e à própria história dos 
movimentos operários no mundo. Assim como os dizeres e a escrita, o canto é um modo 
de manifestação verbal que se conforma a partir da articulação de diferentes fatores. 
Nesse caso específico, destaca-se a habilidade musical, uma vez que sem o arranjo e a 
harmonia dos instrumentos, essa sinfonia pode não acontecer.

Entender a música como uma expressão cultural, portanto, significa compreendê-
la para além de uma forma de diversão. É uma maneira de expressar e tornar públicas as 
qualidades da experiência dos sujeitos. Quando nos organizamos com o interesse comum 
de cantar, torna-se necessário formar alianças e dialogar a fim de chegarmos em uma 
melodia unificada. Sem a coerência entre o tambor, o clarinete, o chocalho, dentre outros 
instrumentos citados em alguns dos trechos do filme, a manifestação coletiva não se 
sustenta. Consequentemente, a informação recebida pelo interceptor também não será 
alcançada da maneira desejada. Devemos chegar a um acordo mútuo, conjugando nossos 

Figura 21 – Abertura da parte “Discursos”.
Fonte: 15M... (2019).
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desejos e habilidades, para que a música tenha o impacto almejado sobre o destinatário. 
Porém, quando a mensagem chega ao usuário final, esse processo dialógico não termina 
(LEVITIN, 2006). Este processo implica na interpretação que se faz da canção e exige uma 
significativa atividade cerebral, tanto em um sentido físico-neurológico quanto subjetivo, 
recuperando memórias e suscitando a construção de novos imaginários. A música é, 
portanto, complexa.

Também concebido e editado pelo Prof. Marcelo Tramontano, a última parte do 
filme, intitulada Diálogos, a partilha, utiliza-se da substituição do som direto por uma longa 
percussão coletiva. A câmera acompanha os contatos ocorridos entre pesquisadores e 
passantes da área central da cidade por meio de apresentações públicas de trabalhos 
desenvolvidos nas universidades situadas em São Carlos. A edição não aborda o 
conteúdo de suas falas, nem mesmo o escopo dos trabalhos apresentados, mas o ato 
de dialogar e de construir pontes entre universidade e cidade. Na tentativa de realçar a 
partilha de conhecimento, o ambiente é visualmente tratado como um todo em escala de 

Figura 22 – Trechos da parte “A música e o tecer junto”.
Fonte: 15M... (2019).
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cinza, enquanto os diálogos são evidenciados por filtros em tons de azul. Enfatizam-se 
demonstrações, posters, conversas, gestos e tudo mais que possa ser considerado uma 
maneira de se dialogar com o outro. Ações diversas que não se limitam a um objeto-síntese 
ou a uma transmissão vertical de conhecimento.

Nessa dinâmica, estudantes e atores da sociedade civil são capazes de estabelecer 
um diálogo horizontal, socioespacial, corroborando a constituição de uma esfera coletiva, 
a articulação entre sujeitos para uma produção ativa de conhecimento e a construção do 
espaço comum. Uma esfera constituída por múltiplos saberes e visões de mundo, que se 
constitui a partir de uma rede de relações permeada por aproximações, mas também por 
conflitos e dissensos que exigem o diálogo e a compreensão entre sujeitos. Contrariando 
a ideia da academia como torre de marfim, o tripé sobre o qual a universidade se funda – 
ensino, pesquisa e extensão – é colocado em prática e reitera o seu compromisso social, 
especialmente em um contexto de desmonte da educação. Retoma, como sugere a 
socióloga Cibele Rizek,

Figura 23 – Trechos da parte “Diálogos, a partilha”.
Fonte: 15M... (2019).
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nosso compromisso com uma solidariedade que se desenha como 
contraponto à desigualdade e à heteronomia. Uma solidariedade 
politicamente informada, que aposte e produza ação comum, ação 
necessariamente política no melhor sentido do termo. No sentido da 
promessa, da possibilidade de criação e recriação da igualdade possível. 
(EXTENSÃO UNB, 2020, s.p.).

Este compromisso é reafirmado ao final do vídeo, a única parte onde se utiliza 
o recurso textual. Reafirmar é, nesse caso, um verbo necessário para compreendermos 
o trecho, uma vez que sua apresentação só pode ser entendida após a exibição dos 
cinco vídeos. Sem os short movies, o texto não é capaz de lidar com a complexidade do 
movimento e do próprio processo de produção do filme. O documentário e toda a sua 
dinâmica – desde a roteirização até a própria exibição – destaca-se pelo potencial de 
evidenciar questões de difícil apreensão pela oralidade apenas. O audiovisual torna visível 
uma complexa rede de relações que ultrapassam os limites da observação do pesquisador 
ou de sua descrição através de textos. Ao tratarmos de uma experiência como o 15M, a 
imagem e o som trazem à tona uma discussão que não tem começo, meio e fim, mas que 
acontece a partir das conexões que são feitas. Com isso, procuramos não apenas meios 
voltados à produção do conhecimento, mas também ampliar os métodos para viabilizar 
essa compreensão, tendo em vista a complexidade dos fenômenos observados.

3.1.3. O 15M como partilha do sensível

Levando em consideração o caráter político da manifestação, tanto no sentido 
da organização da vida social quanto em relação à gestão do Estado, permeado por 
diversos formatos de linguagem, a sua conformação nos remete a uma compreensão 
fundada na ideia de partilha do sensível (RANCIÈRE, 2009). A comunidade que ali se 
reúne para protestar não almeja uma coesão entre seus atores sociais, mas eles estão, 
ainda assim, convivendo de maneira harmônica e complementar. A diferença não é 
vislumbrada como um fator negativo ou mesmo como um impedimento ao protesto. A 
multiplicidade de reivindicações dentro desse mesmo espaço é abraçada e estimulada por 
outros formatos de expressão. Os gritos e cartazes escritos são as demonstrações vistas 
com maior recorrência ao longo do movimento. Entretanto, elas não são as únicas. Como 
o filme mostra, envolve outros tipos de linguagens, que são performadas abertamente e 
incorporadas como parte integral do movimento. Nesse caso, o político é atravessado por 
uma estética composta por múltiplas visões e linguagens.

Diante desse contexto, a ideia de produzir um filme que explora um processo 
horizontal e compartilhado – duas características observadas durante o cortejo – através 
da utilização do documentário corrobora a ideia de articulação desses dois campos. 
Especialmente se levarmos em consideração que ambas se referem a possibilidades 
de organização do mundo sensível – no entendimento de Rancière (LONGMAN, VIANA, 
2010), de entendê-lo, torná-lo visível e inteligível. Construindo uma comunidade que 
se aproxima pela luta contra os poderes institucionais e na pluralidade de backgrounds 
socioculturais, a manifestação sugere um movimento de emergência no qual se torna 
possível florescer novas possibilidades. Como afirma o filósofo,

A partir do momento em que um poder legítimo se encontra deslegitimizado, 
parece que não está em condições de reinar pela força, porque caíram todas 
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as estruturas que legitimam a força. Criam-se cenas inéditas, aparecem 
pessoas que não eram visíveis, pessoas na rua, nas barricadas. As instituições 
perdem a legitimidade, aparecem novos modos de palavra, novos meios de 
fazer circular a informação, novas formas da economia, e assim por diante. 
É uma ruptura do universo sensível que cria uma miríade de possibilidades. 
(LONGMAN, VIANA, 2010, s.p.).

Diferentemente da afirmação de Jacques Rancière, no caso do 15M brasileiro, 
o poder legítimo não se encontrava deslegitimado. Não obstante, a organização e a 
amplitude do movimento, ocorrido simultaneamente em diferentes cidades brasileiras, 
revela o desejo de uma parcela significativa da população em romper com o universo 
sensível vigente. A proposta de explorar o audiovisual representa um passo no sentido 
de tornar visível, amplificar a voz e oferecer novos modos de expressão a um movimento 
incapaz de ser compreendido em sua totalidade pela estrutura dominante. O começo de 
um longo caminho a ser trilhado, que deve experimentar as possibilidades a fim de gerar 
compreensões que englobem a multiplicidade de manifestações que caracterizam o 
cortejo. Se a organização a qual se critica é permeada pela exclusão de grande parte da 
população, essas iniciativas são parte de um movimento que visa a inclusão e a participação 
nos processos político-estéticos. O caso espanhol adianta que essa mudança é possível, 
mas que ela é lenta e gradual: devemos explorar e publicizar, criando articulações e 
gerando uma rede de parceiros para além dos limites do movimento.

Em relação a uma produção desenvolvida no âmbito acadêmico, o filme revela a 
extensão de métodos de observação ao campo da Arquitetura e Urbanismo, em direção 
a uma prática transdisciplinar. Buscando formular modos de compreensão da cidade para 
além de questões arquitetônicas e urbanísticas, o trabalho é um exercício de aplicação do 
pensamento complexo-cibernético à leitura do espaço e de seus elementos, ainda que se 
trate de um evento excepcional no espaço público. Nesse sentido, o filme visa contribuir 
com a aplicação do documentário no processo de leitura, oferecendo experimentações 
narrativas, ora com protagonismo visual, ora sonoro, ora utilizando-se de outros recursos 
para mapear, nas sequências produzidas, para potencializar a leitura pretendida. Além 
de observar relações entre o espaço público e seus usos, o experimento explora modos 
distintos de utilização do audiovisual para a abordagem de tais relações, sugerindo um 
procedimento de construção de um léxico audiovisual, a partir dos processos de criação, 
filmagem, edição e exibição.

3.2. Projeto CON:FINIS
O êxito alcançado com a conclusão do filme 15M – Linguagens nos motivou 

a desenvolver novos projetos focados na utilização do documentário no campo da 
Arquitetura e Urbanismo. Para as próximas vezes, os trabalhos idealizados teriam um maior 
envolvimento e participação da comunidade justamente com o objetivo de complexificar 
o processo de produção audiovisual através do atravessamento de diferentes visões de 
mundo e experiências sociais. Contudo, o aumento de casos de COVID-19 ao redor do 
mundo e a consequente necessidade de implementação de medidas sanitárias exigiu 
rápidas atitudes a fim de conter o avanço da doença. No âmbito da universidade, o seu 
tripé pesquisa, ensino e extensão demandou uma profunda reformulação, utilizando-
se especialmente dos meios digitais para viabilizar a produção de conhecimento e a 
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manutenção do processo de ensino e aprendizagem. A impossibilidade de se conduzir 
trabalhos presenciais implicou em alterações de cronograma ou na mudança dos objetos 
de estudo, uma vez que instituições que oferecem apoio a esses trabalhos tiveram o acesso 
ao seu espaço físico interditado por um longo período em razão das medidas instituídas 
por municípios e estados.

No caso da Arquitetura e Urbanismo, esse contratempo se mostra ainda mais 
latente em razão do crescente número de atividades acadêmicas conduzidas junto à 
sociedade civil, tais como o apoio a e estudo de ocupações e comunidades urbanas 
e rurais. A condução de ações com diferentes grupos sociais precisou se adaptar ao 
ambiente digital, visando contribuir à desaceleração do contágio e, ao mesmo tempo, 
manter as relações entre atores sociais. A impossibilidade de trabalhar diretamente sobre 
o espaço físico exigiu que fossem pensadas maneiras de estimular uma reflexão sobre a 
prática arquitetônica e urbanística em modo remoto. Desde março de 2020, buscamos 
formas de manter ativa a esfera pública sobre a qual a cidade se constitui, estimulando a 
convivência e o diálogo entre sujeitos. Diante o cenário de adversidades e tentativas de 
contornamento das situações enfrentadas, a Universidade de São Paulo se destacou pelo 
empenho em mobilizar-se em torno da conservação não apenas do ensino, mas também 
das ações de pesquisa e extensão, as quais sempre foram caras à Instituição. 

Nessa organização acadêmica coletiva, o IAU-USP foi uma unidade que não mediu 
esforços para não interromper suas atividades e pensar em maneiras de potencializar 
as trocas entre universidade e sociedade civil, mesmo com as necessárias medidas 
de distanciamento e isolamento social. Dentre os trabalhos idealizados encontrava-
se o Projeto CON:FINIS, que tinha como proposta a observação e documentação do 
processo de transformação e adaptação do espaço doméstico ocasionado pela pandemia. 
Compreendendo a importância da busca por novos meios de produzir conhecimento, a 
ação focava-se na produção de uma reflexão coletiva através da exploração de recursos e 
procedimentos inteiramente digitais. Utilizando-se da Internet para fomentar um ambiente 
adequado à discussão das questões ligadas ao cotidiano em tempos de pandemia, o 
projeto tinha como mote a problematização do habitar e o estímulo à construção de uma 
consciência coletiva sobre seus muitos aspectos. A fim de alcançar esse objetivo, incluía 
a proposta de aplicar o audiovisual como linguagem, suporte de narrativas e meio de 
intercâmbio de compreensões e vivências.

Com o objetivo de publicizar os trabalhos, todas as submissões foram divulgadas 
nas redes sociais elaboradas: website (http://www.nomads.usp.br/confinis), Instagram 
(www.instagram.com/con.finis) Facebook (http://facebook.com/projetoconfinis). Após 
o encerramento dos envios, que ocorreram durante dois meses, aproximadamente, 
assistimos e analisamos os vídeos em sua totalidade. Com o auxílio do bolsista de iniciação 
científica, Rodolfo Martins Silva, foi realizada a sistematização das informações extraídas 
dos formulários junto ao conteúdo das peças fílmicas. Após o exame de todos os trabalhos, 
foram criadas novas categorias de análise com o objetivo de pormenorizar as informações 
textuais, imagéticas e sonoras e combiná-las para traçar uma relação entre as experiências 
descritas. A seguir, apresentamos detalhadamente o projeto, desde o seu processo de 
elaboração, os filmes submetidos pelos autores, até os resultados encontrados com a 
análise e exploração dos trabalhos.
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3.2.1. Pensando a pandemia como parte de sistemas sociais

Apesar de circunstancial, Ludwig von Bertalanffy (2010 [1968]) nos lembra que 
os impactos de um determinado evento reverberam para além dos limites físicos do 
território ou de um agrupamento. Tal fato se torna ainda mais perceptível quando verificado 
o fenômeno da globalização, reduzindo fronteiras e aproximando sistemas. O que acontece 
em um continente pode ter efeitos cada vez mais rápidos e fortes em um outro lugar do 
mundo. Quaisquer interferências têm impacto em sua organização, em maior ou menor 
grau, exigindo o desenvolvimento de mecanismos de adaptação e melhoramento. O mais 
atual e relevante fenômeno constatado, capaz de modificar a sua organização, se refere à 
pandemia, definida pela Fundação Oswaldo Cruz enquanto “a disseminação mundial de 
uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma 
região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para 
pessoa.” (SCHUELER, 2021, s.p). Entendido inicialmente apenas como um novo vírus, um 
organismo acelular capaz de causar reações fisiológicas, constatou-se mais adiante que 
o Sars-Cov-2 teve impactos também na organização social, exigindo a implementação 
de outras formas de relação, hábitos e modos de vida.

Isolamento, distanciamento social e confinamento (lockdown) foram algumas 
das medidas compartilhadas por uma grande parcela de países. Funções como trabalho 
e estudo foram temporariamente suspensas e/ou transpostas para o espaço doméstico, 
que se tornou um denominador comum para boa parte da população mundial. Ainda nesta 
direção, laços de convivência entre indivíduos também tiveram de ser adaptados a fim 
de se evitar o agravamento causado pela crise sanitária. Os meios digitais tornaram-se o 
principal veículo para a realização de ações cotidianas e de comunicação, representando, 
de certa forma, a evolução diante dos obstáculos colocados. A aplicação do termo evolução 
se justifica pela própria ideia ligada aos sistemas sociais, uma vez que a interrupção total 
dos ofícios implicaria em estagnação, um princípio que não corresponde à noção de 
sistemas sociais (BERTALANFFY, 2010 [1968]. Como discutido na abertura desta seção, 
mudanças também foram necessárias no âmbito educacional, obrigando universidades a 
implantarem novas modalidades de ensino a fim de evitar o aumento no número de casos 
e, ao mesmo tempo, evitar a paralisação de suas atividades.

No contexto do CON:FINIS, o aspecto audiovisual do projeto foi um fator que muito 
contribuiu para a sua realização. Antes do início da pandemia de coronavírus, buscávamos, 
através da presente pesquisa de mestrado, ideias para a realização de projetos de caráter 
presencial em contextos locais e específicos. A preferência por esse tipo de ação se 
justificava pelo entendimento da produção de audiovisual enquanto processo colaborativo, 
permitindo a emergência de ideias e reflexões pertinentes aos estudos urbanos, nossa 
área de atuação. No entanto, a abertura ao público em geral para a submissão de vídeos 
via plataformas online permitiu que fossem alcançadas pessoas situadas em diferentes 
regiões brasileiras além de outros países. Mesmo publicizando através dos meios digitais o 
conteúdo produzido nos projetos presenciais anteriores, a iniciativa de estender o convite a 
todos aqueles interessados em refletir conjuntamente sobre a situação vivida proporcionou 
ao CON:FINIS um caráter mais plural, tanto em relação aos participantes quanto no sentido 
das linguagens por eles adotadas em suas submissões.

Se inicialmente constatamos uma maior participação de pessoas ligadas ao campo da 
Arquitetura e Urbanismo, sendo em sua grande maioria composta por estudantes de graduação, 
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nos dias subsequentes passamos a notar a participação de grupos oriundos de outras áreas, 
tais como publicidade e jornalismo. Soma-se ainda a contribuição de docentes de instituições 
públicas e privadas e submissões de autores sem aparente ligação com o Nomads.usp ou a 
Universidade de São Paulo. Este segundo grupo nos faz notar o alcance da divulgação das 
redes sociais e a sua capacidade de alcançar pessoas para além da comunidade acadêmica, 
uma das premissas da extensão. Apesar das distinções entre os participantes, buscamos 
não incorporar um raciocínio dualista – teóricos e não teóricos, profissionais audiovisuais e 
amadores, professores e estudantes – durante a publicação e análise dos vídeos. Com as 
submissões, nos interessava reunir e documentar as mais variadas perspectivas para realizar 
uma análise capaz de lidar com a heterogeneidade de visões e experiências, corroborando a 
ideia sistêmica no sentido proposto por Bertalanffy (2010 [1968]).

Entre os dias 30 de abril e 29 de junho de 2020, foi recebido um total de oitenta e 
seis (86) vídeos, todos submetidos através de dois formulários, um em português e outro em 
inglês, contendo os mesmos campos, ambos elaborados e disponibilizados com o auxílio da 
plataforma Google Forms. Além da seção para o carregamento do vídeo, a ficha de inscrição 
tinha campos de preenchimento obrigatório contendo outras informações, como o nome 
dos autores, seus respectivos e-mails, as principais alterações na dinâmica doméstica, quais 
as pessoas com quem estavam confinados, uma breve descrição do vídeo e um campo 
opcional para sugestões. Cabe ressaltar que dentre os quase noventa envios, alguns autores 
submeteram mais de um vídeo. Além disso, a natureza dos filmes diferencia significativamente 
entre si, ou seja, são trabalhos que utilizam-se de dispositivos e técnicas de filmagem que 
se distinguem do conjunto de submissões ou abordam questões sobre a pandemia não 
levantadas durante a etapa de elaboração do projeto.

Figura 24 – Flyer de divulgação do Projeto CON:FINIS.
Fonte: Projeto CON:FINIS (2020).
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3.2.2. Uma análise das submissões

Além de auxiliar na documentação e observação de fenômenos do mundo histórico, 
o uso do audiovisual no contexto do CON:FINIS está vinculado ao fato de sua manipulação 
e análise não demandar encontros presenciais, uma vez que o seu processo se encontrava 
ancorado nos meios digitais. Por essa característica, o projeto explorou as possibilidades 
online para escapar dos limites impostos por medidas como distanciamento e isolamento. 
Para tanto, foram criados website e redes sociais, além de enviados e-mails de divulgação 
convidando o público a enviar seus relatos sobre o espaço de habitar, o cotidiano e outras 
reflexões sobre o confinamento. A intenção inicial era de que os participantes enviassem vídeos 
de, no máximo, dois minutos, contendo narrativas filmadas e editadas por eles próprios. Para 
inspirá-los, listamos uma sequência de temas de interesse, cobrindo uma série de questões 
relativas à pandemia. Apesar das sugestões, o formato e os assuntos abordados foram sendo 
reapropriados pelos autores. Parte das submissões não seguiram a orientação de duração e 
outras propunham discussões para além das sugeridas.

Uma característica relevante para a análise das submissões refere-se ao perfil dos 
participantes: quem eram as pessoas interessadas em refletir sobre a pandemia em seus 
variados aspectos, através do audiovisual? A partir da sistematização dos dados obtidos 
(ANEXO A), observamos que quase metade das submissões (49%) foi realizada por estudantes 
de graduação dos cursos de Jornalismo e Arquitetura e Urbanismo. Conforme verificado em 
alguns dos vídeos enviados e nas breves descrições, alguns destes vídeos faziam parte de 
exercícios de disciplinas. Outra evidência que reforça a informação refere-se à localização 
assinalada por essas pessoas. Entre os dias 18 de abril e 17 de maio, foram recebidos dezoito 
vídeos da cidade de São Paulo e Região Metropolitana, vinte e quatro vídeos derivados da 
mesorregião de São José do Rio Preto entre os 19 e 29 de julho, e apenas um por aluno do 
IAU-USP – também bolsista de iniciação científica e integrante da equipe do CON:FINIS. Além 
disso, o perfil familiar dos autores revela que grande parte deles residia com a família enquanto 
apenas quatro estudantes afirmaram morar com colegas (3) ou morar sozinho (1).

Figura 24 – Perfil dos participantes do projeto.
Fonte: Autor, 2020.
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Nos vídeos produzidos por esses autores, verificamos o uso de diversos recursos 
tecnológicos. Conforme constatado, a urgência do momento influenciou a introdução 
de novos processos de ensino e aprendizagem remoto. Das adversidades enfrentadas, 
emergia uma importante questão referente ao deslocamento do ensino em espaços físicos 
para o espaço doméstico de professores e alunos, cujo denominador comum havia se 
tornado o espaço compartilhado pela tela dos computadores. Contudo, as condições 
enfrentadas por cada pessoa não podem ser tidas como similares, devido a fatores como 
qualidade do espaço, acesso à internet, e relações familiares. A pergunta feita por Marcelo 
Tramontano, Mario Vallejo, Maurício José da Silva Filho e Danilo Medeiros se mostrava 
essencial neste momento:

Transpostas essas atividades para a esfera doméstica, pulverizadas em 
centenas de habitações que não foram desenhadas para abrigá-las, de 
quem seria a responsabilidade de adequar estes espaços, uma vez que no 
contrato inicial entre alunos e instituições – públicas ou privadas – nunca 
constou o uso do espaço residencial como principal locus no qual tais 
atividades se desenvolveriam? (TRAMONTANO et al., 2020).

Dentre as submissões restantes, isto é, vídeos identificados como produções 
externas aos grupos de estudantes, identificamos uma inversão no perfil dos autores. A 
sistematização nos indica que grande parte dos participantes residiam, naquele momento, 
com companheiros, passavam a quarentena sozinhos ou estavam juntos com apenas um 
outro indivíduo. Incluíam-se, no mínimo, dez docentes do ensino superior, todos ligados 
ao campo da Arquitetura e Urbanismo. Seis autores localizavam-se em cidades do estado 
de São Paulo (SP), dois em Mato Grosso do Sul (MS), um em Brasília (DF) e uma em Milão, 
Itália, sendo metade deles constituído por pesquisadores e ex-pesquisadores do Núcleo. 
Outra parcela de participantes referia-se a arquitetos, pós-graduandos e pessoas ligadas 
ao meio criativo, como dançarinos e fotógrafos. No geral, constatamos que a formação 
desses indivíduos influenciou na produção de seus vídeos, nos quais observamos uma 
variedade de expressões, como performances, declamação de versos e a utilização de 
fotografias.

Além do levantamento do perfil etário e familiar, pedimos aos participantes que 
enviassem um breve relato da experiência de confinamento e uma descrição contendo, no 
máximo, 250 palavras, sobre os vídeos enviados. Analisando as informações fornecidas, 
percebemos uma aproximação entre os autores, independentemente da idade, formação 
ou situação geográfica deles. A questão abordada mais latente está vinculada à rotina 
(75%), seguida por individualidade (49%) e espaço doméstico (43%). A predominância 
dessas categorias sugere uma relação de encadeamento entre elas, uma vez que a 
mudança no cotidiano dos participantes, o ponto mais assinalado, está relacionado a 
uma mudança do espaço doméstico e das relações interpessoais. Essa transformação 
do modo de vida independe de qualquer condição do sujeito, como demonstram Maria 
Luiza Heilborn, Clarice Peixoto e Myriam Lins de Barros:

A urgência da situação de pandemia leva a uma reelaboração das relações 
familiares a despeito da vontade dos sujeitos, pois aciona e inviabiliza 
uma divisão igualitária e cerceia a interação entre os parentes. O embate 
entre percepções sobre os limites e possíveis perigos da pandemia expõe 
situações díspares de visão de mundo, de interesses particulares e condições 
financeiras (HEILBORN, PEIXOTO, BARROS, 2020, p. 4).
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A hipótese para a predominância destas três categorias está ligada ao fato de as 
mudanças causadas por um fenômeno como a pandemia implicarem em alterações sobre 
modos de vida. Essas transformações, por sua vez, têm impacto direto na disposição 
física, na saúde mental e na constituição dos próprios hábitos daqueles que tiveram que 
se adaptar em um curto prazo de tempo. Considerando que o público analisado trata 
especialmente de jovens com idades entre 18 e 25 anos, um período que marca a transição 
entre a adolescência e a vida adulta, o retorno a uma situação familiar intensa e/ou a 
reaquisição de hábitos supostamente perdidos e superados tem como efeito conflitos 
internos, crises decorrentes do estresse individual e familiar, estabelecimento de novos 
laços com os espaços doméstico e exterior, e sua produtividade enquanto estudante. No 
caso de autores cujos laços de convivência são constituídos por companheiros, filhos ou 
que até mesmo são inexistentes, essa situação se mostra significativamente similar, pois 
o acúmulo de responsabilidades e obrigações tem impacto sobre o sujeito e sua maneira 
de se relacionar com o outro.

Dentre as categorias menos mencionadas pelos autores estão espaço exterior 
(13%) e natureza (10%). A primeira refere-se principalmente à limitação dos participantes 
em se deslocar fisicamente na cidade, devido às medidas de restrição e ao próprio medo 
em relação à doença. O ato de ficar em casa por si só já promove reflexões em torno da 
questão, uma vez que implica em uma mudança no raciocínio que rege a relação entre 
o público e o privado. Soma-se a isso o desejo de retomar as atividades antes exercidas 
fora de casa, que é potencializada pelas atuais condições domésticas. Inevitavelmente, 
o exterior passa por um processo de ressignificação, adquirindo novas características 
dentro do imaginário popular. Um espaço que, da condição de imprescindibilidade para 
o exercício da vida pública, se torna pouco acessível, insalubre e vazio e que, por esses 
mesmos fatores, é reimaginado a partir da ideia de um “novo normal”. Por sua vez, a 
natureza é um tema que se manifesta de dois modos: reforçado a partir da reflexão sobre o 
surgimento do vírus, como também abordado por meio de um debate sobre a importância 
de espaços verdes, uma solução aos problemas causados pela restrição da vida cotidiana 
à escala do edifício.

Podemos inferir que outras categorias possuem menos menções em razão de 
seu tangenciamento a questões de maior referência. Não podemos, por exemplo, analisar 
Higiene (14%) desassociada dos fatores rotina e espaço doméstico, uma vez que práticas 
como higienização e uso de máscaras haviam se tornado parte intrínseca à mudança de 
hábitos ocasionada pela pandemia. Fenômeno similar ocorria com Trabalho (10%) e Espaço 
Digital (6%), pois estavam igualmente associadas à transposição dos ofícios e das relações 
extrafamiliares para dentro das residências. Finalmente, uma pequena parcela (3%) dos 
vídeos dedicam-se ao debate de políticas públicas, tema importante e necessário, mas 
pouco presente. A escassez nos mostra que, naquele momento, a maior preocupação 
dos autores se volta para eles próprios e para o seu círculo imediato. Como lidar com 
problemas de dimensões globais sem primeiro assimilar os impactos dessa mudança no 
nível doméstico? Nesse sentido, o ato de produzir registros sobre a recente experiência 
de confinamento pode ajudar a organizar e clarificar o pensamento para, então, conduzir 
a uma consciência mais ampla e coletiva.

São vídeos que, mesmo colocados dentro de uma mesma categoria, apresentam 
assuntos e abordagens significativamente diferentes entre si. Questões que variam de 
acordo com fatores como idade, localidade, profissão, condição de moradia e situação 
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familiar. Retratam sistemas que, apesar de suas particularidades, estão sob influência de 
uma mesma constante e, portanto, nos permitem pensá-los como parte de um sistema 
ainda maior. Reuni-los em uma mesma plataforma tem como objetivo embasar essa 
articulação e torná-la perceptível ao público. Alguns dos filmes nos atravessam mais 
do que outros, a depender de nossa própria experiência. Todavia, o ato de assisti-los 
e de buscar entendê-los conjuntamente nos mostra como um mesmo problema pode 
reverberar de maneira generalizada, resultando em comportamentos e gerando reflexões 
que, sozinhos, talvez não seríamos capazes de produzir. Movimento similar ocorre no 
momento em que analisamos as técnicas audiovisuais empregadas. Dadas as diferentes 
condições enfrentadas por cada um dos participantes, observamos que o modo como 
os vídeos são construídos contribui para uma variedade estética e narrativa bastante 
profunda.

3.2.3. O aspecto audiovisual das submissões

Como sistematizar oitenta e seis vídeos produzidos por diferentes pessoas e em 
condições díspares? Um desafio de dificuldade similar à análise sociológica empreendida 
nesta pesquisa dada a constatada diversidade no perfil de autores e o consequente acesso 
a equipamentos de captura e edição. Em um primeiro momento, pensamos em fazê-lo a 
partir de uma análise quantitativa. Contando com a valorosa contribuição do pesquisador 
de iniciação científica, Rodolfo Martins, assistimos a todos os trabalhos e, em uma planilha, 
macamos todas as características listadas previamente em reuniões com os organizadores 
do projeto. Atributos verificáveis a todas as submissões, que nos permitiriam aproximá-
los ou afastá-los, buscando compreender as principais estratégias empregadas para 
a construção das narrativas: 1) orientação da câmera; 2) uso de programas de edição 
audiovisual; 3) cores e efeitos de imagem; 4) sons aplicados; 5) recursos textuais; e 6) 
legendação dos vídeos.

A sistematização das três primeiras categorias se justifica principalmente pela 
constatação da ampla utilização de smartphones como recurso de captura e edição em 
alguns casos. Assim como as câmeras 16mm e digitais, os aparelhos móveis corroboraram 
a introdução e transformação das formas de filmagem. Na visão de Laurence Herszberg, 
uma das organizadoras do festival Caméra de Poche, a principal questão relativa ao tema 
refere-se à espontaneidade do ato de filmar, proporcionada pela mobilidade do aparelho, 
“(...) que muda o olhar, porque a câmera está todo o tempo no bolso. E também porque 
não se filma da mesma maneira com essa câmera, se filma de uma maneira mais intuitiva. 
Muitas vezes não se gruda mais o olho na lente.”.  O projeto de smartphones que busca 
dotar a interação homem-máquina de um caráter intuitivo permite a sua apropriação por 
um público cada vez mais diverso, que se torna capaz de realizar os seus próprios filmes 
sem necessidade de mediação por pessoas detentoras de conhecimento técnico. Por 
consequência, a relação entre usuário e aparelhos móveis resulta em uma renovação 
estética que se manifesta através de novos tipos de enquadramento, foco, efeito e som. 

Trazendo essa discussão para o âmbito do Projeto CON:FINIS, observamos que 
ao modo paisagem (64%), soma-se uma significativa aplicação dos modos retrato (22%) 
e 1x1 (12%). Relacionamos estes dois últimos modos à crescente influência das redes 
sociais, com destaque ao Instagram, que possui ferramentas que se utilizam especialmente 
destes formatos e recursos desenvolvidos para fotos em modo selfie. Outro aspecto 
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perceptível em nossa análise refere-se à utilização de filtros de imagem pré-configurados, 
chamados de presets, nos quais os autores realizam pequenos ajustes na imagem, mas, 
em geral, o aplicativo corrige e requalifica automaticamente os parâmetros. Por outro lado, 
constatamos submissões produzidas através de programas de edição para computador. 
Nesse caso, dada a maior complexidade dos programas e a exigência de um maior nível 
de conhecimento, os efeitos podem ser mais bem ajustados pelos autores. Em adição, 
apesar de compreender uma pequena parcela dos filmes, também identificamos vídeos 
sem edição de imagem (6%).

Em relação ao som, foram desenvolvidas as seguintes categorias: trilha musical 
(45%), voice over (17%), som direto (35%), e sem áudio (3%). Contudo, a maneira que os 
autores se apropriaram do som se mostra significativamente distinta. Grande parte dos 
vídeos dedica-se a falas dos próprios realizadores, podendo estar acompanhados de uma 
música de fundo. Outros utilizam-se da música para explorar manifestações artísticas 
tais como performances de dança e canto (7%). Alguns, ainda, exploram o som direto, 
estes sendo constituídos principalmente por registros dos espaços doméstico e exterior. 
O mesmo movimento ocorre com a utilização de recursos escritos. Para categorizar o 
uso de textos, definimos as seguintes variantes: complementação do audiovisual (14%) e 
legenda (13%). Como o próprio nome sugere, a primeira categoria refere-se a vídeos nos 
quais o texto é tomado como uma maneira de adicionar camadas de informação ao que 
se busca transmitir. Por sua vez, a segunda diz respeito à tentativa de transcrever, ipsis 
litteris, o conteúdo falado ao espectador. 

Dentro de cada submissão, verificamos a exploração dos recursos de modo 
singular, constituindo um conjunto amplo de estratégias e técnicas. Por esse motivo, 
decidimos listar também as particularidades encontradas ao longo do exercício de 
observação. Aspectos como utilização de fotografias, desenhos, diferentes métodos 

Figura 26 –Arte de divulgação do projeto.
Fonte: Projeto CON:FINIS. Disponível em: https://www.facebook.com/projetoconfinis/. Acesso em: 7 out. 2020.
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de enquadramento e filmagem, filtros, time lapse, slow motion, material de terceiros e 
ferramentas digitais foram algumas das categorias criadas. Apesar de categorizarmos essa 
extensa coleção de procedimentos e, consequentemente, construirmos relações entre os 
trabalhos, interessava-nos recuperar a noção sistêmica proposta por Bertalanffy através 
da Teoria Geral dos Sistemas. Entender as submissões enquanto um todo articulado, 
nos permitindo apreender as particularidades sociais de cada um dos autores ao mesmo 
tempo em que compreendemos a pandemia como um todo. Ademais, analisar essas 
questões a partir dos recursos audiovisuais, pensando em como cada trabalho pode ser 
complementado pelos outros e como essas submissões podem estimular a realização 
de novos vídeos.

3.2.4. Produzindo conhecimento remotamente

A partir do panorama sob o qual o Projeto CON:FINIS foi realizado, podemos 
afirmar que a ação alcançou o seu objetivo de contribuir para a ampliação da compreensão 
sobre questões colocadas com a pandemia, ao mesmo tempo que permitiu uma profunda 
reflexão em torno do audiovisual sob tais conjunturas. Esta verificação é corroborada ainda 
quando constatamos uma significativa pluralidade de participantes, que fizeram uso de 
diferentes recursos para se expressar publicamente em torno de diferentes questões 
ligadas à pandemia. Reunidos em um mesmo repositório, esses filmes amplificam a 
discussão proposta e ajudam a construir um rico conjunto audiovisual, conformando 
um sistema complexo no qual conseguimos nos identificar com algumas das narrativas, 
assim como compreender uma gama de temas ligados a um problema compartilhado 
globalmente. Neste sentido, a ideia de estimular a submissão de trabalhos audiovisuais para 
escala global se apresenta como uma potente estratégia para contornar as adversidades 
enfrentadas e manter ativa a esfera pública de debate (FLUSSER, 2008), especialmente 
se considerarmos o papel da universidade pública dentro de nossa estrutura social.

Os meios digitais foram fundamentais para a concretização desta ideia, uma vez 
que permitiram que atingíssemos um público heterogêneo de participantes, constituído 
por grupos como estudantes de graduação de várias áreas, professores, artistas e outras 
categorias. Apesar dos problemas de acesso e comunicação, principalmente no começo da 
pandemia, a disponibilidade e diversidade de dispositivos foi um fator que contribuiu para 
que pessoas pudessem fazer parte da ação, dentre os quais destacam-se os aparelhos 
móveis. De fato, os smartphones contribuíram para o registro e edição de alguns dos 
vídeos, contando com ferramentas bastante interessantes para a manipulação de arquivos 
audiovisuais. Com isso, conseguimos atingir um público interessado em refletir e discutir 
questões a partir do uso da imagem do som, mas que muitas vezes não o fazem pela 
dificuldade imposta para aqueles que não possuem o domínio técnico do audiovisual. 
Em suma, uma ação como o CON:FINIS revela novas possibilidades para além das 
previamente exploradas, demandando que pensemos em outros modos de tornar esse 
sistema ainda mais aberto e complexo.

3.3. Algumas considerações
Analisando o 15M - Linguagens e o Projeto CON:FINIS em conjunto, verificamos 

um forte ponto de intersecção ligado à produção de modos coletivos de leitura. Não 
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obstante as diferenças de escala e dos objetivos de cada ação, as duas compartilham uma 
concepção fundamentada na formação de locus, físico ou digital, no qual a observação 
de fenômenos sócio urbanos e a emergência de novas compreensões se fazem através 
de um diálogo mútuo. Neste contexto, o estímulo à intersubjetividade e à pluralidade 
de conhecimentos são fatores vitais para a construção deste espaço, sobretudo se 
considerarmos o documentário como instrumento de retomada e reordenação da esfera 
pública (ZIMMERMANN, 2000). Tal compreensão se aproxima ainda mais de nossa 
visão quando Patricia Zimmermann (2019) sugere que o documentário seja vislumbrado 
como uma constelação de ações direcionadas neste sentido. Em outros termos, este 
processo pressupõe uma constante experimentação de modos de fazer para que se 
consiga mobilizar comunidades cada vez maiores e a consequente construção de novos 
imaginários.

Esta definição abrangente e multifacetada que construímos a partir de Zimmermann 
(2000, 2019), corrobora a perspectiva de que o pensamento complexo (MORIN, 2007) 
é um fenômeno inerente ao savoir-faire documental e deve ser assimilado de forma 
contundente em sua práxis. A primeira experiência realizada durante esta pesquisa se 
mostra bastante rica neste sentido justamente por lidar com diferentes visões desde a sua 
idealização. Para que o filme se fizesse possível, foi necessário que nos entendêssemos 
enquanto parte de um mesmo sistema para que o trabalho coletivo tomasse forma. 
A expressão individual, o reconhecimento das diferenças, as negociações feitas e os 
acordos estabelecidos foram aspectos essenciais para a constituição desse locus do qual 
discutimos. Especialmente se levarmos em conta o movimento que pretendíamos registrar, 
que por si só já possuía um nível de complexidade, cuja observação não conseguiríamos 
organizar sem nos auto-organizarmos. Com a mobilização dos participantes em torno de 
uma mesma problemática, o produto derivado deste processo lida com um conjunto de 
questões que só se tornaram possíveis por causa do sistema formado, que é expandido 
toda vez que um novo espectador o assiste.

Além disso, deve-se considerar o aspecto urbano que é levantado por meio 
da proposta do projeto, uma vez que, apesar de efêmera, a manifestação não pode ser 
analisada isoladamente do espaço. A constituição desse sistema ao mesmo tempo uno 
e múltiplo reconfigura o significado dos territórios por onde passa, estabelecendo novos 
sentidos para as suas vias e estruturas, e, de uma maneira mais ampla, da própria cidade. 
Se levarmos em consideração que a experiência urbana é, antes de tudo, subjetiva, 
momentos e movimentos como o qual pretendíamos analisar permite que compreendamos 
o caráter comum da leitura urbana: como os sentidos são transformados e reestabelecidos 
a partir desse espaço habitado coletivamente. Nesse sentido, o estudo do experimento 
em questão faz parte de um esforço de ampliar as possibilidades metodológicas ligadas 
ao campo dos estudos urbanos, incorporando o audiovisual como meio de entender as 
dinâmicas urbanas – nesse caso, da cidade de São Carlos.

No segundo exemplo, a complexidade também se expressa em todo o seu 
processo, desde a pluralidade de autores, as vivências durante a pandemia e os recursos 
audiovisuais empregados até a efetiva publicização das submissões. Ao reunirmos essas 
diversas vozes em um mesmo tempo e espaço, e transmiti-las através dos meios digitais, 
temos a possibilidade de alcançar um grupo ainda mais diverso, estimulando que mais 
pessoas se juntem à dinâmica de reflexão. Assistimos filmes nos quais nos reconhecemos 
ao mesmo tempo que ouvimos relatos que diferem da nossa experiência, mas que nos 
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ajudam a compreender melhor os problemas enfrentados a nível global. Construímos uma 
compreensão menos individualista e mais coletiva, nos enxergando como parte de um 
mesmo sistema complexo. Estimulamos leituras acerca do tema, associando experiências 
subjetiva e coletiva, de modo a promover a conjugação da “palavramundo” (FREIRE, 
1974). Ainda nesse sentido, ao reunirmos essa coletânea de vivências e observações, 
começamos a construir um arcabouço léxico que nos permite discutir hábitos, dinâmicas 
urbanas e modos de vida que emergem especialmente a partir do contexto de pandemia

Por tratarem de processos de criação e serem essencialmente complexas, não 
podemos deixar de mencionar as emergências resultantes da elaboração e realização 
dos experimentos. Conforme descrevemos, o desenvolvimento das ações não ocorreu 
sem a influência de imprevistos, que influíram na maneira como lidamos com as etapas 
previstas para cada atividade até os procedimentos e dispositivos usados para as suas 
respectivas execuções. Isto se torna mais evidente quando analisada a transição para o 
período de isolamento social, uma vez que as ideias e expectativas investidas para a fase 
experimental desta pesquisa necessitaram de profundas alterações para que pudessem 
ser efetivadas. Ao incorporarmos os imprevistos como parte essencial das ações, pudemos 
explorar novas possibilidades e descobrir formas alternativas de utilizar o audiovisual. 
Esta consciência manteve-se ativa ao longo do restante da pesquisa, culminando em 
um terceiro experimento ligado ao projeto FilmaNomads! realizado após a sistematização 
das duas anteriores.

Se por um lado, o CON:FINIS revelou novas possibilidades relativas à aplicação 
do audiovisual nos estudos de Arquitetura e Urbanismo conduzidos durante o período 
mais intenso de pandemia, por outro, nos chamava a atenção o suposto contexto pós-
pandemia. Inegavelmente, a urgência da modalidade remota manifestou qualidades até 
então veladas diante do favorecimento de atividades presenciais. No âmbito acadêmico, 
a digitalização de tarefas analógicas e o contato com pessoas de outras localidades são 
alguns dos exemplos que ilustram as vantagens de adoção dos meios digitais. Por outro 
lado, a possibilidade de estar junto, presencialmente, como fizemos durante a dinâmica de 
realização do filme 15M - Linguagens, era uma experiência da qual não se podia renunciar. 
Neste sentido, o conceito em torno do termo “documentário” que construímos ao longo 
desta pesquisa foi de suma importância para pensarmos no desenvolvimento de uma 
ação para a pesquisa no contexto de retomada das atividades presenciais. A assimilação 
destas experiências como parte de uma constelação permitiu que novas possibilidades 
fossem traçadas, incluindo-se também técnicas, estratégias e recursos influenciados por 
outros experimentos bem como campos do conhecimento.



100

4.
 F

ilm
a 

N
om

ad
s!

4.
 F

ilm
a 

N
om

ad
s!



101

Ainda no sentido de explorar as possibilidades referentes à ampliação metodológica 
a partir do uso do audiovisual foi elaborado um experimento no âmbito desta pesquisa. A 
experiência urbana e a dinâmica da vida acadêmica, principalmente no aparente contexto 
pós-pandemia, foram fatores fundamentais para se pensar em uma ação direcionada à 
potencialização dessas duas dimensões. Porém, à medida em que se mostrava relevante tal 
iniciativa exigia uma série de elucidações a fim de se concretizar. A principal questão a ser 
solucionada dizia respeito aos meios e metodologias a serem empregados: como mobilizar 
os seus integrantes e estimular a sua participação para alcançar os objetivos? Dada a 
experiência do Nomads.usp, uma das possibilidades aventadas foi a realização de uma 
oficina de produção audiovisual com os seus próprios pesquisadores. Em primeiro lugar, 
porque dialogava com algumas das pesquisas em andamento, as quais lidavam justamente 
com o audiovisual a partir de um saber-fazer coletivo. Um segundo ponto referia-se ao 
envolvimento prévio da maioria dos pesquisadores do Núcleo através da participação na 
disciplina de pós-graduação Documentário e Cidade: narrativas audiovisuais e estudos 
urbanos, ministrada pelo Prof. Associado Dr. Marcelo Tramontano, assim como experiências 
anteriores, dentre elas edições anteriores do FilmaNomads!.

A partir deste projeto desenvolvido pelo Núcleo, foi concebida uma edição com a 
participação de, aproximadamente, dez pesquisadores, desta vez aberta também ao IAU-
USP e a estudantes de outras instituições de ensino superior de São Carlos. Como tema 
da oficina, elegeu-se a presença da mulher no espaço urbano, cuja escolha se justifica 
por diferentes razões. A primeira refere-se à atualidade da questão e a necessidade de 
ampliar sua importância no contexto de São Carlos. Uma segunda razão diz respeito 
à complexidade de questões englobadas pelo assunto, que se abre para um campo 
articulado de múltiplos conhecimentos, incluindo a Arquitetura e Urbanismo, para se 
pensar a cidade sob uma perspectiva transdisciplinar. A última questão concerne ao 
estreitamento dos laços entre pesquisadores do Nomads.usp, do IAU-USP e externos ao 
Instituto, vislumbrando na ação a oportunidade de nos apresentarmos, conhecendo mais 
das pesquisas desenvolvidas e ampliando o nosso repertório metodológico. Além destes 
pontos, a atividade era entendida como um modo de retomar ações de extensão voltadas 
ao estudo da cidade a partir da experiência de viver e se relacionar em comunidade e 
permitir a verificação de procedimentos em detalhes, que nos projetos anteriores não 
foi possível verificar, tais como: modos de conduzir as discussões, redução da duração 
das fases de captura e edição, além da organização do experimento de pesquisa, como 
observador-produtor de registros.

4.1. Bases metodológicas
Com o objetivo de analisar as potencialidades da produção audiovisual coletiva 

a partir de princípios como participação e diálogo, o experimento teve quatro momentos, 
cada um correspondendo a uma metodologia específica. A primeira etapa constituiu-se 
a partir da discussão do tema, a presença da mulher no espaço urbano, cuja metodologia 
selecionada foi o grupo focal. A segunda fase, definida pela captura de imagem e som, 
tinha como base a produção colaborativa de clips, na qual a captura ocorreu por meio de 
encontro presencial em uma área de estudo pré-definida. A etapa de visualização dos 
clips e edição, por sua vez, foi composta pela organização dos participantes, em duplas 
ou individualmente, para a construção de narrativas audiovisuais. Por último, para a fase 
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de exibição, pensou-se na ampliação do sistema e do número de observadores através 
da realização de um encontro híbrido com os participantes junto a convidados externos.

A aplicação da metodologia do grupo focal mostrava-se adequada por estimular 
o debate das pessoas envolvidas, no qual o estímulo à expressão de ideias individuais é 
tomado como modo de catalisar a produção de relações intersubjetivas (STEVENS, 1996). 
Deslocando-se da sistematização dos discursos subjetivos a um aprendizado coletivo, o 
foco da investigação se volta para o estudo do processo de produção de conhecimento 
oriundo da conversação entre os participantes. No contexto da oficina, os grupos focais 
seriam um meio de levar os pesquisadores a perceber como as diferentes visões reunidas 
nessa dinâmica são mantidas, corroboradas, transformadas ou refutadas, possibilitando 
a verificação de se, através da dinâmica, haveria a emergência de novas perspectivas e 
entendimentos acerca da temática proposta. Como embasamento dessa análise, levou-
se em consideração uma série de questões:

Até que ponto o grupo aderiu às questões apresentadas para discussão? 
Por que, como e quando as questões relacionadas foram levantadas? Que 
declarações pareciam evocar conflito? Quais foram as contradições na 
discussão? Que experiências comuns foram expressas? Foram formadas 
alianças entre os membros do grupo? Um determinado membro ou ponto 
de vista foi silenciado? Uma visão particular era dominante? Como o grupo 
resolveu as divergências? Quais tópicos produziram consenso? Quais 
interesses estavam sendo representados no grupo? Como as emoções 
foram tratadas? (STEVENS, 1996, p. 172, tradução nossa33).

Outro ponto importante para se entender a aplicação dos grupos focais diz respeito 
à estruturação da atividade, visto que o seu emprego exige uma boa preparação e um nível 
significativo de pré-detalhamento. As especificações passam tanto por questões como 
o número de participantes, a escolha do moderador e dos observadores, a programação, 
o local de realização, a temática e os recursos empregados, quanto fatores de caráter 
subjetivo, como o perfil dos participantes e os modos de análise dos resultados. Nesse 
sentido, a pormenorização da atividade exigiu a elaboração de um roteiro pelo moderador, 
que orientou a dinâmica. Este interlocutor traz consigo o papel de facilitador da ação, 
limitando-se a sua interferência para introduzir questões ou manter a fluência do processo. 
Edward Fern (2001) sugere uma série de fatores para a sua seleção, sendo divididos entre 
habilidades pessoais, comunicativas, administrativas e analíticas. O autor ainda acrescenta 
que o moderador deve também atentar aos possíveis problemas a serem enfrentados 
durante a ação - o bloqueio de produção, a influência social, o “pegar carona” e a influência 
informacional - e estar sempre disposto a buscar meios de superá-los.

Como modelo da oficina, escolheu-se a modalidade exploratória (FERN, 2001) 
em razão de seu caráter propositivo e intersubjetivo. A sua proposta está orientada em 
torno de dois objetivos: um teórico e outro prático. O primeiro diz respeito à teorização, 
hipotetização e elaboração de novos modelos. O segundo está focado na concepção de 
novas ideias, atenção às particularidades do processo analisado, identificação de suas 

33  Traduzido do inglês: “How closely did the group adhere to the issues presented for 
discussion? Why, how, and when were related issues brought up? What statements seemed 
to evoke conflict? What were the contradictions in the discussion? What common experiences 
were expressed? Were alliances formed among group members? Was a particular member or 
viewpoint silenced? Was a particular view dominant? How did the group resolve disagreements? 
What topics produced consensus? Whose interests were being represented in the group? How 
were emotions handled?”.
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necessidades, expectativas e problemas, descoberta de novas possibilidades de uso para 
produtos existentes e vice-versa, além da sistematização e explicação dos dados obtidos. 
Em adição, outra potencialidade dos grupos focais reside na utilização da proposta de 
multi-métodos qualitativos sugerida por David Morgan (1997), que tem como fundamento 
a associação dos grupos focais a outras técnicas de pesquisa. No contexto da oficina, 
destaca-se o registro das dinâmicas através de equipamentos de gravação e a observação 
de segunda ordem (FOERSTER, 2003 [1991]), pensada e implantada como uma forma 
de apreender os aspectos psicossociais – reações, entonação, gestos – da dinâmica.

Apesar de concebida para a conversa inicial, a técnica serviu de base para a 
condução das dinâmicas previstas para as etapas de filmagem, visualização coletiva 
dos takes, edição, e exibição. A diferença entre os casos refere-se ao envolvimento dos 
observadores e do moderador com a dinâmica, podendo expor suas opiniões e relatos, 
além de interagir com os participantes. Recuperada do campo da Antropologia Visual a 
partir de autores como Jean Rouch (1995 [1974]), a observação participante foi introduzida 
ainda durante a etapa de filmagem na área de estudo. O seu uso tinha como objetivo 
favorecer a análise dos observadores durante as ações em campo, tanto em relação às 
dinâmicas internas das duplas quanto entre elas e a região de estudo. Para tanto, levou-se 
em conta a noção da observação de segunda ordem como ação de não-neutralidade: 
“Traduzido para o domínio da cibernética; o ciberneticista, ao entrar em seu próprio 
domínio, deve prestar contas de sua própria atividade.” (VON FOERSTER, 2003 [1991], 
p. 289, tradução nossa). Por sua vez, considerou-se importante que na visualização os 
observadores contassem aos participantes a sua experiência sobre a atividade, de forma 
a contribuir para a emergência de entendimentos e a produção de filmes, especialmente 
porque previa-se a realização de um vídeo por esses atores.

Ainda no sentido da antropologia, pensou-se de início solicitar aos participantes 
que gravassem, ao final da oficina, um breve relato através de um vídeo de, no máximo, 
cinco minutos sobre a experiência. A proposta teria como base a elaboração de um diário 
íntimo, no qual pudessem aproximar questões vivenciadas na atividade à dimensão 
pessoal, como sintetiza Michèle Leleu: “(...) ele deve nos fazer penetrar na intimidade do 
seu autor, que escreve para si e assim revela a sua personalidade, revela as tendências, 
as reações, os sentimentos que lhe são próprios” (LELEU, 1952, p. 5, tradução nossa34). 
O desenvolvimento de um diário audiovisual se ancorava na hipótese de que o registro 
individual permitiria que o participante expressasse opiniões, críticas, emoções, reações e 
outras questões de uma forma mais aberta do que durante a oficina. O uso desse recurso 
também era entendido como uma maneira de refletir sobre o processo, aproximando as 
observações feitas pelos proponentes às expectativas dos participantes, expandindo 
a compreensão acerca do próprio sentido da oficina. O material ficaria reservado aos 
proponentes da oficina e serviria unicamente para propósitos analíticos.

Contudo, ao final das dinâmicas, chegou-se à conclusão de que o uso de diários 
íntimos não seria o meio mais efetivo para extrair informações extras, visto que não se 
teria controle das respostas, não seria possível prever a reação dos participantes diante 
da câmera e muitas das falas feitas ao longo da atividade já contemplavam questões 
subjetivas. Como contraproposta, optou-se pelo desenvolvimento de um questionário 
composto por perguntas pré-elaboradas, entendido como um recurso mais acertado para 

34  Traduzido do francês: “(...) il doit donc nous faire pénétrer dans l’intimité de son auteur 
qui l’écrit pour lui-même et qui livre ainsi sa personnalité, révèle les tendances, les réactions, les 
sentiments qui lui sont propres.”.
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alcançar o objetivo pretendido. Por meio da plataforma Google Forms, foram formuladas 
questões abertas relativas ao: (1) cronograma da oficina, (2) os filmes disponibilizados 
no Google Drive colaborativo, (3) a metodologia aplicada, (4) a percepção sobre o uso 
do audiovisual como meio de leitura das cidades e (5) a possível participação em novas 
edições do projeto. Além disso, abriu-se um campo para sugestões e outros tópicos que 
os participantes considerassem necessário. Nesse sentido, o questionário tornou-se um 
instrumento mais completo em comparação aos diários íntimos anteriormente previstos, 
englobando pontos que poderiam ser perdidos nos relatos falados.

4.2. A oficina e sua dinâmica
Ao total, foram doze inscritos, divididos em nove estudantes de pós-graduação, 

dois de graduação - todos do IAU-USP - e dois externos, além do moderador do grupo 
focal e os dois observadores, todos pesquisadores do Nomads.usp. Dentre os potenciais 
participantes, quatro não compareceram, sendo uma estudante de graduação do Instituto 
de Arquitetura e Urbanismo, uma participante externa que residia em outra cidade e dois 
pós-graduandos pesquisadores do Núcleo, ambos em razão de problemas de saúde. Com 
isso, o primeiro dia de atividade contou com a presença de oito pessoas. Com exceção de 
um participante externo, o restante do grupo compartilhava um vínculo institucional com 
o IAU-USP. Não obstante essa aproximação, o perfil do grupo diferia acima de tudo em 
aspectos individuais. Características como idade, formação, gênero e local de residência 
foram alguns dos fatores observados nesta análise dos participantes, cuja diversidade de 
atores foi tomada como uma vantagem devido às possibilidades de estimularmos relações 
e debates que presumivelmente não ocorreriam fora desse contexto.

Em relação às idades do grupo, podemos separá-las em duas categorias: 
participantes com até trinta anos (4) e participantes com mais de trinta anos (4). Do 
primeiro conjunto, todos eram mestrandos do IAU-USP e Arquitetos Urbanistas, sendo 
dois pesquisadores do Nomads e pessoas menos familiarizadas com São Carlos. Por sua 
vez, os outros dois participantes haviam realizado a sua graduação na cidade e, portanto, 
possuíam mais conhecimento sobre a cidade e a sua história. O segundo conjunto era 
também composto por dois pesquisadores do Núcleo e Arquitetos Urbanistas de formação, 
além de um estudante de graduação com outra formação acadêmica e um mestre em 
Imagem e Som pela UFSCar. Dessas quatro pessoas, apenas dois residiam no centro 
urbano de São Carlos e com níveis de vivência significativamente similares. O único 
participante com vínculos mais estreitos com a cidade era o estudante de graduação, 
que morava em uma cidade próxima e afirmou frequentar a região de interesse desde 
quando era adolescente.

A região selecionada previamente para a atividade foi a Avenida São Carlos no 
trecho entre as ruas Geminiano Costa e Sete de Setembro. A escolha inicial da área resulta 
de um mapeamento das principais vias e equipamentos públicos da área. Neste intervalo, 
verifica-se uma significativa variedade de espaços potenciais para a observação e registro 
da presença feminina na cidade. A partir da análise das principais referências da região, 
o Mercado Municipal e a Praça dos Voluntários, foi-se desenhando a área de interesse 
para a oficina. Conforme o mapa indicado pela Figura 27 mostra, o trecho abrange uma 
variedade de espaços, desde praças até igrejas, comércios, instituições políticas, centros 
culturais e marcos arquitetônicos, dentre eles: o Mercado Popular, a Secretaria de Educação, 



105

Figura 27 – Mapa da área de filmagem.
Fonte: Autor, 2022

a Catedral de São Carlos, o Passeio Público, o Palacete Conde do Pinhal, o Museu de Ciência, 
a Praça Coronel Salles e a Câmara Municipal. Outro aspecto considerado na produção do 
mapeamento diz respeito ao fluxo de pessoas, uma vez que a Avenida São Carlos representa 
um importante eixo de circulação para pedestres, automóveis particulares e coletivos.
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4.2.1. Discussão

A dinâmica se iniciou com o lançamento de uma pergunta-chave desenvolvida 
com o objetivo de aproximar os participantes. Um fator relevante para a seleção da pergunta 
dizia respeito à controvérsia do tema em relação ao lugar de fala. Considerando que a maior 
parte das pessoas que integravam a oficina eram homens, a hesitação foi uma atitude 
prevista em decorrência do equívoco entre o termo e o conceito de representatividade 
(RIBEIRO, 2017). Questionando a importância de nos reunirmos para debater juntos, 
homens e mulheres, a presença da mulher no centro da cidade, buscávamos desmistificar 
possíveis equívocos conceituais e fazer com que os participantes se reconhecessem 
nos relatos individuais fornecidos, fomentando a construção de um sistema complexo. A 
rodada de respostas foi aberta por um dos homens integrantes da atividade (Participante 
1), que usou um filme como exemplo para discutir a sua experiência profissional e pessoal. 
A resposta desse participante, por sua vez, foi seguida pelo relato de uma das mulheres 
integrantes da oficina (Participante 2) e de outros participantes homens (Participantes 3 
e 6). Em todos os quatro casos, abordaram-se experiências pessoais relativas à violência 
contra a mulher, que podem ser confrontadas com a obra audiovisual (SOB CONSTANTE…, 
2018) citada pelo primeiro participante.

 O lugar de fala foi apenas evidenciado na fala do Participante 4, refletindo sobre a 
oficina ser uma possibilidade para se debater as questões levantadas de modo socialmente 
consciente. Em sua visão, é necessário entender a posição de cada participante nas 
estruturas de poder para pensar e desenvolver as problemáticas colocadas, afastando-
se da representatividade. A visão foi corroborada pelas mulheres presentes, com destaque 
para a Participante 2, que reforçou a impossibilidade de se falar por grupos tão grandes e 
complexos, e o Participante 7, que apontou a importância da discussão tendo em vista a 
ausência de mulheres em posições de poder. As respostas revelam uma aproximação do 
grupo em torno do assunto, reforçada ainda mais após as falas das participantes mulheres. 
Uma visão na qual

(...) entendemos que todas as pessoas possuem lugares de fala, pois 
estamos falando de localização social. E, a partir disso, é possível debater e 
refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na sociedade. 
O fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado 
em termos de locus social consigam enxergar as hierarquias produzidas a 
partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na constituição 
dos lugares de grupos subalternizados. (RIBEIRO, 2017, p. 16).

 
Percebendo uma maior sintonia entre os participantes e um aparente conforto para 

se discutir o tema da oficina, a segunda questão (Anexo III) lançada dizia respeito ao perfil 
das mulheres frequentadoras do centro de São Carlos. Cabe enfatizar que o grupo era 
composto por participantes com diferentes experiências e relações com a região. Por esse 
motivo, considerou-se importante ressaltar que a questão poderia ser respondida a partir 
da vivência do participante em lugares com dinâmicas urbanas similares, inclusive como 
uma forma de prepará-los para a atividade de filmagem que ocorreria no dia seguinte. 
Analisando as respostas, constatou-se que parte dos participantes entendia a região 
como uma área predominantemente definida pela presença de mulheres trabalhadoras 
e consumidoras de lojas populares (Participantes 2, 3 e 7). Contudo, o debate mais 
acirrado se deu em torno do tema da segurança, assunto abordado pela Participante 5 e 
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reforçado pelo Participante 7. Não obstante respondessem a pergunta inicial, quase todos 
os participantes opinaram sobre a sensação de segurança ou insegurança da região, único 
assunto no qual localizamos uma maior discordância entre o grupo.

Outro ponto marcante se refere a respostas pouco elucidativas ou que fugiam 
ao tema, como demonstrado pelos Participantes 1 e 6. Nesses casos, a intercessão do 
moderador se fez necessária com o objetivo de reconduzir a conversa. No geral, os relatos 
fornecidos mostram que a argumentação de pessoas com menos familiaridade com a 
região é mais sucinta, podendo ser complementadas após respostas fornecidas pelas 
outras pessoas. Por sua vez, as falas de participantes mais familiarizados com a área 
tendiam a ser mais extensas, podendo as suas respostas se correlacionarem a outras 
temporalidades e espaços da cidade. Refletindo sobre a interferência do moderador, 
cabe ressaltar que, para além de reconduzir a discussão, ela também se justifica pela 
tentativa de extrair dados importantes. Tal constatação se torna perceptível pelo relato 
fornecido pelo Participante 6 que, após a intermediação, abordou uma questão relacionada 
à diversidade geracional. Tivemos, ainda, a contribuição do Participante 4 sobre a relação 
entre os nomes dos logradouros com fatores socioeconômicos e de gênero. Apesar de 
previstos no roteiro, esses pontos não foram aprofundados pelos outros participantes.

Para introduzir de uma maneira mais incisiva a questão da interseccionalidade, 
o moderador fez uma pergunta sobre a relação entre cidade e modos de ocupação dos 
espaços urbanos a partir da intersecção entre gênero, raça e diversidade geracional. 
Entretanto, as respostas não acrescentaram novas camadas de informação à discussão. 
Deste questionamento, os principais apontamentos associavam-se à discordância ao 
entendimento da predominância de mulheres no centro (Participante 2), a observação 
realizada pelo Participante 4 sobre o mapa da atividade e comentários feitos sobre culturas 
estrangeiras (Participantes 3). O não-aprofundamento de temáticas mais específicas pelos 
presentes pode ser entendido como um fator importante para descrever a dinâmica, visto 
que a decisão, voluntária ou involuntária, de não se manifestar sobre o assunto revela um 
aspecto do grupo enquanto unidade. Seja pelo desconhecimento, desinteresse ou receio 
de expressar a sua opinião, o episódio pode ser lido como a priorização de determinados 
temas em detrimento a outros. Neste caso, destacam-se fatores como segurança, trabalho, 
condição socioeconômica e circulação de pessoas.

O debate foi retomado quando introduzida a última pergunta prevista no roteiro, 
que relacionava planejamento urbano, a narrativa oficial de São Carlos enquanto capital 
tecnológica e a presença de mulheres em espaços de poder. O lançamento da questão 
resultou no redirecionamento da conversa. O estopim para a discussão foi o caso levantado 
pelo Participante 1 acerca do trabalho de uma professora acadêmica realizado em São 
Carlos. O assunto evidenciou os conflitos sobre a aprovação do Plano Diretor da cidade, 
os embates institucionais (Participante 6) e a hipótese destes choques se relacionarem 
ao fato da profissional mencionada ser mulher (Participante 2). Paralelamente, o debate 
enveredou por outros dois eixos. O primeiro tocava na consolidação do planejamento 
urbano de São Carlos e a sua lógica fundamentalmente moderna. Ao expor essa sua 
visão, o Participante 7 evidenciou a segregação da cidade em zonas, correlacionando o 
fenômeno ao problema de segurança urbana. Sobre este ponto, destacou-se a resposta 
da Participante 2, que confrontou essa visão a partir de um recorte socioeconômico e a 
complementou com um relato pessoal.
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O segundo eixo, por sua vez, retomava a ideia relativa ao lugar de fala. Citando 
a outra integrante mulher da oficina, a Participante 5 respondeu ao Participante 1 sobre 
a importância da reformulação do ensino em Arquitetura e Urbanismo. Tal ponto de 
vista foi ratificado pelo Participante 4 ao mencionar a importância da dimensão política 
para a discussão, utilizando como exemplo mulheres consideradas neoliberais. Mais 
uma vez, a dinâmica se afastava da ideia levantada no início da atividade em torno da 
representatividade, corroborando a compreensão da necessidade de se debater as 
questões colocadas durante a oficina, apesar das disparidades de gênero verificadas. 
Sobre a questão, além do relato sobre o planejamento urbano de São Carlos, o Participante 
7 fez reflexões sobre a mudança do perfil profissional especializado da cidade, envolvendo 
não apenas mulheres, mas também outras minorias sociais, tais como a comunidade 
LGBTQIA+. Porém, esta constatação foi contraposta quando o mesmo participante 
expressou a sua visão da região central a partir do zoneamento de São Carlos.

Ao utilizarmos a estrutura proposta por Patricia Stevens (1996) no contexto dos 
grupos focais, conseguimos responder a algumas perguntas para sintetizar o conteúdo 
levantado pela dinâmica. No caso do FilmaNomads!, o diálogo se deu de maneira positiva, 
demonstrando um engajamento significativamente alto e sem conflitos palpáveis. As 
potenciais divergências foram resolvidas à medida que o debate se desenrolava ou a 
própria pessoa desenvolvia o seu raciocínio. Ao mesmo tempo, constatamos uma sinergia 
entre os membros do grupo em relação aos temas abordados, tanto no interesse ou não 
em debater, quanto de aprofundar um determinado tópico. Localizamos na pergunta sobre 
o lugar de fala um importante dinamizador da oficina, pois o seu lançamento ajudou na 
aproximação do grupo, não obstante as diferenças entre os participantes e a presença 
predominantemente masculina. Os relatos e as opiniões foram bem recebidos pelo grupo, 
não havendo silenciamento ou sobreposição de uma determinada visão sobre outra, 
fomentando um espaço propício para a emergência de ideias e compreensões.

Incluída no roteiro inicial, as considerações finais consistiam em apontamentos 
sobre as questões tratadas durante a dinâmica, cuja duração foi de uma hora e meia, 
além dos informes para o exercício de captura que aconteceria no dia seguinte. Nesse 
instante, um dos observadores se dispôs a listar os assuntos tidos como mais relevantes 
para a observação da região. Começando com a problemática do lugar de fala levantada 
com a primeira pergunta do grupo focal, passando pela relação entre trabalhadoras e 
o perfil de consumidoras da região, questões relacionadas à mobilidade, segurança, 
interseccionalidade e, de modo geral, o planejamento urbano, além de fatos históricos, 
como as enchentes na baixada onde a área se insere, as questões pontuadas pelo 
observador continham comentários críticos e, às vezes, discordantes. De modo geral, esses 
apontamentos contrapunham-se ao ambiente não-conflituoso da discussão e chamavam 
a atenção para assuntos relevantes que haviam sido apenas mencionados por alguém ou 
conversados brevemente. As conclusões lançadas pelo observador foram tomadas como 
um modo de evidenciar possíveis questões a serem observadas e verificadas durante o 
exercício de filmagem, previsto para o dia seguinte ao da discussão.

4.2.2. Captura

Marcada para sábado, um dia após o grupo focal, a atividade de captura se iniciou 
com um encontro na praça popularmente conhecida como Passeio Público. Os participantes 
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foram solicitados a se organizarem em duplas para percorrer e registrar as dinâmicas 
urbanas da área central de São Carlos. Como uma das características do grupo era a pouca 
familiaridade entre os participantes, a distribuição se deu majoritariamente pela afinidade 
pessoal e menos em relação aos eixos temáticos tratados no grupo focal. Ao percorrer o 
espaço junto a um parceiro, os pesquisadores deveriam manter-se em um constante diálogo 
a fim de selecionar os momentos propícios à filmagem. Considerando que todo filme é 
resultado daquilo que o cineasta considera importante ou irrelevante para a sua construção 
e exige a adoção de abordagens para conseguir obter os seus registros, a proposta de 
um processo conversacional se apresentava como uma interessante possibilidade para a 
emergência de ideias e o aprendizado das partes envolvidas. Neste contexto, a Teoria da 
Conversação (PASK, 2010 [1969]) contribuiria não apenas para a análise da dinâmica entre 
os membros de cada grupo, mas também delas com o espaço urbano.

Ainda no ponto de encontro, os participantes foram introduzidos a um exercício de 
sensibilização, chamado de “Momento Lumière” (FELDMAN, APARICIO, 2021). Inspirado 
no trabalho dos irmãos Louis e Auguste Lumière, a atividade tinha como proposta a escolha 
de uma locação inserida na área de investigação pelos próprios pesquisadores e a sua 
filmagem através de um plano único com duração entre trinta segundos a um minuto, com 
o objetivo de sintetizar ao grupo o assunto a ser abordado com os filmes. Visando aguçar a 
percepção em relação ao espaço e ao tema elaborado para a oficina, os participantes foram 
solicitados a produzir dois vídeos a partir de uma mesma cena. A edição se baseava no uso 
de dois áudios diferentes sobre o registro, evidenciando aos participantes a importância 
do som para a construção de narrativas e a ambiência do filme. O produto deste exercício 
seria exibido no começo do terceiro encontro e discutido coletivamente.

Figura 28 –Registro da atividade de filmagem no centro de São Carlos.
Fonte: Autor, 2020.
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Na etapa de filmagem, os pesquisadores observadores tiveram a incumbência 
de percorrer a área, analisando a dinâmica interna às duplas, entre os grupos e dos 
participantes com a cidade. Para além de anotações, estes pesquisadores foram 
encorajados a registrar cenas do processo de observação, mais uma vez corroborando 
a noção de observação da observação. Assim como na etapa de discussão via grupo 
focal, os principais pontos a serem verificados diziam respeito às falas, gestos, interações 
e outras características que ajudem a compreender o engajamento com a atividade e a 
dinâmica dos grupos. Assim como as tomadas realizadas pelos participantes, as capturas 
feitas pelos observadores foram carregadas em um repositório colaborativo elaborado por 
meio da plataforma Google Drive e disponibilizado para ser usado pelas outras duplas. 
A ideia de viabilizar o acesso a todo o acervo produzido durante a visita de campo tinha 
como objetivo complexificar o olhar do grupo sobre as questões abordadas durante a 
oficina e refletir sobre o processo de criação em si, trazendo-os para a discussão em 
torno da observação de segunda ordem (FOERSTER, [1991] 2003), além de reforçar o 
viés colaborativo que se buscava dar ao processo.

Por problemas pessoais, o Participante 6 não se fez presente e uma pessoa, 
que chamaremos de Participante 8, que não pode participar do grupo focal, se juntou 
à dinâmica. No total, foram formados duas duplas e um trio, organizados da seguinte 
maneira: Participantes 2 e 4, que eram estudantes de pós-graduação e ex-colegas de 
graduação (Grupo 1); Participantes 3 e 7, sendo um estudante de pós-graduação e o 
outro estudante de graduação, ambos com média de idade mais avançada em relação 
ao grupo (Grupo 2); e o restante composto por pesquisadores do Nomads.usp (Grupo 
3). Desta organização, observam-se características intrínsecas a cada grupo e diferentes 
abordagens para a realização da atividade. Por exemplo, a primeira dupla optou por retirar-
se do ponto de encontro imediatamente após as instruções, indo em direção à região do 
Mercado Municipal. Em contrapartida, a segunda dupla permaneceu no Passeio Público 
durante alguns minutos para realizar filmagens individuais. Ao contrário dos outros grupos, 
a relação entre esses dois participantes aparentava ser desconexa, não havendo conversas 
entre eles. O trio sentou-se para conversar e organizar os equipamentos de filmagem, 
permanecendo por mais tempo no ponto de encontro.

Circulando pela área com o objetivo de registrar o desenvolvimento da atividade, 
os pesquisadores observadores puderam acompanhar o modus operandi adotado por 
cada dupla. Uma questão resultante da sistematização dos aspectos relacionados e essa 
dinâmica refere-se à comparação entre os momentos iniciais de formação dos grupos 
e o encontro com eles na região de estudo durante a realização das filmagens. O Grupo 
1, por exemplo, manteve-se unido durante as duas horas e meia de campo, construindo 
uma relação de apoio mútuo e diálogo constante. Por sua vez, os dois integrantes do 
Grupo 2 se separaram pouco após a saída do Passeio Público. Enquanto um participante 
realizava entrevistas, focadas principalmente nas imediações da Praça dos Voluntários, o 
outro fazia filmagens com um tripé no interior do Mercado Municipal. Ambos manifestaram 
não se comunicar durante a atividade e demonstraram ter interesses distintos sobre o 
que queriam registrar. Em relação ao Grupo 3, também houve uma separação ainda no 
começo da atividade. Um dos participantes se afastou para comprar equipamentos de 
armazenamento, separando-se das integrantes de sua equipe. Com isso, o participante 
passou a realizar suas filmagens de maneira independente, enquanto a dupla resultante 
manteve-se unida durante toda a atividade. Uma hipótese para essa questão é o fato 
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dessas duas participantes não conhecerem bem a região, tendo uma delas manifestado 
sentir insegurança ao frequentar a área central.

Além de registros produzidos sobre os grupos, os pesquisadores observadores 
também puderam contribuir para a oficina com capturas audiovisuais das dinâmicas 
urbanas e diálogos com os grupos, tanto individual quanto coletivamente. Algumas das 
conversas mais marcantes dizem respeito a relatos de experiência sobre a filmagem 
de um espaço público da cidade. Encontrado na Praça dos Voluntários, o Participante 
3 descreveu o seu interesse por entrevistas, tendo realizado conversas com mulheres 
transeuntes. Ainda no encontro, o participante interrompeu o diálogo para abordar um 
trio de mulheres composto por filha, mãe e avó. Passado menos da metade da duração 
do exercício, o mesmo começava a refutar a hipótese de insegurança do local aventada 
no grupo focal. Já o Grupo 3 chamou a atenção devido à sua pouca familiaridade com 
a região, questão expressada pelo Participante 8 quando manifestou a sua curiosidade 
pelo local. Aproximando-se do final do exercício, o Participante 1, dissidente do Grupo 3, 
manifestou receio de filmar em espaços públicos e, em especial, mulheres. Ao longo da 
conversa, ficou clara a sua preocupação em não invadir a privacidade das transeuntes. 
Todavia, foram produzidos registros. O Grupo 1 e o segundo integrante do Grupo 2 não 
foram localizados durante a atividade de captura de imagem e som.

Passadas duas horas de atividade, os grupos foram solicitados, via mensagem 
de texto, a se reencontrarem no ponto inicial. Todos os participantes retornaram sem 
maiores delongas, com exceção dos integrantes do Grupo 2, que chegaram separados e, 
aproximadamente, dez minutos após os demais. O atraso de ambos se justificou devido 
ao fechamento de registros em curso e a realização de capturas durante o trajeto de 
volta. Enquanto esperávamos os dois participantes restantes, a conversa girou em torno 
de relatos pessoais, sem o aprofundamento crítico sobre as observações feitas durante 

Figura 29 - Registro da atividade de filmagem.
Fonte: Autor, 2020.
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a ação. Este foi o momento em que o grupo parecia estar mais integrado e à vontade, 
partilhando experiências para além das questões diretamente relacionadas à oficina. 
O mesmo pôde ser verificado sobre o uso do princípio de observação participante, que 
contribuiu para que os observadores da atividade pudessem se reconhecer enquanto 
parte do grupo. Depois de reunidos, foram dados alguns informes em relação ao último 
encontro e ao “Momento Lumière”. Além disso, para o caso de dúvidas e informações, 
foi criado um grupo de Whatsapp, utilizado majoritariamente para se conversar sobre o 
download dos programas de edição utilizados para a oficina.

4.2.3. Visualização e roteirização

O terceiro dia de oficina se iniciou com uma conversa sobre a atividade de 
campo ocorrida no final de semana. Ao abrir espaço para falas, a primeira pessoa a se 
manifestar foi o Participante 1, dissidente do Grupo 3, que novamente expôs o desconforto 
em realizar filmagens de mulheres, apesar de tê-lo feito. Outro ponto citado compete 
aos problemas técnicos enfrentados durante a atividade. Conforme relatou o mesmo 
participante, a dificuldade de manuseio de uma câmera profissional exigiu o uso de 
recursos manuais, demandando tempo e esforço para a captura das imagens. Em oposição, 
os outros participantes revelaram não se sentir incomodados em filmar mulheres na área 
de estudo, desenvolvendo as suas próprias técnicas de captura e abordagem. Uma das 
soluções apontadas foi o uso de smartphones, sugerida por um dos integrantes do Grupo 
2 como uma forma do participante se inserir e filmar na multidão sem constranger ou ser 
constrangido. O uso de celulares foi reforçado por outros participantes e complementado 
pelo Participante 4, que disse ter usado o equipamento para registrar cenas nas quais a 

Figura 30 - Fechamento da atividade de filmagem.
Fonte: Autor, 2020.
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utilização de sua câmera profissional fosse arriscada. Além disso, o participante descreveu 
a adoção de uma estratégia de filmagem sem ser notado pelas pessoas, posicionando-a 
em um ponto fixo e gravando as dinâmicas de modo observativo (NICHOLS, 2010).

Um tópico levantado no debate pela Participante 8 relacionava-se às entrevistas. 
Em sua fala, a participante relatou a tentativa de entrevistar uma guarda de trânsito e a 
abordagem adotada para conversar com uma vendedora de rua, junto com sua parceira 
de filmagem. As principais questões apontadas estavam ligadas ao receio dos transeuntes 
em serem gravados e as possíveis intervenções feitas pelos entrevistadores. Em relação 
ao último ponto, a presença de interjeições do entrevistador foi notada como um problema 
latente, que atrapalhou o uso dos áudios e até mesmo a condução da conversa. A sua 
parceira, Participante 5, ainda constatou que a presença inicial do outro participante em seu 
grupo, um homem portando uma câmera profissional, e a falta de um roteiro estruturado 
podem ter sido fatores que atrapalharam as primeiras investidas. Por sua vez, o Participante 
3 descreveu a série de entrevistas que fez com mulheres em diferentes locais da área. Os 
seus registros focaram-se no tema segurança, selecionado a partir dos eixos discutidos 
no grupo focal, e contemplaram um perfil diversificado de mulheres. A técnica adotada 
baseou-se na aplicação de perguntas fáceis e curtas, chamadas por ele de “enquete”. 

O participante ainda mencionou o fato de quase entrevistar homens, possibilidade 
aventada também pelo Grupo 3. Neste caso, ambos lamentaram não o ter feito, iniciando 
uma reflexão sobre a complexificação das questões levantadas na oficina a partir da 
inclusão do olhar masculino. Outro ponto relevante tocava no questionamento das 
reflexões elaboradas durante o grupo focal em torno da segurança. Alinhado anteriormente 
à ideia de insegurança da região central, o Participante 3 mencionou a refutação dessa 
hipótese a partir das entrevistas feitas. Em sua apuração, apenas uma mulher se posicionou 
positivamente em relação ao assunto, constituindo uma exceção. No entanto, a sensação 
de segurança mencionada traz à tona a questão do assédio, problema relatado pela 
vendedora entrevistada pelo Grupo 3. No caso desta personagem, o ponto principal foi 
a abordagem agressiva do público masculino, considerada por ela uma atitude banal, 
apesar de condicionar a sua mudança para outro quarteirão, escolhido principalmente pela 
presença de uma câmera de vigilância pública. Em relação a esse ponto, cabe ressaltar 
a crença de que tal comportamento possa se enquadrar como um tipo de violência, 
inclusive por outras mulheres, mesmo se os efeitos dessas condutas afetem a forma de 
se experienciar o espaço público (CROUCH, 2009).

Em um segundo momento, os participantes foram solicitados a apresentar as 
duas edições de som desenvolvidas para o Momento Lumière. Os clips foram exibidos 
ao grupo e discutidos coletivamente, levando-se em consideração a sistematização dos 
pontos levantados em campo e a discussão em torno das impressões, tanto em relação 
à observação do espaço urbano através do uso de técnicas audiovisuais, quanto dos 
possíveis temas a serem propostos para os filmes. Apesar de poderem realizar esse 
exercício de sensibilização em duplas, quatro participantes acabaram por trabalhar 
individualmente ou a não realizar um produto final. Tal episódio ocorre por três razões: 
a desistência não comunicada de uma das integrantes da oficina, a separação de duas 
duplas durante a filmagem ou a não-participação nessa etapa. No total, foram entregues 
quatro clips, sendo um realizado em dupla e os outros três elaborados por uma única 
pessoa, incluindo o registro de um dos pesquisadores observadores, com apenas um clip. 
Conforme a transcrição da conversa (Anexo C) demonstra, as edições são compostas 
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pelo uso de diferentes recursos audiovisuais. Mencionamos o caráter imagético dos filmes, 
pois, apesar de solicitado que se trabalhasse apenas com a manipulação do som, a dupla 
composta pelas Participantes 5 e 8 foi a única que manteve os aspectos originais da 
imagem, ou seja, não as alterou. 

Após a discussão coletiva, a dinâmica deu continuidade à criação dos filmes. Para 
tanto, os pares tiveram, aproximadamente, duas horas para começar a edição de seus 
trabalhos. Para esse intervalo, previu-se que os participantes começassem a assistir as 
capturas feitas pelas outras duplas, selecionando os trechos de maior relevância para 
a produção de suas narrativas e se organizando para o processo de edição conjunta. 
Durante o período, o moderador ficou encarregado de prestar assistência aos grupos no 
que diz respeito a questões técnicas. Porém, esse auxílio não foi demandado por nenhum 
dos grupos. Em razão do limite de tempo, foi proposto que os participantes realizassem 
a edição dos filmes em casa, carregando-os no repositório coletivo. Em razão de alguns 
participantes informarem que não poderiam se fazer presentes nos dias possíveis de 
exibição, optou-se pela realização de um encontro híbrido, viabilizado por um encontro 
presencial junto com o uso da plataforma Google Meet. Essa decisão se deu principalmente 
pela compreensão de que a participação de todos seria importante para enriquecer as 
discussões da oficina. Apesar dos problemas, todos os participantes responderam à 
sondagem e se fizeram presentes no dia.

4.2.4. Exibição

A última etapa constituiu-se pela exibição dos filmes e a discussão coletiva, tanto 
do processo como dos produtos. A sessão ocorreu de forma híbrida – dividida entre um 
encontro presencial no IAU-USP e a plataforma Google Meet – e foi aberta ao público 
externo. Após a projeção de cada vídeo, deu-se a oportunidade para que os presentes 
opinassem sobre a obra em relação à narrativa e aos recursos audiovisuais empregados. 
Apenas após a fala dos espectadores, os autores poderiam se manifestar ou responder 
às questões feitas pelos colegas. No total, foram produzidos seis filmes com uma duração 
média de quatro minutos, mantendo-se as duplas formadas na etapa de visualização e 
edição, com exceção dos Participantes 1 e 6, que formaram um novo grupo. Inicialmente, 
previu-se uma primeira sessão de exibição com duração de duas horas, apenas para 
os integrantes da oficina, seguida de uma outra projeção com a mesma duração, para 
os convidados. Porém, observou-se que o tempo de discussão para cada filme excedia 
o tempo pré-definido, resultando em uma única sessão. No horário previsto para início 
da segunda sessão, compareceram duas pessoas externas ao grupo, participando da 
segunda metade da exibição, até as 18 horas.

De modo geral, a conversa sobre cada filme teve duração de aproximadamente 
30 minutos e contou com a participação de todos os presentes. Não obstante ter como 
objetivo a discussão dos aspectos processuais e técnicos, a dinâmica com os participantes 
não teve êxito em contemplar a sua articulação com a leitura da cidade como inicialmente 
prevíamos. As discussões debruçaram-se sobre a construção das narrativas de cada autor, 
servindo mais como um ambiente de crítica do que de coletivização do conhecimento 
produzido. De antemão, como hipóteses para o apagamento da reflexão sobre o espaço 
urbano podemos apontar: 1) a diversidade de participantes; 2) a individualização do 
processo de realização; e 3) os diferentes níveis de conhecimento sobre a área de estudo. 
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Por outro lado, a análise reflexiva sobre a dinâmica nos permite pensar em formas de lidar 
com essas questões de forma a superá-las. Buscamos, nesta seção, apresentar e analisar 
os pontos mais relevantes do encontro, relacionando as manifestações subjetivas ao 
comportamento do grupo como um todo complexo. Por isso, optamos por priorizar as 
falas e condutas desempenhadas, transferindo aos filmes um papel de dinamizador das 
relações.

O primeiro filme exibido foi o do Participante 3, intitulado “A partilha do comum”, 
que se utilizou das entrevistas feitas durante a atividade de campo para discutir a ideia 
de partilha do comum. Descrevendo o filme como uma investigação transescalar, o autor 
aproveitou-se do aplicativo Google Earth para realizar um aprofundamento sobre a área 
de estudo, chegando então às mulheres com as quais conversou para apresentar as 
suas múltiplas histórias sobre esse mesmo espaço. Ao buscar conectar esses relatos 
individuais e costurá-los sobre uma narrativa que ajuda a descrever a área de estudo, 
o filme foi interpretado pelo observador e pelo moderador como tendo o pensamento 
complexo como parte de sua temática. Durante a discussão, o grupo divergiu em relação 
ao personagem principal do vídeo: enquanto alguns acreditavam que as mulheres eram o 
foco da investigação, outros mencionaram entender que a maneira como o autor construiu 
a narrativa através de entrevistas referia-se a ele próprio, questão reforçada pelo fato de 
o autor se separar de sua dupla para trabalhar sozinho. As músicas usadas foram outro 
ponto de discussão entre os espectadores, que apontaram dois momentos distintos no 
filme: um de tensão e outro de nostalgia, fazendo com que os Participantes 4, 5, 7 e 8 o 
questionassem sobre a escolha da trilha sonora.

Figura 31 - Exibição dos filmes no IAU-USP.
Fonte: Autor, 2020.
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O segundo filme exibido foi o da dupla composta pelos Participantes 1 e 6, 
sem título, que teve como temática o incômodo de um dos autores em filmar pessoas - 
especialmente mulheres - no espaço público. Vale dizer que o grupo em questão possui 
diferenças substanciais em relação aos demais por um conjunto de fatores. O primeiro diz 
respeito ao fato de esta ser uma das únicas duas duplas formadas e mantidas durante a 
dinâmica, com a singularidade de ter sido formada depois da atividade de campo. Além 
disso, o grupo era composto por participantes que não se conheciam previamente à 
oficina e que não tiveram encontros presenciais durante a realização do filme, uma vez 
que residiam em cidades diferentes e distantes entre si. A área de conhecimento de cada 
um dos participantes é outro ponto relevante, pois esta era a única dupla que tinha um 
profissional do campo do audiovisual em um grupo em que predominaram arquitetos 
urbanistas ou profissionais correlatos. Tal característica é um elemento que complexifica 
o discurso dos autores, ficando evidente quando ambos expunham o trabalho a partir 
da articulação entre a vivência in loco de um participante e da investigação audiovisual a 
partir do uso de referências do campo do cinema.

No filme, produzido pelo Participante 4, o debate girou em torno principalmente da 
problemática acerca do corpo feminino. No vídeo, chamado por ele de brincadeira, o título, 
“Ensaio audiovisual anafórico ou comentário metafórico anti-Tertuliano”, é mencionado 
previamente pelo moderador e pelo Participante 7, é caracterizado pelo autor como um 
nome hermético que diz respeito apenas ao contexto da oficina e à temática trabalhada. 
Nesse sentido, o debate levantado com o filme direciona-se de maneira mais contundente 
para a própria oficina enquanto sistema, sua proposição e seus participantes do que a 
questões que excedem os seus limites. Uma reflexão que parte do questionamento de 
princípios éticos que, acreditamos, poderiam ser bem aprofundados durante a condução 
das atividades. Por outro lado, a exposição dessa visão na etapa de exibição evidencia a 
individualização do autor ante a possibilidade de se abrir ao grupo e colocar em debate 
temáticas importantes para a complexificação da dinâmica. Tal posição é reforçada quando 
constatamos o uso exclusivo de capturas próprias ou de sua dupla, com quem possuía 
uma relativa intimidade, e analisamos o seu discurso sobre o processo de produção, e o 
fato de sua inscrição na oficina ter sido motivada pela perspectiva de participação de um 
amigo que, ao final, não pôde acompanhá-lo.

O quarto filme foi realizado individualmente pelo Participante 7, tratando da leitura 
do Centro a partir de palavras italianas ligadas à música clássica (largo, adagio, allegro ma 
non troppo, andante e vivace). Essa característica fez com que o Participante 6 relacionasse 
o trabalho às sinfonias das grandes cidades. Este participante também apontou o uso de 
planos curtos, dando-lhe a impressão de que o filme lidava com uma miríade de coisas 
acontecendo ao mesmo tempo. Por outro lado, o Participante 4, o pesquisador observador 
e o moderador entenderam a categorização como um modo de o autor apresentar a sua 
visão subjetiva, tornando o trabalho mais sobre ele próprio do que sobre a cidade, reforçado 
pelo título “A day in the life”. Essa visão foi refutada pelo realizador, que expôs a tentativa 
mal sucedida de introduzir uma trilha sonora produzida especialmente para o vídeo para 
verificar a sua tese de que as mulheres estão adaptadas ao espaço público. Por não 
saber manipular o programa de edição, o participante acabou por usar o som direto e 
precisou do auxílio de seu parceiro de filmagem, de quem decidiu separar-se por motivos 
de diferenças de agenda.
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Ainda no começo dessa terceira exibição, chegaram as duas pessoas externas, 
convidadas pelos participantes, que integraram a roda e foram incentivadas a se expressar. 
Porém, ambas só se manifestaram após a exibição do quinto filme, “Plurais - PorELAS”, 
produzido pelas Participantes 5 e 8. De início, o vídeo já havia sido aclamado pelo 
Participante 4, que tecera elogios e comentários positivos sobre a narrativa. Parte de suas 
observações correspondiam à intenção inicial das autoras, corroborando o entendimento 
de que o seu ponto de vista já estava consolidado e não mudaria com o diálogo. Uma das 
hipóteses para essa constatação está ligada ao fato de o filme ser de autoria das únicas 
participantes mulheres da oficina e, nesse sentido, ser interpretado como um trabalho 
menos problemático no que diz respeito à questão do lugar de fala. Percebemos ainda 
que outros participantes acabaram não contribuindo com o debate, com exceção de uma 
convidada externa que fez ponderações semelhantes, nos levando a relacionar a não-
interação com o comportamento introduzido pelo Participante 4. Para que a dinâmica não 
se encerrasse dessa maneira, o moderador introduziu a possível relação da narrativa com 
o pensamento complexo e pediu às autoras que falassem sobre o processo de edição do 
vídeo, uma vez que elas o realizaram de forma totalmente remota.

 Assim como no filme dos Participantes 1 e 6, a conversa entre elas ocorreu através 
de aplicativos de mensagens instantâneas. Porém, uma diferença significativa entre os 
dois casos refere-se ao fato de as autoras já compartilharem de relativa intimidade devido 
a uma disciplina realizada anteriormente na qual fizeram dupla. Conforme descrevem, 
a criação se deu de maneira fragmentada, cada uma ficando responsável por uma 
parte específica do vídeo. Consequentemente, o aprendizado de técnicas e estratégias 
audiovisuais não foi partilhado entre elas, não obstante o filme ser compreendido pelas 
pessoas presentes como uma narrativa contundente. Concluímos que a relação pré-
concebida entre as autoras pode ser entendida como uma potencialidade dentro da 
oficina, uma vez que facilitou o diálogo e a realização de seu trabalho. Por outro lado, a 
sua aproximação prejudicou a dinâmica do grupo como um todo, pois essa era a única 
dupla com uma experiência prévia, enquanto os outros participantes necessitaram de 
tempo para construir um vínculo para então dedicar-se individual ou coletivamente ao 
exercício. Acreditamos que este fato deveria ter sido previsto na formulação da oficina, a 
fim de estimular a equidade das relações interpessoais.

 Finalmente, exibiu-se o filme produzido pelo moderador e o pesquisador 
observador, intitulado “Trespassing”. Por se tratar de um trabalho composto 
especificamente por integrantes da equipe da oficina, os autores escolheram como 
temática a observação do Grupo 3 ao longo da filmagem na área de estudo. Logo 
após a projeção, sentiu-se uma certa hesitação dos participantes em se manifestar em 
relação ao filme. Sustentamos como hipótese para este receio o fato de o trabalho lidar 
diretamente com as duas participantes mulheres da oficina, experimentando o uso de 
recursos audiovisuais para construir uma narrativa em torno de uma pessoa que segue as 
personagens. Porém, essa constatação foi refutada inclusive pelas pessoas exibidas no 
filme, que falaram não se sentirem incomodadas apesar de acharem estranho se assistirem, 
com exceção de uma das convidadas externas. A primeira pessoa a se manifestar foi o 
Participante 4 que, diferentemente das outras exibições, se limitou a compará-lo com 
outros filmes. Assim como nos casos anteriores, o Participante 1 fez uma breve colocação 
sobre o vídeo se constituir como metalinguagem da oficina, fala reforçada pela Participante 
8, uma das mulheres evidenciadas no filme. No comentário do Participante 6, o principal 
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aspecto tratado foi a questão da experimentação, correlacionado por ele à videoarte, que 
foi seguido por falas similares dos outros participantes.

As reações e os comentários dos participantes sobre o último vídeo exibido 
mostram que a observação de segunda ordem é um fator ainda incompreendido dentro do 
processo de audiovisual. Tal entendimento fica evidente quando as possíveis discussões 
sobre a oficina a partir da observação de um filme que utiliza de registros dos próprios 
participantes causa estranhamento, a ponto de exigir deles uma maior assimilação e 
dificulte o debate de ideias na sessão de exibição no momento da projeção. Nesse 
sentido, torna-se importante explorar maneiras de fomentar um locus de debate em torno 
de questões sócio urbanas através da reflexão crítica sobre a nossa própria atuação. 
Conforme Heinz Von Foerster (2003 [1991]) sintetiza, um ponto importante diz respeito 
a tomar a observação como procedimento potente para a compreensão de fenômenos, 
mas permeado de propriedades do observador, o qual marca a sua presença e deixa o 
seu ponto de vista dentro da investigação.

4.3. Reflexões sobre a oficina
Analisando os quatro dias de FilmaNomads, conseguimos extrair reflexões de 

suma importância para pensar sobre ações audiovisuais no campo da Arquitetura e 
Urbanismo. O primeiro ponto refere-se aos modos de registro das dinâmicas. Enquanto 
o grupo focal teve a sua dinâmica filmada e a conversa gravada, na etapa de visualização, 
optou-se por não registrar as imagens da conversa, utilizando apenas um gravador de 
áudio. A exibição dos filmes, por outro lado, foi totalmente filmada através da plataforma 
Google Meet. A intenção de não usar todos os equipamentos de registro disponíveis se 
justifica pelo entendimento de que a aplicação ostensiva da técnica de grupos focais 
poderia ser um fator limitador da livre expressão do grupo pela desconfiança em relação 
ao armazenamento das informações coletadas. Nas outras duas etapas, o posicionamento 
dos dispositivos de registro foi mais discreto, aproveitando-se de seu tamanho ou de sua 
articulação com outros recursos, diferentemente da primeira experiência, na qual utilizou-
se uma câmera filmadora e um gravador profissional. De toda forma, o registro de todo o 
processo foi um fator essencial para a avaliação da ação e a sua revisão.

Levando-se em consideração a proposta de produção audiovisual coletiva, um 
segundo ponto diz respeito ao estímulo à participação. Por ser uma oficina de curta 
duração, na qual muitos dos participantes não se conheciam, tornou-se necessário buscar 
meios de promover a integração entre o grupo de modo a fomentar a expressão e o diálogo 
de todos. A aplicação do grupo focal foi uma estratégia bem sucedida neste sentido, 
pois a introdução de um moderador permitiu que cada participante tivesse espaço para 
se manifestar. Conforme a análise das etapas seguintes sugere, este passo viabilizou o 
reconhecimento do grupo enquanto coletivo e potencializou as discussões posteriores, 
sem necessitar da intervenção de um agente facilitador. No entanto, para futuras ações, 
devemos nos atentar para relações pré-estabelecidas entre os participantes, dado que 
a tendência aponta para uma aproximação entre aqueles que já possuem um vínculo 
previamente construído, tanto para a filmagem quanto para a edição dos vídeos. Na 
formação de grupos, acreditamos que seja vital buscar entender as relações entre todos os 
participantes, de modo a potencializar a construção de novos laços e, consequentemente, 
a emergência de novas ideias.
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Conforme previamente mencionado, pedimos aos participantes e ao observador 
que respondessem a um pequeno questionário elaborado no Google Forms contendo 
algumas perguntas-chave sobre a oficina. No total, foram recebidas seis (6) respostas, 
que compreendia três perguntas fechadas e quatro abertas. As respostas não tiveram 
divergências significativas entre si, especialmente em relação às perguntas fechadas. De 
fato, duas destas perguntas tiveram respostas unânimes: todos os participantes disseram 
que o cronograma praticado foi suficiente para a proposta da oficina e afirmaram que 
participariam de outra atividade. A única questão de múltipla escolha divergente foi sobre 
a a consulta às referências bibliográficas e filmográficas disponibilizadas, na qual metade 
afirmou ter consultado durante a oficina e a outra metade disse não as consultar por 
falta de tempo. Além disso, outro ponto de concordância entre os respondentes foi o uso 
do audiovisual como método de leitura da cidade. De acordo com as respostas, todos 
consideram positiva a proposta de se utilizar o audiovisual como meio de interpretação 
das dinâmicas urbanas.

As respostas passam a se diversificar quando analisamos a questão sobre o 
modelo proposto para esta edição da oficina, não obstante cinco (5) o considerarem 
positivo. Dois (2) respondentes expressaram favoravelmente à dinâmica colaborativa da 
oficina, apesar de um deles acreditar que este processo demandou muito tempo para a 
tomada de decisões. Dois (2) participantes sentiram falta da abordagem de questões 
técnicas e outros dois (2) citaram o repositório de referências dizendo que poderia ter 
sido mais usado durante a oficina. Outra participante apontou ter sentido a incorporação 
do tema de maneira alegórica. Apenas um participante se limitou a dizer que a oficina 
lhe remeteu a uma atividade de desenho de observação, porém com outros meios e 
linguagens. Neste ponto, verificamos a discrepância de algumas das respostas em relação 
ao cronograma, visto que o programa da oficina da forma que foi concebido não seria capaz 
de abarcar as dinâmicas citadas. Nesse sentido, acreditamos que, para atividades futuras, 
deva-se levar em consideração os seus objetivos e o público com o qual se trabalha. Em 
nosso caso, para que abordássemos questões técnicas e discutíssemos referências, seria 
necessário que a oficina tivesse um ou dois dias a mais de duração.

Em relação ao aprendizado ao longo da oficina, todos os participantes afirmaram 
ter adquirido novos conhecimentos e/ou habilidades. Metade (3) dos respondentes 
mencionou a proposta coletiva da atividade, sendo considerado um fator positivo para eles. 
O tema foi uma questão citada por três (3) participantes, que disseram ter compreendido 
de uma forma mais ampla questões relativas ao assunto. Os apontamentos feitos pelos 
participantes nos levam a concluir que a oficina foi altamente positiva, apesar de críticas em 
relação a certos aspectos. De modo geral, o tema da atividade deve ser um objeto melhor 
discutido antes da realização da ação, cujos proponentes precisam levar em consideração 
as problemáticas relacionadas à discussão para defender a sua escolha. Outra questão 
refere-se à previsão do público participante, seu conhecimento teórico e prático sobre o 
audiovisual, pois, como se percebeu durante a dinâmica e com as respostas ao formulário, 
alguns participantes necessitariam de alguma capacitação técnica mais do que outros. 
Esta pode ser uma etapa explorada em futuras ações, cujo caráter colaborativo pode 
fomentar dinâmicas nas quais participantes que ensinam uns para os outros.

Para analisar a oficina, deve-se ter em mente que esta edição do FilmaNomads! 
foi o primeiro experimento realizado de forma presencial desde a suspensão de atividades 
presenciais na universidade, em março de 2020. Neste sentido, problemas e pequenos 
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contratempos foram inevitáveis, especialmente quando verificadas mudanças de 
comportamento e hábitos causados pela pandemia. Por esta razão, julgamos essencial 
analisar a atividade a partir das dinâmicas intersubjetivas, buscando entender a 
utilização do audiovisual como meio não apenas de promover leituras urbanas, mas 
também de estimulá-las a partir da ideia de que a produção do conhecimento ocorre 
em um locus de co-vivência, co-conhecimento, e co-valorização (FLUSSER, 1998). A 
observação e a sistematização dos relatos dos participantes evidenciam o fato de que 
a realização de atividades de caráter coletivo no contexto pós-pandêmico é questão 
fundamental para a retomada das atividades acadêmicas, sobretudo ligadas a ações 
de extensão universitária. Portanto, concluímos que esta é uma retomada necessária 
em direção a ações no campo da Arquitetura e Urbanismo, servindo como uma 
referência para a concepção de novas iniciativas em outros contextos e conjunturas. 

4.4. Um meio para se pensar novas 
metodologias

 No âmbito da pesquisa, é fundamental estabelecer uma correlação entre o 
FilmaNomads! e os casos analisados nos capítulos anteriores desta dissertação. Isto 
porque, além de nos inspirar diretamente através de conceitos e procedimentos ligados ao 
audiovisual, as experiências estudadas permitem que vislumbremos no próprio processo 
de concepção um importante meio de leitura. A experimentação se apresenta como 
uma etapa essencial para a verificação dos pressupostos teóricos, demonstrando suas 
potencialidades e fragilidades por meio de um balanço entre os limites e potencialidades 
de cada ação. Esta maneira de entender o documentário é reforçada quando recuperamos 
a sua compreensão enquanto práxis. Isto é, um produto proveniente das diferentes relações 
de suas audiovisualidades com o mundo, que só é viabilizado com o estabelecimento de 
diálogos entre todos aqueles que fazem parte do processo de produção audiovisual. Esta 
foi uma condicionante basilar para a metodologia deste trabalho, que se soma às ações 
desenvolvidas previamente pelo Núcleo através da reflexão crítica sobre os resultados 
encontrados, ao mesmo tempo que é incorporada como uma experiência que pode inspirar 
e instruir a concepção de ações futuras.

 O modus operandi adotado nesta pesquisa se aproxima da perspectiva rouchiana, 
no sentido que a nossa atuação se deu em diversas frentes e de diferentes formas. 
Conforme nossas análises demonstram, a exitosa experiência do cineasta-antropólogo, 
tanto em seus filmes quanto nas oficinas audiovisuais por ele idealizadas, resulta de 
relações construídas in loco. Por esta razão, as ações estudadas nesta pesquisa só 
podem ser entendidas em sua totalidade se nos dispusermos a compreender os diálogos 
e entendimentos estabelecidos mutuamente. Desde as qualidades até as possíveis 
falhas de cada ação, todas elas indicam passos para a formulação de novas iniciativas, 
integrando um amplo conjunto de princípios que atualmente é refletido nos Ateliers 
Varan, cuja metodologia se fundamenta no contexto de cada região onde atua. Neste 
sentido, a noção de ecologia documental (ZIMMERMANN, 2019) se revela fundamental 
para a compreensão que buscamos verificar, uma vez que a lógica pela qual os casos 
foram analisados refere-se a uma relação de abertura e evolução junto ao mundo. Esta 
característica, por sua vez, permite que compreendamos as possibilidades e os melhores 
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meios para realizarmos uma leitura do espaço urbano a partir do audiovisual, contribuindo 
para a ampliação de repertório metodológico.

 Contudo, para que esta compreensão seja efetivamente concretizada, não 
podemos deixar de considerar o aspecto crítico-reflexivo inerente ao documentário. 
Mais uma vez baseando-nos em Jean Rouch, verificamos que uma experiência como 
a de Moçambique tem a capacidade de problematizações que não se limitam ao temas 
abordados na ação, mas que abrangem questões além daquelas inicialmente previstas. 
No caso em pauta, a discussão em torno da presença estrangeira e das ideias impostas 
pelo antropólogo-cineasta possuem a capacidade de contribuir para uma compreensão 
mais ampla sobre o contexto observado, a qual é potencializada pela natureza coletiva das 
ações. Por sua vez, esta análise deve levar em conta as singularidades de cada território, 
que influenciam sobre os desdobramentos do projeto. Tal modo de compreender estas 
referências também se aplica na América Latina, onde a influência de Jean Rouch, Robert 
Flaherty e Dziga Vertov se faz perceptível. Neste caso, devemos considerar a atribuição 
pedagógica ancorada no pensamento freireano (FREIRE, 1974, 1984) que as ações 
audiovisuais realizadas no continente assumem desde o início, tendo a emancipação e a 
autonomia dentre as suas noções básicas.

 Ainda que realizada em um contexto significativamente reduzido, o experimento 
proposto para esta pesquisa busca construir pontes entre diferentes iniciativas latino-
americanas de modo a consolidar um repertório metodológico fundamentado sobre ideias 
e princípios que correspondam à nossa própria realidade. Em todos os casos analisados, 
percebemos que esta aproximação é corroborada pela ideia de transformação social 
através do audiovisual, utilizando as dinâmicas de ensino e aprendizagem como meio de 
estímulo à produção de conhecimento. Tal movimento se dá de forma decisiva no contexto 
do FilmaNomads!, no qual o audiovisual é vislumbrado enquanto possibilidade de articular 
pessoas em torno de questões relacionadas ao espaço urbano para gerar compreensões 
que permitam a sua transformação. Com isso, o Vídeo Popular e o Filme de Rua se tornam 
importantes referências para a realização de um trabalho não apenas comprometido com 
questões relativas à luta social, mas também baseado em uma metodologia colaborativa 
e horizontal.

 Não podemos deixar de mencionar que esta dinâmica tem lugar sob uma complexa 
rede de relações que conformam o que, no segundo capítulo, analisamos a partir do uso 
do termo “cidade latino-americana”. Especialmente porque a proposta de elaboração de 
uma definição para esta expressão tem como objetivo aproximar casos aparentemente 
distintos, mas que, no cerne desta investigação, revelam-se exemplos com questões e 
problemas historicamente compartilhados. Portanto, o ato de refletir sobre essas ações 
de maneira articulada visa contribuir para uma práxis que leve em conta os contextos 
particulares como parte de um sistema maior, no qual as ideias e conceitos produzidos 
localmente podem contribuir para a idealização de novas iniciativas. Neste sentido, a 
proposta de aproximar ações conduzidas em diferentes cidades brasileiras, como São 
Paulo, Belo Horizonte e São Carlos, se mostra uma interessante alternativa para corroborar 
a ideia latino-americana de cidade elaborada para esta pesquisa, construída a partir de 
referências e exemplos fundamentalmente latino-americanos.

A última questão que consideramos necessário abordar refere-se à aproximação 
entre coletivos do Terceiro Setor e instituições públicas de ensino. Enquanto os estudos 
de caso compõem-se predominantemente pela organização de diferentes grupos da 
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sociedade civil, o movimento de analisá-las sob um mesmo olhar dentro de uma pesquisa 
de mestrado demonstra como essas várias experiências podem ser potencializadas a 
partir de sua articulação. Para que esta relação se concretize, porém, é preciso entender 
essas ações de forma sistêmica, algo que buscamos iniciar com este trabalho. No caso do 
FilmaNomads!, o ato de reunir diferentes pesquisadores em torno do audiovisual é outro 
movimento importante para a efetivação desta proposta, pois permite que identifiquemos 
pessoas interessadas em debater e desenvolver metodologias ligadas ao uso da imagem 
e do som como meio de leitura da cidade. Muito ainda deve ser feito para que isto se 
consolide enquanto pedagogia urbana, mas acreditamos que este é um passo essencial 
que pode inspirar a elaboração de futuras ações.



123

C
O

N
SI

D
ER

AÇ
Õ

ES
 F

IN
AI

S
C

O
N

SI
D

ER
AÇ

Õ
ES

 F
IN

AI
S



124

Enxergando no audiovisual um campo fundamentalmente permeado por leituras 
urbanas, buscamos analisar as potencialidades e limites de utilização do documentário 
na Arquitetura e Urbanismo enquanto processo. A partir do estudo de referências 
bibliográficas e filmográficas, percebemos que a relação entre cinema e cidade possui a 
capacidade de estimular uma observação crítico-reflexiva, tornando-se um instrumento de 
transformação da realidade. Ao longo da investigação, nos deparamos com um conjunto 
de iniciativas nesta direção, reforçando uma visão que incorpora e explora o processo 
de realização como parte primordial desta construção. No entanto, para que possamos 
compreender estas ações como parte de um mesmo movimento – o documentário como 
práxis –, é necessário ultrapassar os limites deste campo do conhecimento para percebê-
lo como um sistema complexo. Isto implica na ideia de transdisciplinaridade defendida na 
introdução deste trabalho, um fundamento teórico que se justifica ao verificarmos que, 
ao mesmo tempo em que estas ações são idealizadas por profissionais de diferentes 
áreas, como antropólogos, geógrafos, pedagogos e psicólogos, suas ideias podem ser 
apropriadas e utilizadas sob outros contextos, áreas e domínios.

Por esta razão, a ideia de ecologia documental (ZIMMERMANN, 2019) é essencial 
para a construção deste entendimento, especialmente quando consideramos a amplitude do 
campo da Arquitetura e Urbanismo. No âmbito da América Latina, esta questão se torna ainda 
mais profunda, devido à constituição de seus vários territórios que, por sua diversidade, exige 
que sejam elaboradas metodologias que lidem efetivamente com as suas singularidades e 
similaridades. Este é um direcionamento que se relaciona com os projetos desenvolvidos por 
Jean Rouch entre as décadas de 1950 e 1970 no continente africano e, posteriormente, aos 
Ateliers Varan, que influenciaram ações latino-americanas associadas ao Vídeo Participativo. 
Esta primeira incorporação da noção de decolonialidade e a crítica à estrutura eurocentrista 
ao saber-fazer documental foi basilar para a criação de grupos que se utilizam do processo 
audiovisual como meio de conscientização e transformação social em nosso continente, 
como refletem as ações analisadas nesta pesquisa.

Por outro lado, também entendemos que este é passo antecede outros tantos já 
dados em direção à consolidação de uma ideia latino-americana de cidade. Apesar das 
referências analisadas no primeiro capítulo desta dissertação inaugurarem uma nova forma 
de pensar e fazer documental, acreditamos que, neste momento, seja importante buscar 
referências pensadas e desenvolvidas a partir do próprio contexto latino-americano. Se 
tomarmos a ideia de ecologia documental como base dessa investigação, provavelmente 
constataremos que estas ações se encontram conectadas aos cânones do campo do cinema. 
Contudo, o lançamento deste percurso analítico tem como objetivo ampliar a compreensão 
em torno da constituição de nosso continente, a partir de teorias e práticas formuladas por 
aqueles que vivem e partilham de questões inerentes a ele. Não recusamos a influência do 
Norte Global sobre o saber-fazer audiovisual, mas neste ponto não podemos negligenciar 
as ações desenvolvidas a partir da crítica e reflexão produzidas regionalmente.

Este deslocamento de percepção pode ser mais bem apreendido no segundo 
capítulo desta dissertação, onde propomos a configuração de novas relações a partir de 
referências fundamentalmente latino-americanas. Por meio destas correspondências, 
constatamos que as questões exploradas por iniciativas como o Vídeo Popular e coletivos 
como o Filme de Rua são potencializadas quando analisadas sob uma mesma perspectiva, 
nos ajudando a compreender o papel sócio-articulador do documentário. Este entendimento 
é reforçado quando o confrontamos com a construção do ideário latino-americano de cidade, 
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visto que a formação de laços de solidariedade entre diferentes grupos sociais através do 
continente foi fundamental para tornar possível este entendimento. Neste sentido, a ideia de 
levantar e analisar iniciativas que se propõem colaborativas se revela profícua para inspirar 
o desenvolvimento de ações dedicadas à observação e transformação da realidade a partir 
dos problemas vividos e enfrentados por povos do Sul Global, aproximando-se efetivamente 
de uma crítica decolonial.

Quando nos propomos desenvolver uma série de experimentos no âmbito do 
Nomads.usp, temos como objetivo contribuir para esta ampliação metodológica sob uma 
visão marcada pelo pensamento latino-americano. Acreditando na importância da academia 
na constituição de pontes entre diferentes setores da sociedade, este gesto é fundante 
para a consolidação de um locus, no qual a produção de conhecimento ocorre por meio do 
encontro de experiências e saberes que, quando reunidos, potencializam a compreensão 
e transformação do mundo. Esta visão encontra-se alinhada com o papel extensionista da 
universidade pública, tão cara à constituição do território brasileiro, o qual constitui “como 
uma possibilidade de prática transformadora” e “apontamos para um agir necessariamente 
territorializado e participativo” (BASSANI, D’OTTAVIANO, 2019, p. 51). Desta forma, os três 
experimentos realizados no decurso desta pesquisa devem ser lidos como uma abertura a 
novas possibilidades de uso do documentário como meio de leitura da cidade, levantando 
e sistematizando procedimentos de modo a adensar o debate e fomentar a realização de 
novas ações em novos territórios.

Para efetivamente alcançarmos este objetivo, é necessário incluir mais pessoas 
neste debate, algo que exige estabelecermos diálogos e relações. A realização de ações 
extensionistas se justifica também por esta razão, viabilizando a compreensão das 
potencialidades e limites de cada proposta e o seu consequente aprimoramento. Os passos 
dados durante a nossa pesquisa são parte de algo ainda maior, pois nos referenciamos 
em diversas iniciativas para propor estratégias que complementem a reflexão em torno 
do documentário, através de contribuições da Arquitetura e Urbanismo. Por sua vez, 
esta discussão é um meio de inspirar a concepção de novas iniciativas que igualmente 
adicionarão novas camadas de experiência. Muito ainda resta a ser feito para que esta 
perspectiva teórico-prática a partir do Sul Global se consolide, ainda que não possa produzir-
se espontaneamente. Entendemos que a idealização de iniciativas a partir de uma lógica 
latino-americana deve ser feita através da publicização e difusão, pois através deste gesto 
de abertura, reside a possibilidade de construir novas relações dentro da complexa trama 
que conforma esta ecologia documental.

Ao longo deste trabalho, verificamos que a ideia do documentário como meio 
de leitura urbana constitui uma metodologia possível para a Arquitetura e Urbanismo. 
Experiências que se delineiam a partir de questões e problemáticas locais, mas que podem se 
abrir para uma compreensão ampliada de natureza social e política, tal como verificamos no 
contexto das cidades latino-americanas. Contudo, da mesma forma que nos inspiramos em 
iniciativas oriundas de diferentes campos do conhecimento, esperamos que estas reflexões 
ultrapassem limites disciplinares, podendo servir como referência não apenas para arquitetos 
urbanistas, mas também para aqueles que se dispõem a trabalhar em um campo plural e 
transdisciplinar. Com isso, acreditamos que a cibernética, o pensamento complexo e a Teoria 
Geral de Sistemas são metateorias primordiais para a compreensão do documentário em 
toda sua capacidade, contribuindo para o entendimento não apenas de suas interrelações, 
como também das relações com o mundo e entre todos os envolvidos neste processo. 
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ANEXO A
Carta de posicionamento e desligamento do Fórum de Experiências Populares em Audiovisual - FEPA

A todos os interessados no audiovisual popular:

Escrevemos essa carta para tornar público nosso posicionamento e desligamento do Fórum de 
Experiências Populares em Audiovisual. Em primeiro lugar é importante deixar claro o quanto acreditamos 
na importância de iniciativas de se construir um fórum, que deve ser um espaço de troca de idéias, 
experiências e construção de pautas, demandas, diagnósticos acerca do audiovisual popular, e, portanto, 
com participação dos realizadores audiovisuais realmente populares, sejam exibidores, formadores, produtores 
e/ou distribuidores.

 Ingressamos no FEPA justamente interessados em nos inteirar das discussões, acreditando que 
poderíamos colaborar com uma construção coletiva. Consideramos fundamental a idéia de um espaço no 
qual fossem levantadas e discutidas as propostas de um movimento, com e pelos seus atores sociais. Isso, 
com ênfase na participação, na colaboração e transparência.

 Em sintonia com a nota divulgada pelo Cinema Nosso em janeiro deste ano, não concordamos com 
a forma atual de representação estabelecida no FEPA, onde propostas são encaminhadas sem que tenham 
sido amplamente debatidas com seus integrantes.

Acreditamos que o vídeo popular é um trabalho que se estabelece na base com uma atuação marcada 
por seus próprios atores. Nossa realidade não pode ser homogeneizada e transformada em uma única 
organização com um representante institucional.

Nesta linha estamos priorizando o fortalecimento dos trabalhos nas comunidades e para isto estamos 
construindo um Circuito de Exibição de Vídeo Popular que conta hoje com 20 pontos de exibições, 40 filmes, 
envolvendo aproximadamente 40 coletivos e ou grupos organizados que trabalham com vídeo popular. 
Além do circuito, produzimos uma revista do Vídeo Popular e em setembro acontecerá a 3ª Semana do 
Vídeo Popular.

 COLETIVO DE VÍDEO POPULAR

 http://coletivovideopopular.blogspot.com/
 videopopular@gmail.com

Assinam esta carta:
Ação Educativa, Arroz Feijão Cinema e Vídeo, CarlosCarlos – CNSA, Cia Estudo de Cena, Cine CRUSP, 
CineBecos, CineCampinho, Cineclube Polis / Instituto Polus, FABICINE – CineEscadão, Fanzine Catraca, 
Fernando Fritas, Filmagens Periféricas, Lunetim Mágico – vídeo independente, MUCCA, Mundo em Foco, 
NCA, Nossa Tela, Vanessa Reis.

COLETIVO DE VÍDEO POPULAR; REIS, Vanessa. Carta de posicionamento e desligamento do Fórum de 
Experiências Populares em Audiovisual- FEPA. In: Revista do Vídeo Popular n. 2. São Paulo: Coletivo de 
Vídeo Popular, 2009
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APÊNDICE A – Sistematização do projeto CON:FINIS



138



139



140



141



142



143

APÊNDICE B – Transcrição do grupo focal

Moderador: Eu gostaria de começar com uma questão que acredito que seja bastante 
importante para a gente se entender enquanto um sistema. Qual a importância da gente 
aqui, junto, homens e mulheres, discutirmos a presença da mulher na cidade. Imaginar 
essa relação e a nossa perspectiva sobre isso.

Participante 1: Quando eu cheguei aqui em 2019, eu participei de um cineclube que teve 
um ciclo de exibição de filmes que tratavam a questão das mulheres nas cidades. Uma 
das obras me deixou bastante impressionado. Quando eu saí da minha cidade para vir 
para cá, uma aluna veio conversar comigo. Ela estava fazendo o TCC em planejamento 
urbano e queria debater questões de desenho urbano que considerassem a segurança 
das mulheres nas cidades. Na época, eu fiquei sem resposta porque não tinha ideia de 
como se debater isso. E aÍ esse curta-metragem me deixou muito impressionado por 
causa da insegurança permanente que as mulheres estão submetidas em razão do 
desenho das cidades. É claro, eu não sou mulher e nunca precisei me preocupar com essa 
questão, mas me impressionou o fato delas se sentirem permanentemente observadas 
pelas mais diferentes circunstâncias, mas principalmente à espreita de sofrer qualquer 
tipo de ataque de violência sexual.

Moderador: Então qual o seu esse papel nisso, Participante 1?

Participante 1: Primeiro, eu fiquei muito impressionado, chocado, e lembrei da minha 
aluna. Depois, mandei o link desse vídeo e depois conversei com ela, que tinha um 
monte de material sobre isso. Na minha condição de professor, eu vejo que percebo que 
sou ignorante em relação ao desenho da cidade levando em consideração a violência 
contra a mulher. Uma obra audiovisual que me colocou como observador. Inclusive, o 
cineasta pega ângulos das pessoas espreitando o corpo feminino e me senti muito mal, 
porque, a atriz mostra o desconforto de se perceber sendo observada. Que inferno se 
sentir assim na cidade.

Moderador: Alguém mais tem algo a dizer sobre a importância de a gente estar aqui 
discutindo isso? Eu senti que a Participante 2 gostaria de falar.

Participante 2: Com a sua fala eu fiquei pensando em uma situação cotidiana, para além 
do fato de ser mulher. No meu caminho de casa até o campus tem um sex shop na Rua 
15 de Novembro. Nunca aconteceu nada específico nesse ponto do meu trajeto, mas 
eu sempre me senti muito incomodada em passar ali na frente todos os dias. Porque, 
por mais que um sex shop possa dizer sobre qualquer tipo de realizar de sexualidade, 
o que aparece nas vitrines e banners é claramente voltado para a objetificação do sexo 
feminino. E aí passo eu, uma mulher, no meio dessa informação, ou desinformação 
visual, prefiro dizer assim. O simples fato dessa escolha, da escolha do proprietário ou 
de qualquer pessoa que trabalha ali, que trabalhou com o marketing daquilo, é uma coisa 
que inerentemente fala como que eu devo ser tratada, como eu devo ser observada. Só 
um relato que me fez ficar pensando.

Moderador: Acho que seria legal abrirmos essa discussão para os participantes homens.
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Participante 3: Eu tenho um relato meio trágico, não sei se vale colocar aqui. Eu tenho 
um vizinho cuja esposa, voltando para casa à noite foi estuprada. Na própria rua mesmo. 
Antigamente, as casas tinham uma entrada para leitura de água e esgoto, formando 
uma espécie de “dentinho”. Foi nesse lugar que a moça foi atacada. Nessa noite, nós 
juntamos um grupo. Eu estava no meio, dirigindo o carro, fazendo uma ronda para atacar 
o rapaz. Com a raiva que todo mundo estava, todo mundo saiu armado. Pegamos um 
homem, e o colocamos na parede. A moça veio e não o reconheceu. Não conseguimos 
achar o homem que a atacou e voltamos para casa. Depois eu fiquei pensando sobre 
as consequências daquilo. A gente faz sem pensar e depois que acontece imagina se 
tivesse encontrado. E a gente pensa nos desdobramentos. Foi um negócio bem tenso 
na época e bastante complicado. 

Participante 4: O que eu estava pensando e inclusive conversei com a Participante 2 
um pouco antes de começar aqui, era que a gente está nessa roda, a maioria homens, 
e as duas participantes mulheres aqui como mulheres. O que a gente faz com isso? 
A gente vai discutir categorias da percepção que a gente não tem. As duas podem 
aparecer como tokens, as duas como representantes femininas que vão dizer por todas 
as mulheres. E aí a gente pode, sei lá, através de uma conversa, elaborar categorias. Que 
categorias do nosso pensamento estão vinculadas quando a gente fala, por exemplo 
de violência? Falar de mulher e violência. Falar de mulher e inferioridade salarial. Para a 
gente, homem, é muito mais fácil de ver isso porque, no máximo, a gente vai se colocar 
como um bom defensor da moral e falar “que feio isso, o machismo é uma coisa horrível”. 
Mas a vivência, as coisas do dia a dia… Eu posso falar aqui de vivências bissexuais, mas 
elas são um tanto dolorosas para eu falar sobre essas questões de violência. E aí ser um 
pouco desses representantes pode nos colocar em um lugar de objeto de investigação.

E aí, comentando com o Participante 1 sobre a obra audiovisual, da capacidade de nos 
colocar em uma determinada perspectiva. A gente pode até simular, fantasiar, que está 
sob essa outra perspectiva, mas a nossa própria perspectiva vai estar sempre com a 
gente. A gente cresceu, se desenvolveu, em um espaço que, por mais invisível que 
seja, a gente foi aprendendo a mobilizar essas violências de gênero. E se aí a gente vai 
para a cidade, no desenho isso vai escapar e a gente não vai perceber, porque isso é 
invisível para a gente. Então, eu acho que o objetivo que eu vejo nessa nossa conversa 
é a elucidação de alguns desses pontos que podem ser invisíveis, mas que também 
podem causar certas reações emocionais.

Moderador: Participante 5?

Participante 5: Eu acho que, como ele (Participante 4) falou, a gente como mulher está 
em um lugar de fala mais propício, mas a realidade é que eu acho que não é uma coisa 
muito discutida. É aquele assunto que todas as mulheres meio que vivenciam, mas que 
ao mesmo tempo, nunca pararam para dar um nome, uma cara para isso. Uma vez eu 
estava escutando um outro rapaz falando sobre racismo e ele, enquanto homem negro, 
falou que passava por essas situações e já com uns 15 anos foi descobrir que era racismo. 
Então eu acho que tem um pouco disso também. As mulheres não saberem talvez dar 
um direcionamento. Às vezes a gente se identifica com essas discussões, eu acho, na 
própria mídia, através de um meme, uma piada, ou algo do tipo, mas que a gente acaba 
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se identificando. Talvez esses sejam os únicos lugares, infelizmente, que a gente acaba 
identificando esse tipo de coisa. 

Eu anotei algumas coisas desse tipo. Uma delas, por exemplo, eu ouvi um comediante 
falando sobre como ele estava andando na rua, no metrô, ou algo do tipo, e tinha uma 
mulher na frente dele que, de repente, começou a andar mais rápido e andar mais rápido, 
olhando por cima do ombro. E ele começou a ficar com medo também, começou a andar 
mais rápido e andar mais rápido, até que ele percebeu: “Putz, ela está correndo de mim. 
Eu sou o perigo”. Para ele, é como se fosse outra coisa, ele não se enxerga como perigo 
só pelo fato de ser homem, mas que, querendo ou não, a mulher está em uma situação 
em que ela não sabe que é você. Um meme nesse sentido que eu vi era um homem 
trans e ele estava falando justamente que andava olhando para cima do ombro e falou 
assim: “Poxa, parece que a coisa da minha época enquanto mulher não caiu a ficha. Não 
entendi que eu sou homem e que eu posso andar na rua tranquilo e me preocupar com 
isso”.

Moderador: Uma questão que o Participante 4 abordou, bastante importante, e que tem 
tudo a ver com a questão inicial, de conversarmos enquanto homens e mulheres, é sobre 
o lugar de fala. Qual é esse limite para a gente conversar aqui? Não para falar do outro, 
mas para falar da gente, o nosso papel nisso tudo e nessa discussão. É necessário ser 
LGBT para falar de questões LGBT? Ser mulher para discutir a presença da mulher, o 
modo de ocupar a cidade a partir da perspectiva feminina? Eu sei que é uma questão 
complexa, mas eu gostaria de ouvir de vocês.

Participante 2: Eu sou absolutamente contra o local de fala. Por exemplo, vamos pegar 
a categoria mulher. A categoria mulher é imensa. Eu estou dentro dessa categoria, mas 
eu não posso falar por toda essa categoria. Me colocar nesse lugar, para mim, pode ser 
até opressor. Pode ser opressor também para mulheres que estão nessa categoria, mas 
que têm situações que são absolutamente diferentes da minha, que vivem questões e 
situações socioeconômicas diferentes da minha, que são de etnias diferentes, que vivem 
em países diferentes. Não tem como eu chegar aqui e falar por metade da humanidade. 
É impossível estar nesse lugar. Eu acho que o local de fala nos empurra para um lugar 
que é impossível de estar.

Moderador: Participantes 6 e 7, o que vocês acham disso?

Participante 6: Eu queria trazer um tema que a Participante 5 colocou com o exemplo 
do metrô, que é a questão da mobilidade da mulher na cidade. Tenho uma amiga que 
quis fazer um documentário sobre esse tema, em especial sobre o metrô de São Paulo. 
Na época em que ela queria fazer esse documentário, estava tendo uma discussão 
muito forte sobre criar uma lei que garantisse vagões exclusivos para mulheres. Toda a 
problemática que envolvia isso. Porque os casos de assédio no metrô de São Paulo são 
enormes e nós, como homens, não tínhamos dimensão, essa percepção. E aí começou 
essa discussão entre as próprias mulheres, sobre a questão dos vagões exclusivos e, 
inclusive, na câmara municipal teve essa discussão. Eu não acompanhei mais, mas ela 
acompanhou de perto, e não foi para frente isso. Criou-se o disk denúncia para assédios.
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A gente conversando sobre a questão do disk denúncia, era muito presente a 
ideia de que esse disk denúncia pertence à comunidade em si, no sentido em que, 
independentemente de ser homem ou mulher, você tem que denunciar. Você tem a 
responsabilidade de denunciar casos de assédio, isso é responsabilidade de todos. Isso 
está muito presente em São Paulo porque, por exemplo, agora, os casos de racismo estão 
sendo denunciados e a gente vê isso. As pessoas estão gravando quem está gravando 
racismo e quem está sofrendo racismo. Você vê que tem uma reação muito forte do 
próprio público frequentador do metrô. Depois ela fez uma pesquisa sobre aplicativos 
de transporte exclusivo para mulheres, as motoristas desse aplicativo, e vários relatos de 
mulheres sofrendo assédio no Uber. De como era difícil para mulheres, especialmente à 
noite, pegar Uber com motoristas homens.

[Participante 3 interrompe]

Moderador: Desculpa Participante 3, vamos ouvir uns aos outros e depois a gente volta.

Participante 3: Eu só ia falar é que também tem autoescola para mulheres.

Participante 7: Tem um aplicativo chamado Lady Driver, que só tem motoristas mulheres 
e é somente para clientes mulheres. Pensando na relação entre cidade, sociedade, 
civilização, cultura, ambiente construído, ambiente planejado, a mulher está sempre 
no papel de submissão, hierarquicamente, ou de vitimização. Eu me lembro do livro 
do Freud, Mal estar na civilização, no qual ele faz o questionamento de que existe um 
male star entre os impulsos funcionais dos seres humanos e da cultura estabelecida. 
Se nós pensarmos em trazer a questão do lugar de fala e, aí, voltar ao planejamento do 
espaço, em que essa hierarquização, essa problemática seja colocada e modificada de 
forma que haja mais segurança e uma mudança de relação no papel das mulheres em 
si, nós vamos ter de esperar todo um processo político em que as mulheres passem a 
ser planejadoras, tomadoras de decisão e, nisso, o lugar de falar nesse tipo de discussão 
ele é contra produtivo, porque senão a gente fica sempre colocando algumas amarras, 
alguns pressupostos para que não só as discussões mas os processos avancem. Isso 
vale para outras questões também. Esperarmos alguns atores chegarem até lugares, 
espaços e posições de tomada de decisão para que a mudança aconteça. Ou ainda 
pesquisa, ou o que quer que seja. Então eu acho que nesse sentido, esse exercício é 
muito válido e talvez a gente chegue a algumas percepções que não são muito fáceis 
no dia a dia.

Moderador: Relacionando isso que a gente discutiu com São Carlos. Eu sei que 
tem pessoas que já vivem aqui há muito tempo, estudaram aqui. Pessoas que não 
conhecem ou vieram muito pouco. Eu queria aprofundar na questão dessa região que 
a gente vai estudar. Quem não conhece, tentar pensar um pouco a partir do seu próprio 
conhecimento, do que já leu e já vivenciou em outros lugares. Percorrer esse caminho 
da Avenida São Carlos, mercado e os arredores, a parte mais comercial, a região de 
transporte público, e pensar: quem são as mulheres que estão nessa área? Quem são 
essas diferentes pessoas, personalidades, profissionais, que você vê frequentando a 
região. Esses diferentes tipos de mulheres em relação à interseccionalidade. Talvez, eu 
acho que a gente poderia conversar com quem teve menos contato com São Carlos. 
Participante 3, como você imagina?
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Observador 1: É uma área muito comercial, em uma cidade média do interior, tem 
mercado, praças, lojas, calçadão etc. Então, a gente vai lançar nosso olhar para esse 
lugar. Mas eu acho que essa pergunta do moderador pode ser respondida em relação 
a qualquer uma dessas áreas comerciais que a gente conheça. Mesmo que você não 
conheça essa área, pode responder porque eu acho que se trata também de identificar 
esses perfis e amanhã procurar eles lá.

Participante 3: Olha, eu não perco a chance de fazer um “flaneurzinho”, sabe? Na 
verdade, eu já fiz, naquela região mesmo. Eu fui ali no mercado, eu fui à feirinha, eu andei 
naquela praça, acho que Praça dos Voluntários, vi aquela biblioteca. Eu andei por ali sim. 
O que eu vi ali foram as pessoas se movimentando como um centro comercial, mas como 
também um ponto para ir para as suas casas. Não sei se foi pelo horário que eu estava 
ali. Muitas mulheres trabalhadoras já saindo, pegando ônibus, indo embora. Também 
vi muita mulher no comércio. Eu entrei ali no mercado, tem muita mulher também, que 
trabalha ali dentro nas lojas. Enfim, eu vi uma classe trabalhadora com certo peso. E a 
gente pode ver isso em outros lugares.

Moderador: Você consegue reconhecer essa experiência?

Participante 3: Reconheço sim. Agora eu dei uma parada, mas eu fazia muita loja. Eu ia 
muito para o Brás, fazia muita loja lá. E lá no Brás, o comércio começa de madrugada e vai 
até três horas da tarde. A partir desse horário não tem mais ninguém na rua. Eu também 
chegava muito cedo e a gente via essa movimentação. Não sei se aqui é a mesma 
coisa, mas lá o território era dominado por alguns homens. Você via nitidamente que o 
território era dominado parece que por uma facção, que ficava ali meio que controlando 
tudo, mas que abria para mulheres para trabalharem ao lado de homens. Outra coisa 
que eu observei, e que eu fui de propósito para ver, porque eu nunca tinha ido, era a 
Estação Brás. Quando você chega na estação na hora da saída, são 90% mulheres que, 
provavelmente, devem trabalhar em fábricas. Não é aquela coisa ostensiva que você vê, 
por exemplo, atendendo alguém. Então você vê muita gente e muita mulher, a maioria, na 
verdade. Trabalhando nas fábricas, ali tem muito negócio de tecido. Mas é muita gente 
mesmo. 

Moderador: E você, Participante 5, que chegou há pouco em São Carlos?

Participante 5: Eu não andei muito por aquela região também não. Mas eu cheguei até 
o Mercado Municipal e dei uma volta. Acho que a minha percepção foi parecida com a 
do Participante 3. Muita mulher trabalhando, movimento, pegando ônibus. Falando por 
mim, eu não me senti insegura ali. Só na hora de entrar no Mercado Municipal, que é um 
pouco estranho, mas fora isso foi tranquilo.

Moderador: Mas por que o Mercado?

Participante 5: Eu entrei, acho que foi aquela rua Jesuíno, e aí tem uma escada, um 
balcão super escuro, você vai descendo, não vai vendo ninguém e eu não sabia o que eu 
ia encontrar no final dessa escada. 

Moderador: Participante 7, você já conhece a cidade?
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Participante 7: Eu já tenho uma idade relativamente avançada. Eu sou de uma cidade 
daqui do lado de São Carlos, então eu já estive aqui em São Carlos como estudante, como 
atleta desde muito tempo. Eu já frequentei essa região fazendo compras e frequento 
ainda. É muito próxima de mim. Eu gostaria de fazer uma ressalva, porque no dia a dia 
é como os colegas falaram. Tem muita gente trabalhando, mas também muita mulher 
cliente, porque há vários tipos de lojas de artigos femininos, de moda etc. Mas essa é uma 
região comercial. À noite, é completamente diferente, inclusive de consumo de drogas. 
Então passa a ser um lugar muito mais perigoso e muito perigoso para as mulheres 
também. Mas existem mulheres que frequentam essa região por várias questões. Então 
acho que são duas experiências diferentes: no dia a dia, no horário comercial, e à noite. 
Acho que à noite tem uma virada.

Moderador: Uma coisa que você mencionou é que você já tem uma relação com a 
cidade desde que você era mais jovem. Você percebe uma mudança em relação a essas 
dinâmicas do centro, perfil das pessoas?

Participante 7: Sim, muito. Eu lembro nessa região com 14 anos, então são 25 anos atrás. 
Então tem um processo da cidade, que foi se modificando, ganhando outras dinâmicas, 
e era muito mais seguro. Eu com 14 anos me sentia muito livre, era garoto, mas era 
outra relação também. A cidade também ficou mais violenta. É interessante também 
porque em relação a essa fragilidade das mulheres, eu acho que piorou. Mas isso é uma 
perspectiva minha. Também por conta dos processos sociais que foram se modificando, 
do grau de violência, quebra de algumas solidariedades etc. Ao invés de melhorar, tem 
piorado ao longo do tempo.

Participante 5: Voltando para a coisa do espaço, eu acho que tem um pouco a ver com o 
que a gente está fazendo com a câmera e com a gravação. São duas coisas, na verdade: 
a questão da visibilidade, que é você estar em um lugar mais aberto, se sentir mais visto, 
dá uma sensação maior de segurança, talvez. E aí por que que à noite é “mais perigosa”? 
Talvez não só por causa disso tudo, mas menos gente para você estar sendo visto. E a 
questão de que ter mais mulheres no espaço faz que aquele espaço faça a mulher se sentir 
mais segura. Eu estava lembrando do que eu falei sobre entrar no Mercado Municipal. 
Você entra achando estranho, vai vendo umas mulheres e acha mais tranquilo. E aí eu 
acho que talvez tenha uma questão cibernética nisso de que o espaço é mais inseguro 
quando tem menos mulher e, ao mesmo tempo, menos mulher está lá porque se sente 
insegura, e vai gerando essa relação sistêmica. A própria sensação de insegurança vai 
deixando o espaço menos seguro porque as mulheres não querem estar lá.

Moderador: Sobre essa questão, inclusive, eu acho que pode ser interessante também 
abordar a questão socioeconômica. Quem são as pessoas que circulam nesse espaço? 
A gente pode trazer também de perfil demográfico.

Participante 4: Uma coisa que me ocorre aqui é o livro Mulheres, raça e classe, da 
Angela Davis. Tem mulheres trabalhadoras no comércio, tem mulheres trabalhadoras 
na limpeza, tem mulheres clientes desses lugares. E, se a gente for olhar, elas têm perfis 
diferentes. Ou não. Eu estou levantando aqui essa possibilidade. E uma outra coisa que 
está me chamando a atenção é que, no mapa que vocês disponibilizaram para a gente, 
tem a Dona Alexandrina e a Odette dos Santos. São duas mulheres que aparecem nessa 
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imagem em comparação com Alfredo Maffei, Jesuíno de Arruda, Geminiano Costa, 
Episcopal, Conde do Pinhal etc. Então, visibilidade da mulher no centro de São Carlos? 
Nessa região que vocês mesmos estão mostrando, a gente vê isso institucionalmente, 
como isso é classificado. A Odette dos Santos nomeia o centro municipal de cultura 
afro-brasileira. Para onde que eu vou aí? [percorre o mapa]. A impressão que eu tenho 
é que tem algumas instituições que são, para a gente, subjetivamente desvalorizadas, 
não reconhecidas, que a gente não vai atrás em detrimento de outras. Só olhando que o 
Mercado Municipal e a Biblioteca Municipal não têm o nome marcado, eu não sei quanto 
do meu argumento se sustenta. Mas a Catedral é de São Carlos, que é um homem.

Participante 6: Vou falar um pouco da minha experiência em relação à cidade. Eu fiz a 
graduação em outra universidade. O distrito onde fica o campus é totalmente apartado 
da cidade, ele está em volta da universidade. Eu morei na moradia estudantil, que é tem 
uma fisionomia diferente da residência estudantil da UFSCar e da USP. A moradia é 
externa à universidade, é feita por casas, ruas largas e enormes. A moradia aqui é em 
blocos. Eu senti uma diferença brutal no sentido da convivência, das relações. Chega 
a noite, na área sul da UFSCar ou dentro da USP, que são totalmente vazias, não tem 
gente circulando. Isso me assustava muito, porque lá ainda tem uma relação. Onde eu 
moro aqui, circulam mais carros do que pessoas, é impressionante. À noite não tem 
ninguém circulando. Ao mesmo tempo, aqui em São Carlos, eu nunca senti uma ameaça 
ou insegurança de ser assaltado, por exemplo. No lugar onde eu moro, na condição de 
homem, claro, fazendo uma caminhada à noite, eu nunca senti isso. Coisa que eu já tive 
em nas outras cidades onde eu morei. Ao mesmo tempo em que é vazio, solitário, ela traz 
uma sensação de segurança, é impressionante. Eu já vi, inclusive, pessoas caminhando 
10, 11 horas da noite, mulheres andando sozinhas na rua.

Moderador: Mas quem eram essas mulheres?

Participante 6: Eram mulheres de classe média, que moravam ali perto nos prédios, 
andavam com os cachorros. Quando ainda tinha o espaço cultural, que mudou há pouco 
tempo, muitas mulheres frequentavam e nenhuma me disse que tinha insegurança 
de ir para lá, porque ia em grupo também. Sobre a questão de circular à noite, fazer 
caminhadas, encontrar mulheres sozinhas com cachorro, eu ficava pensando se que 
quando elas estivessem caminhando na minha direção e eu na direção delas, elas 
ficariam com medo de mim, homem, à noite, sozinho, passar por elas. A maioria não. A 
maioria abaixava a cabeça e caminhava normalmente.

Moderador: E o Centro, você tem alguma experiência?

Participante 6: O Centro, eu já tinha a experiência de frequentar algumas vezes e de 
perceber que a maioria dos frequentadores de lá, acho que era metade mulheres e 
metade homens. Mas, depois da pandemia, na distribuição de marmitas, a maioria eram 
mulheres. Mulheres mais velhas ou mulheres mais jovens, ou avós. Eu tive a oportunidade 
de conversar com uma que estava pegando marmita não só para ela e o marido, mas 
para os filhos, e sobre como era importante aquele lugar para eles. Era só ela, porque 
o marido estava trabalhando e os filhos estavam na escola, e ela tinha que pegar as 
marmitas com as quantidades certas. Ela tinha que repetir a fila, inclusive. Ela tinha que 
voltar de novo na fila para pegar mais marmita para que compreendesse toda a família.
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Moderador: O Participante 7 falou de mulheres idosas. Você tem reparado o perfil das 
mulheres idosas, em relação à raça, crianças circulando?

Participante 2: Eu nasci aqui, então de vivência acho que sou mais velha do que o meu 
quase conterrâneo. O perfil mudou muito. Até os anos 2000, eu me lembro bastante de 
andar no centro com a minha avó no final de semana e eram sempre uma situação dela 
precisar passar em uma costureira de confiança para pegar uma roupa para a minha tia 
ou ir ao alfaiate para quem ela tinha encomendado alguma coisa. Eram majoritariamente 
comércios locais geridos por famílias formadas por imigrantes de classe média e baixa, 
mas famílias tradicionais da cidade. Você fala o sobrenome da pessoa e a cidade 
conhece. Teve uma virada que eu associo à fundação do shopping e à vinda de comércios 
multinacionais e transnacionais para a cidade. 

Você não vai mais naquela pizzaria tradicional da cidade, você vai ao Mcdonalds. Esses 
comércios locais não têm condição de competir, eles começam a ruir. Quem consegue 
competir hoje, são os imigrantes chineses. Você vê claramente que tem muito imigrante 
chinês que funda um comércio local e contratam a mão de obra mais barata, que são 
mulheres de periferia. Então é óbvio que a gente vai nesses lugares e não vai encontrar 
mais nesses lugares famílias tradicionais atendendo a gente. A gente vai encontrar 
mulheres que geralmente moram no Aracy, no São Carlos VIII, que vão atender a 
gente e que também são o mercado consumidor desse lugar, porque é uma região de 
comércio popular. Eu senti na pele, ao longo de toda a minha vida eu fui experienciando 
essa mudança, tanto de perfil de quem produz e quem comercializa quanto para quem 
consome. 

Moderador: Participante 1, você tem alguma coisa para falar?

Participante 1 Uma coisa que a Participante 2 falou e que eu nunca percebi é que tem um 
sex shop aqui na região. Eu acho tão brega um sex shop, tão over. Eu vou na Praça XV, 
tem um tanto de coisinha, Beco da Torta, mas sex shop... Quando eu tinha menos de 18 
anos, na década de 90, quando começaram a aparecer os primeiros sex shops, a gente 
ficava na porta, dava uma risadinha ou de vez em quando entrava. Mas, passou-se o 
tempo... Desculpa, achei anacrônico isso.

Moderador: E em relação ao Centro?

Participante 1: Esses dias, minha senhoria dedetizou a casa e me pediu para dormir em 
um hotel. Eu vi um hotel que tem no Centro, na praça da câmara municipal, um casarão 
antigo e decidi ficar lá para ver como era. Na verdade, era uma moradia, as pessoas 
moravam no hotel. Eu fui andar de volta à noite e fui abordado por um morador de rua, 
mas não vi nenhuma mulher. Era perto da meia-noite.

Moderador: Você não tem o costume de frequentar o Centro?

Participante 1: De dia eu vou de bicicleta. Já fui várias vezes ao Mercado Municipal 
pegando a Comendador Alfredo Maffei, porque moro no Santa Mônica, dou a volta 
ao longo da ciclovia. É um comércio muito movimentado com muitas mulheres que 
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consomem e muitas mulheres que também trabalham lá. Tem calçadões, uma pastelaria 
bem legal onde quem nos atende é uma senhora chinesa.

Moderador: Alguém mais tem experiências com o centro?

Participante 3: Não acho que São Carlos é tão seguro quanto você [Participante 6] está 
falando não. [Pessoas falam por cima]. Porque só nesse período em que eu estou indo e 
voltando, já fui até seguido por morador de rua, parece, não sei. O lugar onde eu fico é em 
um bairro que fica no portão de cima da USP. Já fui abordado três vezes e uma das vezes 
me seguiram na rua, eu sendo homem. Então eu fico pensando nas mulheres. Não achei 
muito seguro. Até me assustou um pouco porque eu pensei que é uma cidade pequena. 
Não sei se é porque eu venho de São Paulo, mas aconteceu.

Participante 7: Eu ia falar especificamente da área. Na verdade é uma hipótese. É 
uma relação diversa não só em relação às mulheres, mas também de comércio, de 
consumidores. Porque é uma área de centralidade e também tem lojas de departamento, 
lojas especializadas. Eu passo de carro, mas não tenho andado. Dá para dizer que é um 
público de classe média, média-baixa e classe baixa. Essa é a área de centralidade de 
todos. É uma hipótese a confirmar: toda a São Carlos chega até o Centro com linhas 
de ônibus fáceis. Por conta de ter essas lojas especializadas, a classe média frequenta 
essa região. E também é uma área cultural. Amanhã a gente pode até encontrar alguma 
coisa. Tem a Biblioteca Municipal, o CDCC que é muito próximo. Imagino que nós vamos 
encontrar estudantes. 

Participante 5: Também levantando uma hipótese. Eu estou me perguntando como é 
que vai ser ou deve ser passar na rua por trás da catedral,. Olhando a arquitetura, ela dá 
a sensação de dar as costas por estar voltada para a Avenida São Carlos. A mesma coisa 
em relação à Biblioteca Municipal, como seria passar por trás dela.

Participante 6: Desculpa te interromper. Tem muito banco ali em cima da catedral, tem 
circulação de gente, pelo menos durante a semana. 

Participante 1: Antes da pandemia, tinha muito comércio nessa região atrás da catedral. 
Fechou muito comércio.

Moderador: Alguém tem mais alguma coisa para falar?

Participante 2: Acho curioso quando vocês estavam comentando sobre a insegurança 
da região do centro, porque a minha percepção é reversa. Teve uma época que eu morei 
aqui perto do campus, atrás do Habib’s, e era raro o dia em que eu não era assediada na 
rua. Eu morei ali dois anos, mais ou menos, e depois eu me mudei para o centro, inclusive 
bem perto da Catedral, dois quarteirões para cima. Nunca mais isso aconteceu, nunca 
mais. E aí eu fiquei pensando por quê. Eu chuto que tem muito a ver com uma noção de 
senso de comunidade. O que é a comunidade são-carlense e o que é a comunidade 
externa à ela. O universitário é externo. Como eu estava em um bairro universitário, aqui 
próximo ao campus, provavelmente eu não era conhecida de ninguém na cidade e “não 
tinha um dono”. Então eu era mais objetificável, imagino. A partir do momento em que 
eu moro no centro, que é uma região mais afastada da universidade, a chance de eu ter 
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família na cidade, de ser conhecida na cidade, é muito maior. Imagino que isso me torne 
menos objetificável do que na situação de universitária.

Moderador: Uma posição sociável que você ocupa em São Carlos.

Participante 2: Sim. É muito recorrente com colegas universitárias. Eu já vi outras colegas 
minhas que moram no centro e que também não falam nada. Outras meninas que 
moram no Cidade Jardim, bairros que são conhecidos por concentrar uma população 
universitária maior, isso fica muito mais recorrente. Tem também todo um estigma que 
é criado em torno da universitária. “A universitária vai no Tusca, enche a cara, dá para 
qualquer um”. Eu acho que tem toda essa construção, essa narrativa, esse estigma.

Moderador: Essa coisa que você trouxe, ela nos leva para uma questão importante de 
discutirmos juntos. De um ponto de vista geral, o centro abarca mais as necessidades das 
mulheres? Pensando de um ponto de vista de mulheres idosas, crianças, universitárias. 
Ele tem esse capacidade de ser apropriado?

Participante 2: Eu acho que sim, mas eu não tenho uma leitura de que o Centro é 
predominantemente feminino. Pelo que eu percebo quando eu vou visitar as lojas, as 
mulheres que me atendem têm que responder a homens. Tem uma hierarquia que 
elas estão posicionadas e geralmente elas estão abaixo. Além disso, eu acho que tem 
também pontos de circulação. Quando a gente olha para as ruas de São Carlos, elas 
são basicamente tomadas por carros. É curioso a gente perceber também que quem 
usa ônibus majoritariamente são mulheres e quem usa carro majoritariamente é homem. 
Imagino que tanto por uma questão de poder econômico, porque homem tende a ganhar 
muito mais do que mulher, quanto por uma questão de status, porque o homem vê um 
status como algo muito mais importante. Você é mais homem se você tem carro. Eu não 
vejo o Centro como majoritariamente feminino por causa dessas questões. Se a gente 
olha para o comércio, beleza, a maior parte é mulher, mas quem está circulando na rua, 
de carro, é homem, via de regra. E geralmente os assédios que eu sofria andando na rua 
eram de homens que passavam de carro enchendo o meu saco. Eu criei essa relação 
mais tensa com carros, pessoas andando de carro especificamente.

Participante 4: Eu estou pensando que dentro do recorte que vocês fizeram, se vocês 
tivessem jogado da Avenida São Carlos para a Rua Dona Alexandrina, vocês pegariam 
o trecho que tem a Bicotinha, que é uma loja de aviamentos e produtos de costura. Aí 
a gente já consegue costurar na nossa cabeça - porque eu estou tentando relacionar 
costura, mulheres e a circulação de mulheres a partir disso. Eu fico pensando de um 
texto do Bourdieu de 2013, que se chama Espaço físico, espaço social e espaço físico 
apropriado. O espaço físico que a gente se apropria como uma reprodução do espaço 
social que a gente ocupa. Essa coisa de posição social, eu aqui estou entendendo a partir 
da trajetória que o indivíduo entendeu e os capitais que essa pessoa mobilizou na vida. 
Alguns sistemas de apreciação e percepção vão sendo construídos socialmente a partir 
disso. Quem é novo e quem é velho. A masculinidade é uma questão dominante já faz 
muito tempo, é usada como forma de dominação econômica. Então eu acho que a gente 
faz sobre onde estão os produtos que as mulheres consomem, a mobilização e circulação 
de produtos ao público feminino, eu aposto que vai estar vinculada à propaganda cor de 
rosa, coisas para você ficar feliz, se sentir bem, enquanto os lugares voltados ao público 
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masculino é uma outra pegada. É uma pegada de potência, autoridade, um lugar de 
poder.

Participante 1: Um lugar de relaxo.

Participante 4: Mas o relaxo é uma forma de poder. Eu vejo por exemplo pela minha 
sogra, que está sempre tão preocupada com limpar, organizar as coisas, porque desde 
pequena ela está nessa pegada. É obrigação dela fazer isso. O homem não. Eu tenho um 
tio super desleixado e ele pode, ninguém fala nada. 

Participante 1: No centro tem uma loja de produtos agropecuários e pesca. É tudo 
amontoado, são quatro portas, todas amontoadas. No Centro tem lojas tão organizadas 
e essa loja é um relaxo. Eu passei por lá, por acaso estava ali olhando, homens brancos, 
provavelmente héteros, e velhos.

Moderador: A loja que você falou, Dona Bicotinha, é o contrário.

Participante 4: Não. São duas faces da mesma moeda. O homem e a mulher funcionam 
a partir dessa díade. Se por um lado você tem o homem da pesca relaxado, você tem a 
mulher organizada costureira. E a estrutura se mantém.

Participante 3: Na Índia tem os tais vagões separados para mulheres. Você vai andar 
de trem de uma cidade para outra, não é um vagão só, são vagões onde elas ficam 
totalmente segregadas. O mundo árabe é uma questão da estrutura da sociedade. 
Você anda na rua e você quase não vê mulher. Elas ficam fechadas. Na Índia é mais 
democrático. O problema lá, segundo me informaram, é o problema do assédio. Você 
tem vagões em trens que você não pode entrar porque são só mulheres. Do mundo 
árabe, aconteceu uma coisa bem engraçada. Nós fomos para Istambul e decidimos ir a 
uma discoteca para nos divertir. Chegando lá, não havia nenhuma mulher. A discoteca 
estava lotada e não havia nenhuma mulher lá dentro. Só tinha homem. Nós levamos um 
susto, porque nunca tinha visto aquilo. Agora não sei como está lá, mas naquela época 
era assim. No mundo árabe você vê a mulher excluída de muita coisa. A notícia que eu 
tenho é de que a mulher já está trabalhando, sobretudo nas cidades maiores. Agora você 
vê uma exclusão muito grande da mulher lá e, na Índia, uma questão muito grave de 
assédio, estupro mesmo.

Moderador: Participante 5, em relação aos modos de ocupar a cidade. Você percebeu 
alguma coisa quando você frequentou pela primeira vez a região?

Participante 5: Eu estava pensando no que o Participante 3 falou, e isso é comum em 
outros vários países. Quando eu estava em Paris era assim também. Alguns vagões são 
próprios para mulheres em determinados horários do dia, embora de vez em quando 
tivessem homens lá. Não sei se como protesto ou algo do tipo. Só para dizer que é uma 
experiência de vários outros lugares. São Paulo não tirou isso do nada. Com relação a 
outras mulheres, eu não sei se eu percebi algo específico. Eu acho que faltou a observação. 
Eu estava talvez mais preocupada em conhecer e explorar, e o meu olhar não estava 
voltado para isso. Por isso que eu acho que voltar a campo será uma experiência bacana.
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Moderador: Uma questão que eu anotei enquanto conversávamos é o nome das ruas. 
Apenas uma mulher.

Participante 4: E se a gente olhar, é uma mulher rica.

Moderador: Isso também traz à tona a questão do planejamento urbano. Vocês acham 
que o planejamento urbano é essencialmente patriarcal, machista, ele traz a mulher para 
a discussão ou, mesmo com todo esse debate que está surgindo, ele não contempla? 
Inclusive a diversidade de mulheres.

Participante 4: Quem é que planeja a cidade hoje? Que profissionais. Vamos supor 
que engenheiros de trânsito sejam um pouquinho responsáveis por isso. Mulheres são 
convidadas a fazer engenharia? É um curso atrativo para a mulher? Fazendo um paralelo, 
o curso de computação era frequentado por mulheres, secretárias. Era um curso para 
você aprender várias estratégias de secretariado. Quando começou a despontar as 
tecnologias informacionais, o público que começou a frequentar esse curso mudou. 
Algo análogo pode ser percebido também na arquitetura. Conforme a arquitetura foi 
perdendo um poder social, mais mulheres começaram a frequentar esse curso. Não dá 
pra pensar em nada que a gente faça que não seja patriarcal, que não seja estruturado 
dessa maneira. 

Moderador: Tem a questão de São Carlos ser considerada uma capital tecnológica. 
Alguém percebe uma mudança no sentido de mulheres ocupando espaços de 
importância dentro da cidade?

Participante 1: Eu fui à palestra de uma professora universitária sobre um projeto que ela 
desenvolveu. E ela se posicionou em relação ao que precisa ser feito politicamente para 
que projetos como o que ela desenvolveu possam ser levados adiante. Estávamos nos 
perguntando sobre cidades serem machistas, se quem projeta pensa no patriarcado. 
Pode até ser que, por ignorância, por exemplo, como eu falei da minha situação de 
formação, não. Pela questão da ignorância. A gente até tem esse debate, mas na minha 
geração, na qual eu me formei em 2001.

Eu tive aula de projeto na qual a gente tinha de fazer banheiro de empregada. A 
gente criticava na época, mas o professor falava que estava no plano de aula e tinha 
que dar. Muitas coisas vão mudar, eu presumo. Eu estava até falando outro dia da 
minha perspectiva de ensino de projeto de arquitetura para uma região notadamente 
conservadora. Ainda que eu trabalhe com a docência há algum tempo, a imensa maioria 
dos estudantes são mulheres. Hoje em dia, eu acompanho muitas das minhas ex-alunas 
e vejo que elas formam escritórios e com menos de 30 anos elas já têm estabilidade 
financeira. A imensa maioria delas. Eu me lembro que, conversando com uma assistente 
social, ela me falou que era uma construção permanente. Ela era professora doutora, 
mas todo dia ela falava que era uma formação, uma luta. Isso lá atrás. Se hoje em dia a 
gente vê os relatos sobre vários aspectos relacionados à discriminação, naquela época 
era muito mais do que hoje.

Participante 5: Eu acho que essa questão de o planejamento ser patriarcal volta para 
aquela questão que a Participante 2 falou do local de fala, que acaba dificultando esse tipo 
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de coisa. Eu posso até não fazer de forma consciente, mas eu vou, enquanto planejador, 
trabalhar temas e discussões que eu acho relevantes. Se eu não estou nesses lugares e 
eu não posso discutir esses temas, como é que isso vai se tornar uma questão relevante 
para mim? Tudo bem, mais mulheres devem assumir esses papéis no planejamento, 
mas até lá essas questões não vão ser discutidas?

Participante 6: Eu só ia perguntar para quem está há mais tempo em São Carlos sobre 
como é que se elabora o Plano Diretor daqui. Se tem, na verdade. E perguntar também 
sobre a composição da câmara de São Carlos, como é a proporção entre homens e 
mulheres. A questão do prefeito, porque só tem prefeito homem.

Participante 2: Uma coisa que eu posso te recomendar a fazer, que vai ser uma experiência 
única na sua vida, é assistir uma sessão da câmara. É uma tragédia. Uma tragédia 
não, mas enfim. Não sei nem te descrever, sinceramente. Eu vou chamar de “relação 
promíscua”, porque é uma relação em que você vê claramente um individualismo de 
todos os componentes da câmara, que estão muito mais interessados em se promover 
enquanto pessoas, do que o bem social. Que é retrato de uma sociedade inteira, na 
verdade. Você vê ali in vitro, praticamente. A gente tem, inclusive, uma professora daqui, 
que já bateu muita cabeça com a questão do PD. É extremamente frustrante, porque 
você tem uma formação inteira, de anos, de décadas, te encomendam um estudo 
técnico, profissional, e engavetam para conversar com o setor imobiliário. Eu acho muito 
difícil a gente pensar que o fato dela ser mulher não tem nada a ver com isso. Porque, 
geralmente, quando você é mulher, tudo o que você fala é um pouco menos. 

Participante 7: Em relação ao planejamento, essa região é bastante consolidada e diria 
que tem mais de cem anos, então passou por muitos momentos. Sempre foi comercial, 
mas também já foi residencial, bastante. Era uma outra época, mas também era outro 
tipo de dinâmica. O projeto moderno em relação ao planejamento acaba por criar as 
suas funcionalidades e, com o zoneamento, ambientes inóspitos para as mulheres. 
Pensando em São Carlos, hoje em dia nós temos duas condições: uma de condomínios 
fechados, de classe média e média-alta, nos quais o espaço para as mulheres é mais 
controlado e mais seguro, porque são ambientes fechados, com segurança. E bairros 
de classe média, média-baixa e baixa que, se por um lado, não têm segurança, eles 
têm comunidades. Acho eu que existe uma vivência que acaba criando uma certa 
segurança. Essa é uma questão, uma questão e funções diferenciadas que fazem com 
que o ambiente acabe ficando mais inseguro ou seguro. Para finalizar, em relação às 
novas profissões, especialmente ligadas à tecnologia, e o fato de São Carlos ter esse 
perfil, pelo que eu vejo, é uma afirmação de muita diversidade. Não só masculina e 
feminina, mas também LGBT, expandido. Nós vemos profissões que são muito diversas 
e não mais só masculinas. O que é diferente dessa região. Ou seja, ela não é tecnológica, 
ela não tem posições de trabalho ligadas à tecnologia.

Moderador: Essa conversa pode ser ainda mais alongada, então acho melhor a gente 
ir fechando para podermos conversar sobre a oficina. Eu sei que a Participante 2 e o 
Participante 4 querem falar. Alguém mais tem alguma coisa para falar?

Participante 4: Eu queria falar sobre o que a Participante 5 colocou em relação às posições 
de tomada de decisão ocupadas por mulheres. Eu fico pensando e só um nome me vem 
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à mente: Margaret Thatcher. Eu não acho que por uma mulher ocupar uma certa posição 
ela fará escolhas em prol de qualquer coletivo abstrato. O que eu acho é que a forma 
como a gente categoriza o mundo, como a gente aprende a dividir, questões de gênero, a 
gente aprende desde a escola, com as nossas famílias, é um negócio muito arraigado na 
gente. Enquanto a gente não estiver discutindo sobre isso, vai acabar saindo um monte 
de pessoas com formação neoliberal. Um monte de gente que vai, a partir de um lugar, 
tomar decisões que não necessariamente são favoráveis ao conjunto que está colocado 
como representativo.

Participante 2: Eu queria comentar sobre a questão de os condomínios fechados serem 
mais seguros para as mulheres. Mas é somente para as mulheres que residem ali, né? 
As empregadas e as babás têm que ir em um ponto de ônibus na beira da rodovia para 
esperar por horas, às vezes, para chegar ao trabalho e para ir embora. É bem seletiva 
essa segurança. Sobre o planejamento ser a favor ou contra as mulheres, tem uma 
situação que eu passei no final do ano passado. Ali na Geminiano, entre a 9 de Julho e 
a Episcopal, tem uma loja de molduras de quadros. Eu tinha feito uma viagem, tinham 
alguns souvenirs que eu queria levar para emoldurar e fui lá. Tive uma conversa super 
legal com a mulher que me atendeu. Isso foi em outubro. Deixei com elas as minhas 
encomendas, combinei de buscá-las um certo dia. Um detalhe importante para entender 
a história mais à frente, é que ela estava grávida de 6 meses. Como era bastante coisa 
que eu queria emoldurar, ela falou que demoraria um pouco, por volta de um mês. 

Em novembro eu liguei para saber se já daria para buscar, mas não foi essa moça que 
me atendeu. Foi a sogra dela. Porque, no dia anterior, tinha acontecido uma enchente 
enquanto essa moça estava na loja trabalhando. Imagina a situação: você é uma mulher 
grávida de sete meses, você está trabalhando com vidro e, de repente, entra água até 
quase o teto da loja e o vidro começa a cair para todo o lado. A moça entrou em desespero 
e começou a entrar em trabalho de parto. Ela teve que ir de ambulância para a Santa 
Casa, mas no fim das contas ela não estava de fato entrando em trabalho de parto, mas 
era uma situação de desespero mesmo. Depois ela veio desesperada para conversar 
comigo porque esses souvenirs eu tinha trazido da Europa, tinha comentado, e ela falou 
que molhou e perguntou o que eu achava, se eu passava o site para comprar. Eu falei 
que eles não tinham nada a ver com isso e não precisavam arcar com os custos. No final 
das contas, eu resolvi emoldurar do jeito que estava por causa da história. Mas imagina a 
situação que essa moça passou. E ela ainda é mais nova do que eu, acho.

Moderador: A gente consegue tirar muita coisa disso tudo e poderia ter ido muito mais 
longe do que a gente foi. Tem alguns pontos que chamam a nossa atenção. A questão 
das mulheres trabalhadoras que a gente discutiu. O que é esse trabalho, qual é a relação 
que tem com o lugar em que elas habitam e o lugar onde elas trabalham. O que também 
toca em questões socioeconômicas, o perfil das pessoas que frequentam esse lugar, 
que consomem esse espaço. Tudo é interligado, porque também traz a questão dessa 
ocupação da cidade. Quem são essas pessoas e o momento do dia em que elas ocupam. 
Que, por sua vez, toca na questão do planejamento urbano, que a gente discutiu agora 
por último. E tem uma última questão importante: o lugar de fala. A gente poder trazer 
as nossas experiências para a discussão, o que eu vivi e o que eu observo, para poder 
ampliar essa discussão. A gente também passou um pouco pela mulher idosa, da mulher 
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negra. É interseccional. E pensar que a conversa se iniciou com a questão entre homens 
e mulheres, se ampliando a partir das experiências. A gente tem muita coisa para discutir 
e eu acho que usar o audiovisual nesse momento nos ajudará a sintetizar, exercer esse 
olhar.

Observador 1: Eu e o Observador 2 não participamos da conversa por justamente 
estarmos aqui acompanhando. Mas enquanto observador, eu queria contribuir com esse 
resumo que o moderador está fazendo, retomando algumas coisas com um olhar sobre 
amanhã, sobre o que a gente vai identificar lá. A conversa foi boa no sentido de remexer, 
de trazer um pouco para a pauta uma série de questões que a gente sozinho, cada um, 
talvez não trouxesse. A Participante 5 falou sobre a questão do nome das coisas, que 
eu acho interessante para pensar sobre o que é racismo ou machismo. Eu acho que 
isso também chega perto do lugar de fala que foi discutido, mas que não foi discutido 
um outro lado da questão que é o papel exclusório. Por um lado, o lugar de fala porque 
você é mulher e pode falar dessa questão. Mas, muitas vezes, é esse pensamento de 
lugar de fala que acaba excluindo todo mundo que não a mulher. E muitas vezes também 
acaba excluindo as mulheres trans. Então tem uma série de matizes que poderiam ser 
pensadas. Uma questão que eu acho importante para observar amanhã é sobre mulheres 
trabalhadoras dessa área. Trabalhadoras é um termo muito amplo. A Participante 2 
falou sobre os condomínios, que você tem mulheres lá dentro, mas que é uma gama. 
Nessa região você vai ter trabalhadoras do camelódromo, trabalhadoras do mercado, 
trabalhadoras do Magazine Luiza, trabalhadoras de lojas caras, tem as varredoras de 
rua. Tem muitas trabalhadoras, mas acho que tem uma problematização ainda que torna 
a questão muito ampla e conforma um subtema. 

Outra coisa que também foi trazida é o fato dessa questão ser um centro de mobilidade 
urbana, pontos de ônibus, toda essa circulação, e que as mulheres têm um papel 
importante e também foi lembrado que muitas mulheres usam esse transporte público 
e talvez muitos homens usem transporte particular. Eu, pessoalmente, acho que não 
podemos afirmar dessa maneira, mas é uma questão interessante como percepção 
individual. É uma questão que pode ser observada através da observação do audiovisual. 
Nesse mesmo sentido, eu também faria a mesma matização em relação ao consumo: 
as clientes do camelódromo, as clientes do mercado etc. São pessoas diferentes. Tem 
a questão geracional que foi passada bem de leve, mas que eu acho fundamental. As 
mulheres adolescentes, as mulheres crianças, as mulheres idosas. Que lugares elas 
estão ocupando, como elas estão sendo tratadas, como elas estão sendo vistas, elas 
frequentam esse espaço? Foi dito por mais de uma pessoa que esse lugar já foi melhor 
do que ele é hoje. Então tem uma piora que foi identificada mas que não foi categorizada 
ou qualificada. É uma questão que fica no ar e a gente poderia também usar para verificar: 
o que é ruim e o que é bom? De que ponto de vista? E para quem é bom e para quem é 
ruim?

A questão da segurança, um pouco ligada à questão de dinâmicas noturnas. Acho bom 
também lembrar que a segurança é uma percepção e, na verdade, a percepção de medo. 
Teve uma colocação muito pertinente de que a sensação de que o esvaziamento de um 
lugar causa medo e, portanto, torna o espaço menos seguro. Foi colocado desse ponto 
de vista feminino de que o esvaziamento de mulheres pode significar um lugar menos 
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seguro para as mulheres, percebido como menos seguro. Tem a questão dos nomes das 
ruas, que é interessante e já foi bastante discutido, e que faz alusão a uma questão que 
foi colocada bem depois sobre quem projeta as cidades. A questão do planejamento 
que, para mim, foram comentários muito otimistas. Nesse caso da nomenclatura das 
ruas realmente aparece com clareza que tem uma população masculina que decidiu 
esses nomes e que a história foi construída com esses parâmetros. Uma outra questão 
das trabalhadoras e desses perfis, é bom lembrar que alguém lembrou sobre mulheres 
trabalhadoras das periferias, vindo de cada vez mais longe. Isso volta na questão da 
mobilidade. Foi percebido que além de tudo, essa é uma área de caráter cultural - e que 
eu acho também importante. Não foi comentado qual o papel da mulher aí dentro, mas 
existe. 

Tem a discussão sobre ordem e desordem que não foi aprofundada, que eu acho que 
também é um pouco discutível e que pode ser verificado amanhã. Vocês falaram da loja 
masculina, que era desordem, mas a Bicotinha, para mim, é uma bagunça. Acho que tem 
uma visão romantizada. Quando se fala dos comércios, tem alguns comércios nessa área 
que são comércios femininos, voltadas para o consumo feminino. Tem loja de produtos 
de cabelo, roupas, a Bicotinha, atrás do mercado tem outra loja de aviamentos. Tem lojas 
que são muito voltadas para o público feminino e talvez seja interessante explorar isso 
de muitas formas. Uma última questão que só apareceu no final, mas que eu colocaria 
como a questão maior, que são as enchentes nessa região. É uma área de enchentes 
muito pesadas. A questão que a Participante 2 falou da loja de molduras, mas tem 
também vários outros de negócios, em geral negócios mais pobres e, portanto, os mais 
vulneráveis às enchentes. Em muitos casos, quem perde muito nessas enchentes são 
mulheres que, por sua vez, em muitos casos - aí eu já estou divergindo - são mulheres 
que sustentam a sua família e são referências. Toda uma cadeia que pode ser explorada. 
Conversando com as pessoas, entrevistas etc.
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APÊNDICE C – Transcrição da conversa sobre a atividade de filmagem

Participante 1: Eu comentei com algumas pessoas que fiquei muito incomodado com 
isso. Por sorte, eu consegui fazer algumas capturas à distância. Só que eu tive vários 
problemas, como falta de habilidade em articular o zoom e o foco. No meu caso, eu tive 
que fazer tudo manualmente para conseguir algumas coisas mais de frente. Mas, mesmo 
assim, fiquei muito incomodado, porque a última coisa que eu queria que pensassem era 
que estava invadindo a privacidade de alguém. Fiz várias filmagens e até conversei com 
algumas meninas universitárias que estavam no Centro. Eu fiquei morrendo de medo de 
repente alguém implicar com a câmera.

Participante 7: Comigo foi tranquilo. Eu fui com um smartphone e um tripé. Eu estava em 
dupla, mas acabei me distanciando. Não tive nenhum tipo de constrangimento e não 
me vi constrangendo ninguém. Eu acho que talvez por conta do celular ser uma coisa 
muito popular. Hoje em dia me parece que é uma coisa diferente. Quando você está com 
uma câmera profissional, você é profissional, e quando você está de smartphone, você é 
do povo. Algumas pessoas viram que eu estava filmando. Teve uma menina que estava 
dançando e começou a dançar para a câmera quando viu que estava filmando. Uma 
outra pessoa me perguntou o que eu estava fazendo. Então eu me senti muito no mesmo 
nível, seja com o celular ou seja com o tripé.

Participante 4: Eu desenvolvi uma estratégia de registro. Eu montava uma câmera que 
eu deixava pousada na minha perna de modo que as coisas se desenrolavam e as 
pessoas não percebiam exatamente o que eu estava filmando. Com o celular, eu fiz um 
registro, que inclusive está no vídeo, em que eu filmei o Córrego do Gregório para correr 
menos risco. A terceira forma foram áudios do ambiente, do que estava acontecendo. 
Também, as pessoas não estavam percebendo que eu estava gravando e, inclusive, tem 
um momento em que estava conversando com outro participante. Ele chega, a gente 
interage, ele me conta que fez entrevista com algumas pessoas e um pouco depois a 
gente se dá conta que a gente fez a entrevista da entrevista.

Participante 8: No começo, eu achei peculiar. Nós saímos em trio, mas depois a gente 
se perdeu. Eu estava com um gravador de som que enrolei em uma folha para disfarçar 
um pouco e a primeira pessoa que a gente abordou foi uma guarda de trânsito. Eu 
perguntei se ela podia dar uma entrevista e fiz com o gravador. Ela falou que estava na 
hora de trabalho e se a chefe visse, ela seria prejudicada. Era uma coisa que eu não tinha 
pensado. A gente vai abordando as pessoas na rua sem nem perceber. Depois eu ligava 
para circular e pegar conversas, principalmente, entre grupo de mulheres. Mas parecia 
que era só ligar que todo mundo passava mudo do lado, ninguém falava nada, e depois 
eu parti para o celular, porque você consegue disfarçar melhor. Na entrevista que eu 
fiz com a vendedora de rua, eu mostrei o aparelho e ela ficou super à vontade. A gente 
falou que não filmaria o seu rosto, mas perguntaríamos algumas coisas. Me lembrou da 
disciplina de audiovisual que fiz sobre o quão difícil é não intervir. Eu só percebi isso 
quando fui ouvir o áudio, em que a gente sempre faz interjeições e acaba interagindo. 
Depois eu acabei assistindo aos vídeos que o observador participante fez de nós duas 
entrevistando e eu a gente vai percebendo as nossas impressões. A dificuldade de 
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controlar essa interação. Eu não sei se é bom, se é ruim ou se a gente acaba direcionando 
a resposta da pessoa. Foi um desafio. Como a primeira pessoa não fez a entrevista, a 
gente já ficou mais intimidado de abordar as próximas pessoas.

Participante 5: Eu acho que também pelo fato de a gente não ter ido com algo estruturado, 
o que a gente ia perguntar, nada. No nervoso de ter que desenrolar a conversa, eu acho 
que acaba influenciando. Eu fiquei o tempo todo com a Participante 8, então eu acho que 
foi uma experiência parecida. Eu fiquei gravando com o celular também, pelo mesmo 
motivo que o Participante 7 falou. As pessoas até percebiam, mas não ligavam muito ou 
achavam que eu estava gravando outra coisa. Diferente do início, quando a gente estava 
com o Participante 1 usando a câmera. Foi bem mais tranquilo do que eu achei quando a 
gente teve a conversa anterior.

Moderador: Gravei como observador. Eu dei um tempo, esperei as duplas se organizarem 
e vi que cada um tinha um modus operandi para sair e filmar. Uma das duplas saiu de 
imediato, outro grupo sentou para se planejar, outro era mais independente. Depois, eu 
fui descendo, encontrei uma moça que me parou para conversar sobre depressão. A 
gente conversou por uns cinco minutos, mas não deu em nada. Então eu comecei a 
dar uma volta para encontrar as duplas, fazer umas capturas e anotar. Eu achei que foi 
importante ter por escrito essas informações e ver como cada um vai se organizando. 
Na hora que eu terminei de conversar com essa moça, eu encontrei o Participante 3 
entrevistando duas mulheres, logo em seguida conversou com uma família de avó, mãe 
e filha...

Participante 3: Eu tentei pegar um pouco da questão geracional sobre a qual nós 
havíamos conversado na sexta. Entrevistando, eu consegui falar com pessoas de 
diversas idades. Tem a costureira, a senhorinha, a criança, as adolescentes... E eu fui 
perguntando as coisas que nós havíamos discutido aqui: a questão da segurança, o que 
elas estavam fazendo lá, se usam o comércio. Eu comecei a usar perguntas fáceis para 
facilitar o entendimento e estimular respostas rápidas, um tipo de enquete.

Participante 5: Você chegou a entrevistar algum homem? Eu queria.

Participante 3: Eu queria entrevistar as mulheres sem-teto. Apareceu uma moça, mas 
ela foi categórica em não dar entrevista. As ciganas também não deram. E um homem 
queria ser entrevistado, mas eu recusei porque, para mim, seria só mulher. Depois eu 
pensei que devia ter entrevistado. Ele apontou uma senhora e eu consegui entrevistá-la. 
Mas eu não consegui registrar nenhuma mulher sem-teto, porque são poucas e as que 
havia não aceitaram conversar.

Observador 2: Eu participei como pesquisador observador e fiquei procurando as duplas 
para filmar. Tentei também filmar mulheres trabalhando nas lojas. Elas não deixavam 
porque diziam que o dono do estabelecimento não estavam ou não autorizavam. Tentei 
na rua, no mercado, en uma farmácia. Tentei gravar o áudio de um cartório, porque tinham 
muitas mulheres, mas eu fiquei com muito medo.

Participante 3: Uma tese que colocada aqui e não se confirmou foi a de que as mulheres 
não se sentem seguras no Centro. Em todas as entrevistas que eu fiz, acho que só uma 



161

expressou sentir insegurança. Inclusive, tem uma que vai lá à noite para passear com o 
cachorro. 

Participante 8: A vendedora de rua que a gente entrevistou falou que se sentia segura 
porque havia uma câmera logo atrás. A gente percebeu que o ponto onde ela estava era 
estratégico justamente por causa dessa câmera.

Participante 5: Ela até falou que antes ficava na rua do cartório, onde tinha muito homem 
e pediu para trocar.

Participante 8: No final, a gente perguntou o que a incomodava e ela soltou que homem 
era “tudo safado”. Que parecia que ela estava pedindo esmola, mas, na verdade, ela 
queria estudar. Na hora que a gente estava a gente a deixou mais à vontade, ela fez mais 
comentários.

Participante 5: Ela vendia bastante coisa para mulher, mas quando a gente perguntou 
quem mais comprava, ela respondeu que eram homens.

[...]

Participante 6: Eu queria colocar a questão de filmar com duas câmeras, às vezes 
três, porque você pode pegar takes diferentes e informações diferentes. Por exemplo, 
você está filmando um plano frontal com a pessoa falando (talking head) enquanto ela 
está passando outras informações com as mãos. Você pode pegar o detalhe dessas 
informações das mãos e fica interessante porque você pode ficar variando os planos.

Observador 1: Em uma tomada que o Participante 3 fez, em que aparece uma pessoa 
e as suas mãos, você consegue também separar essas coisas e às vezes usar uma 
transparência. A gente fez uma entrevista com uma pessoa do movimento sem teto e 
foi assim.

Participante 8: Essa ideia da transparência eu até comentei com a Participante 5 quando 
estávamos filmando a praça em frente ao mercadão em que dava para ver o número de 
mulheres passando. Pensei em colocar tudo em preto e branco e deixar só as mulheres 
em cor.

Participante 6: Quando a gente está iniciando na entrevista, a gente tem o costume 
de instigar tanto o entrevistado a falar, que às vezes a gente não percebe o silêncio. Às 
vezes o silêncio é muito importante também. Às vezes o entrevistado fala uma coisa e 
aí ele para de falar, talvez porque a entrevista o cativou tão fortemente que vem uma 
emoção e ele fica em silêncio. É questão de traquejo. Às vezes o silêncio não quer dizer 
nada, mas pode ser uma forma de expressão.

Participante 7: Eu senti o meu trabalho um pouco prejudicado, acho que por falta de 
planejamento e pelo tempo relativamente exíguo para fazer experimentações, conhecer 
o ambiente. Acho que em alguns momentos eu perdi muito tempo em locais não muito 
interessantes ou fiz tomadas muito abertas. No meu suporte estava faltando uma 
borrachinha e eu passei quase o tempo todo preocupado com a queda do celular. O pivô 
está muito duro também. Foi problema de checar o meu equipamento. No final, passou 
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muito rápido e estou longe de estar satisfeito. Eu pensei em fazer entrevistas, mas fiquei 
muito preocupado. Então eu não conseguia conversar com a pessoa e ficar olhando 
para o celular para ele não cair.

Observador 1: Essa conversa é legal por isso. Da próxima vez, você vai pensar em um 
monte de coisas, como todo mundo, e vai levar isso. A questão do teste é fundamental. 
No cinema de ficção é diferente, porque você pode repetir a cena quantas vezes você 
quiser, mas no documentário não. Foi naquela hora que aquilo aconteceu e isso não vai 
acontecer novamente. Você tem que testar tudo antes de sair de casa. Antes de sair, ter 
uma familiaridade com aquele equipamento. Se for possível, testa com edição.

Participante 8: Uma questão é que eu nunca tinha ido naquela área de São Carlos. Tem 
a descoberta nossa. Você quer documentar, mas você também está descobrindo uma 
novidade ou algo diferente. Eu acabava tendo uma sensação ali e deletando tudo em 
volta. Talvez, numa próxima, ir antes, conhecer o local. Isso faltou, pelo menos para 
mim, ter noção do que eu encontraria em cada lugar. Eu estava achando um máximo o 
Mercadão, a praça... você acaba vivendo e também não documentando.

Observador 1: Tanto na imagem quanto no som, é importante você caminhar antes 
para prestar atenção nos sons. Aí você vai caminhar olhando tudo e filma. Mas também 
pode ser mais hardcore. Ir com uma coisa em mente para conhecer através da lente da 
câmera. Tudo envolve um pouco essa discussão que a gente está propondo, porque, 
em que medida a gente produzir documentário ou fazer essa captura audiovisual pode 
nos aproximar de uma realidade urbana. No seu caso, seria o suficiente? É uma outra 
filmagem, uma outra maneira de olhar, mas pode ser interessante.

Participante 6: Eu tenho uma proposta de gravação de som em que, quando a gente 
chega em um lugar, você fecha os olhos, faz uma lista mental dos sons e escreve. E aí 
você vai classificando quais são os sons que são interessantes nessa gravação. 

Observador 1: Normalmente, a gente deveria depois fazer toda a transcrição no sentido 
de conseguir lidar com esse texto. É muito diferente quando você tem um texto na mão, 
seleciona os frases que te interessam e depois compara isso com o audiovisual para ver 
se dá para usar dessa forma.

Observador 2: Eu lembrei de uma coisa que outros participantes falaram em relação ao 
medo de invadir a privacidade das pessoas. Eu penso que, no momento em que você está 
pegando algum áudio ou take, você já está invadindo. Está observando, influenciando. O 
Participante 4 comentou no sábado que a gente já está editando. A filmagem já é um tipo 
de edição. Eu não sei se todo mundo viu aqueles meninos da USP que estavam pulando. 
Eu corri atrás de uma das meninas para pegar o som, para saber o que ela falava para 
pedir um dinheiro. Isso é um extremo da influência do momento, mas eu acho que é isso. 
Considerar que qualquer coisa já está influenciando esse sistema.

Observador 1: A história da observação participante. Se você não estivesse lá, as coisas 
não aconteceriam da mesma forma. Isso é muito importante. E entra naquela questão 
que eu desviei sobre o que é a realidade a qual o documentário estaria ligada. O que é 
chamado de realidade? Muitos usam essa definição de documentário como um filme 
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que procura registrar o real, mas isso é muito discutível antes de mais nada por isso, 
porque toda tomada é uma seleção. Tem muita coisa acontecendo ali, mas eu tenho 
interesse nisso. Uma vez a gente fez um exercício no centro de São Paulo. A gente estava 
lá, lidando com toda pobreza que se tornou a região, infelizmente, muitas expressões 
de pobreza, mas é possível você filmar o centro de São Paulo mostrando que aquele 
lugar é luxuosíssimo. Porque tem alguns elementos que eu posso fazer take só daquilo e 
transformar ali em algum lugar que não existe. Mas que, ao mesmo tempo, ele existe. Só 
para lembrar que esse enquadramento, antes de mais nada, é uma opção sim.

Participante 1: Uma coisa que eu lembrei com o que você e o Participante 4 falaram é 
que eu separei as minhas tomadas por temas. Eu não fui tanto a esmo, mas eu consegui 
enxergar algumas histórias a serem registradas. Fazer essa separação me ajudou.

Participante 3: Uma coisa que me tocou bastante foi enxergar a humanidade das 
pessoas. 

Participante 1: Sobre essas minhas observações sobre a invasão do espaço. Eu nunca 
tive problema em interagir com as pessoas, eu sou professor. Mas depois que eu tive 
covid, eu tenho diagnóstico de estresse pós-traumático e acredito que por isso eu tenho 
um certo excesso de fobia social. Então nem sempre eu estou mais acostumado a estar 
em um espaço com todo o tipo de pessoas, nos últimos dois anos pelo menos. Acho 
que isso que me deixou um pouco inquieto, um pouco angustiado com o exercício. 
Antigamente eu podia fazer isso sem maiores problemas.

Participante 4: Eu fico pensando o quanto que o objetivismo não é só ilusão positivista 
no sentido em que, independentemente se for no celular ou câmera grande, aquilo que 
a gente está fazendo é uma coisa que não estaria acontecendo se a gente não estivesse 
ali. Por mais exercício que a gente faça de se distanciar subjetivamente, para onde a 
gente olha, acho que não dá, é uma coisa que acontece ao mesmo tempo. Acho que 
cabe a gente ressaltar de onde a gente está falando, qual foram as nossas prioridades, 
identificar a subjetividade que existe nessas decisões que a gente escolheu dos registros. 

Observador 1: O centro de São Carlos é mais plural e mais amplo. Mas em certas 
comunidades, você pode chegar até sem a câmera que todo mundo vai saber que 
você não é dali. Acho que o que é importante quando você se dispõe a gravar e usar o 
documentário como meio é justamente isso. Começar a pensar e discutir formas de se 
apropriar disso.
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APÊNDICE D – Transcrição da discussão sobre os filmes

[FILME PARTICIPANTES 1 e 6]

Participante 4: Tem um tipo de conteúdo pornográfico que é extremamente invasivo, 
que é carregar celular e ir filmando mulheres e o filme me lembra isso. Lembra esse 
amadorismo da filmagem, o movimento de estar fazendo algo impróprio. E com o som, 
tem um poder mais violento. 

Moderador: E depois? Porque o som muda...

Participante 4: Eu consigo ver uma linearidade nisso, mas consigo entender que podem 
ser também quase duas obras justapostas.

Participante 7: Eu senti também uma quebra em duas partes. Na primeira, eu achei 
interessante a trilha. Apesar de intensa, eu achei bem colocada, construída e organizada. 
Não senti essa tensão. Mas na segunda parte, para mim, também senti uma quebra que 
acaba por não pesar tanto ou não continuando essa pegada inicial. Apesar de voltar ao 
túnel, me ficou confuso.

Participante 4: É que é centrado no túnel e depois que sai do túnel tem uma música 
animadinha e mulher felizes... Não pareceu tão invasivo mais.

Participante 7: Uma questão é que vocês [autores] focaram muito na mulher. Então, 
praticamente, eu não consigo em coisas masculinas. Essa é uma característica do vídeo.

Moderador: E as mulheres do grupo? Eu queria ouvir a Participante 5, pois a questão da 
escada é uma coisa que a gente estava conversando nas últimas vezes e ela mencionou 
esse atravessamento que ela fez.

Participante 5: Eu acho que não foi essa escada pela qual eu desci e pelas imagens eu 
não senti esse ar de perigoso ou segurança como tema principal do vídeo. Para mim, foi 
outra coisa. Eu estou processando. Mas para mim o vídeo também tem duas partes. Esse 
início que o Participante 4 falou, mais tenso, que cria uma atmosfera mais tensa e esse 
final mais tranquilo, que introduz alguns personagens e o próprio entrevistador. Sobre a 
questão do tempo, eu entendo o semáforo, mas não acho que seja a questão principal. 
Eu queria saber de vocês: qual era o tema principal mesmo. Eu percebi várias coisas, 
mas ainda estou me perguntando qual é o tema principal. Com relação à escada, eu 
acho que é um pouco do que o próprio Participante 1 falou na reunião. Que as pessoas 
estavam conversando e rindo, parecia até que não era o ambiente hostil que deveria ser. 
Eu acho que deu para perceber isso também.

Participante 8: Em relação ao tempo, bem no final da primeira parte, quando o tempo 
está indo para o sinal verde, a música muda. Enquanto está no sinal vermelho, fica essa 
tensão. E eu fiz uma associação com algumas mulheres de passagem, correndo contra o 
tempo, e outras sentadas esperando. Então nessa primeira parte, eu consegui identificar 
bem os grupos que estão sentados, as mulheres correndo, e o tempo que está vermelho. 
E quando abre o sinal, tudo se torna mais alegre, posso dizer assim. Você consegue 
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ouvir as vozes das mulheres. Não consegui associar tanto essas informações de forma 
tão clara na segunda parte quanto eu associei da primeira. Não sei se fiz essa conexão 
porque vocês já haviam mencionado isso.

Moderador: Uma coisa que eu consigo ver é a questão do Participante 1 falando sobre 
a sua experiência filmando mulheres. Porque o filme é basicamente closes de mulheres. 
Algumas percebem, mas disfarçam, outras que não percebem, mas ainda assim, dá um 
zoom no rosto delas. Trabalhar com esse incômodo para trabalhar com o próprio filme 
é uma coisa bem interessante. Não se foi um meio para quebrar o gelo. O Participante 6 
não estava no dia das filmagens, então eu não sei como foi a dinâmica. Acho que seria 
legal conversarmos sobre isso. E o Participante 6 também está em outra cidade... Tem 
várias camadas envolvidas. Como foi essa dinâmica entre os dois. O som também é 
outra coisa que chama a atenção, usada junto com a câmera lenta. Os dois dão essa 
sensação de tensão, essa intensidade para o filme. O Participante 6 tem experiência 
com audiovisual, mas o Participante 1 trouxe a experiência vivida.

Participante 4: Eu tenho uma questão para as Participantes 5 e 8. A gente está aqui 
nessa oficina, e vocês foram os agentes que aparecem como objeto de investigação. 
Como é para vocês essa relação de estar do outro lado?

Participante 8: Para mim foi bem peculiar. Eu assisti ao vídeo antes e mandei para a 
Participante 5. No momento da edição, a gente acaba esquecendo que faz parte desse 
grupo de mulheres. Não esquecendo, mas você está tão focada em filmá-las. É diferente 
esse olhar, essa abordagem. Ao mesmo tempo em que tem aquilo: a gente não sabia 
que estava sendo filmada. É peculiar e confuso esse sentimento. Pelo menos para mim, 
eu olho e acho legal, porque a gente estava trabalhando nessa mesma situação, mas eu 
sempre penso para todas depois quando forem assistir, sendo identificadas nesse vídeo.

Participante 5: Eu estou testando muitos fones para conseguir ouvir vocês, e está muito 
difícil ouvir o pessoal no IAU.

Participante 3: O que me chamou atenção foram as imagens perto das pessoas, como 
se fosse um close. Não mostrava panorâmicas, mostrava as pessoas, as mulheres de 
perto. Isso me chamou atenção, como se fosse algo meio voyeur, de você observar o que 
as pessoas estão fazendo, comendo... E sempre de perto, como se estivesse filmando 
de longe mas dando um close. Eu achei a música tensa. Eu coloquei baixa frequência, 
eles colocaram alta frequência, aquele som que cria um desconforto. Eu acho que é essa 
coisa de você criar um estranhamento. Foi o que eu queria fazer. Não é que nem em um 
filme de ação que você vai envolvendo a pessoa e ela vai entrando no filme e sentindo 
a emoção. Acho que teve essa ideia de não deixar a pessoa se envolver com a história, 
sempre deixá-la na posição de espectadora mesmo. Eu acho que tem muito a ver com o 
Brecht, de sempre causar um deslocamento do observador. Eu não consegui ler a coisa 
do farol. Talvez, se esse farol aparecesse mais vezes, talvez eu sentisse. Eu não consegui 
ver essa coisa do tempo. Eu vejo dois tempos bem marcados. No segundo momento 
aparecem os sons ambientes. Apesar de no final aparecer outra música, eu achei tudo 
muito tenso. Eu não achei que era um território em que você relaxa, ele fica no nosso 
subconsciente. Um lugar que não é bonito, que é esquisito, muita gente... você não fica 
à vontade, essa é a verdade. 
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Participante 1: A questão do incômodo da filmagem reflete no filme. Eu falei com o 
moderador durante o campo e depois falamos sobre isso na nossa reunião. E o Moderador 
falou que de repente eu poderia explorar esse incômodo. Eu fico me perguntando 
pessoalmente se de repente eu não sou invasivo com a minha existência. É uma coisa 
que eu continuo pensando, refletindo, fazendo esse exercício. A questão dos semáforos, 
foi uma observação do Observador 1 sobre uma das maneiras de registrar a passagem 
do tempo. Filmei o andamento do semáforo durante o tempo que passava quando verde 
e durante o tempo que passava quando vermelho. Porque vocês viram o semáforo com 
a cor predominantemente vermelha, aí o Participante 7 pode explicar melhor a questão. 
Foi legal porque nós conversamos, apesar de parecer pouco, muito bem. A gente achou 
similaridades na maneira de olhar o exercício, ele tem um trabalho de documentarista, 
ele realmente extraiu essa narrativa de uma maneira que não tenho técnica para fazer. Eu 
tenho até conhecimento, mas técnica eu não. Deu super certo. 

Participante 6: O processo, como vocês falaram, eu não filmei, eu não estive presente por 
questões de saúde. Como montador, eu recebi essas imagens. A missão do montador 
quando vê essas imagens é fazer o filme. Nesse caso, junto com o Participante 1, lógico, 
e nesse cinema narrativo, dar um significado para esse filme. Juntar as imagens, tecer 
relações entre as imagens e os sons. Tem uma grande cineasta portuguesa chamada 
Suzana de Souza Dias, que eu admiro muito, que trabalha com imagens do Salazarismo, 
da ditadura portuguesa, que durou 48 anos. Ela trabalha muito com imagens-arquivo, 
que é a minha pesquisa. Nessas imagens de arquivo, ela desacelera as imagens, coloca 
em câmera lenta. Porque quando ela faz isso, a gente observa melhor as imagens, a gente 
dá mais atenção, principalmente aos detalhes. Quando eu optei, junto com o Participante 
1, por colocar câmera lenta, é para que o espectador visse o incômodo dessas mulheres 
ao serem filmadas. 

Ele já colocou a questão dessa invasão da câmera e o sujeito da câmera enquanto 
homem filmando essas mulheres. A gente percebe através da câmera lenta o quanto 
essas mulheres estão incomodadas nessa primeira parte. Vocês colocaram muito bem, 
são duas partes totalmente diferentes. Eu pude perceber, junto com o Participante 1, 
essa variação nas imagens. Vocês veem na câmera lenta, essa opção, alguns gestos e 
no rosto delas, que algumas estão incomodadas. Um franzir de sobrancelha, um franzir 
de rosto, um olhar que estranha. A câmera lente nos permite enquanto espectadores 
observar esses detalhes. Eu acho isso muito rico.

A trilha sonora, como vocês comentaram, é para estranhar. A Suzana de Souza Dias 
coloca essa trilha sonora para a gente ficar incomodado, angustiado mesmo, com essas 
imagens. A gente está nesse papel de enfatizar na primeira parte essa coisa da invasão 
da câmera. Então a trilha sonora dá esse incômodo mesmo. E a questão do semáforo, 
como a Participante 8 bem colocou, a questão do tempo, do vermelho bem proibido, a 
contagem do tempo de mulheres à espera e mulheres correndo no seu cotidiano. Mas 
na segunda parte, como montador, eu vi que tinha uma relação diferente do Participante 
1 com essas mulheres, principalmente as meninas do CAASO. A gente poderia apontar 
também com a meninas comendo, ainda que a gente possa considerar invasivo, e a 
Participante 8 e a Participante 5 ali também. Eu não tinha percebido que a Participante 
8 não estava ciente da gravação. Para mim, a relação que a câmera estabeleceu com 
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vocês é um pouco mais de proximidade. Então a segunda parte foi mais essa questão 
da proximidade que o Participante 1 enquanto câmera tinha. Pelo meu olhar, enquanto 
montador que não estava lá. Foi uma experiência muito rica e maravilhosa pegar essas 
imagens que ele produziu e montar junto com ele. E ter essas duas propostas. Eu até 
pensei nisso, Participante 4, de que a primeira parte já seria uma grande filme no sentido 
da proposta mesmo. Mas com o material que a gente tinha, também dava a ideia da 
proximidade do sujeito da câmera com essas mulheres que ele conseguiu encontrar no 
espaço público.

Participante 8: Gente, pelo amor de Deus, só para comentar que eu não me senti 
incomodada. O Participante 1 estava filmando, eu vi que ele estava com a câmera 
mesmo, só que como nós estávamos buscando outras mulheres, a gente sempre está 
com esse olhar procurando e nunca fazendo parte. Nossa relação é super tranquila. É 
peculiar ver a gente nesses filmagens, é diferente e eu ainda não sei explicar. 

Participante 4: Mas eu acho que é importante a gente ter essas conversas, porque 
às vezes a gente precisa mandar pesquisa para o comitê de ética e é bom a gente se 
colocar nesse lugar de objetificado. 

Participante 8: Participante 4, eu tive essa percepção enquanto estava montando. Eu 
pensei se essas mulheres assistindo. Será que elas se sentiriam incomodadas? Seja 
pela maneira com que elas aparecem. Eu acho interessante esse questionamento e eu 
ainda não sei responder essa sensação.

[FILME PARTICIPANTE 4]

Participante 1: Eu contei duas mulheres grávidas.

Moderador: O que você acha que as mulheres grávidas estavam fazendo nesse filme? 
Você acha que tem alguma importância?

Participante 1: No encontro passado, eu tinha atentado para um registro da fertilidade. 
A questão da mulher grávida, das frutas... já tinha feito essa analogia. Eu vi agora que o 
Participante 4 acrescenta a questão, pelo menos para mim, da comercialização do corpo 
da mulher representada no manequim com a lingerie. Engraçado como se dá muito mais 
destaque ao corpo feminino, da nudez ou da seminudez, do que o corpo masculino.

Participante 3: Mas é um corpo feminino muito específico, né? Eu fiquei pensando que 
é quase um status de museu, com as proporções devidas, porque fica deformada essa 
representação do torso. Porque em algum grau, é como se se estivesse em algum outro 
lugar seria arte, mas está na posição de objeto de consumo.

Observador 2: Eu lembro a primeira vez que eu vi uma vitrine com mulheres ao vivo com 
as roupas que estavam sendo oferecidas e achei isso muito estranho. E aí você fala isso, 
que em outro lugar seria outra coisa. Mas é objetificado.

Participante 7: Eu senti uma falta, não sei se foi a minha leitura, de estrutura no vídeo. Na 
parte mais introdutória, uma possibilidade de tese, apesar de depois entender um pouco 
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dessa coisificação do corpo feminino, mas aí todas as publicidades e propagandas para 
consumo do público feminino. Depois no final eu senti um fechamento.

Moderador: Você acha que dificultou essa interpretação?

Participante 7: Não sei, eu estou sendo bastante informal. Aliás, uma pergunta que eu fiz 
para os Participantes 1 e 6, é a questão do título do vídeo. Até tem um título, mas ele não 
aparece no vídeo. Então qualquer pessoa que for assistir, o título te dá uma introdução, 
te situa em relação ao trabalho.

Moderador: O trabalho tem um título que é bastante extenso. 

Participante 4: Ensaio audiovisual anafórico ou Comentário metafórico anti-Tertuliano.

Moderador: Eu fiquei bastante curioso e comecei a tentar entender. Eu não conheço 
muito sobre teologia, já tinha ouvido falar sobre Tertualiano, só que não entendi o que 
era essa questão. Eu comecei a interpretar como se fosse um filme quase pagão, desse 
corpo exibido, de mulheres grávidas com vestido curto, que vai contra esse pensamento. 
Essas imagens, cruzadas com aquele tronco de árvore e com as frutas, que trazem mais 
elementos feminilizados, não sei. A interpretação que eu tenho é como se fosse algo 
herege.

Participante 1: É uma celebração do feminino. Não diria a questão da objetificação. 
Você [Participante 4] tenta a objetificação do corpo feminino, mas as celebrações mais 
cândidas são as que envolvem o feminino, especialmente a candura das grávidas, mas 
eu não sei se é assim que você vê elas.

Participante 5: Eu acho que tenho que concordar com o Participante 1, especialmente 
na escolha da trilha sonora. Tem essa coisa da celebração. Eu também estou me 
perguntando qual é o papel do córrego ali e porque ele está em um formato diferente 
do restante do vídeo. Não sei se é o vencimento de uma barreira, talvez, ainda estou 
tentando decifrar.

Participante 6: Vou comentar algumas coisas que eu tinha comentado quando o 
Participante 4 já havia passado um trecho na última reunião. Eu achei, de novo, um filme 
aberto a interpretações. E é um filme que tem uma trilha sonora disjuntiva. Você não 
faz associação entre imagem e som. O som não está significando a imagem e nem a 
imagem está significando o som. Começa com o som, depois termina, e aí vem um som 
totalmente diferente. E a gente buscando formas de relacionar, enquanto espectador, 
tentar entender e talvez criar um sentido. Mas nem acho que seja o propósito do filme. 
O que me chamou muito atenção é o filme trabalhar com os sentidos. Essa coisa da 
água com o tato, da uva com o paladar, e mexer muito com a questão visual, da vitrine 
que tem a lingerie e faz esse apelo visual. Então eu acho que é um filme muito aberto a 
significações, não vejo uma linha que tenha começo, meio e fim. E perguntar mais uma 
coisa para o Participante 4: No primeiro trecho que você passou na última reunião, você 
tinha colocado um take que foi retirado da versão final, mas que foi bastante comentado 
durante a conversa. Eu queria saber por que você excluiu.
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Participante 8: A primeira vez que o Participante 4 mostrou, eu já tinha gostado bastante 
dessa visualização, que acho que tenha sido pouco explorada pelos outros grupos, essa 
maneira de expressar. Eu concordo com o Moderador e o Participante 1. Antes eu tinha 
impressão dessa objetificação da mulher, da fertilidade. Para mim, falando até um pouco 
pela Participante 5, essa questão da música, do riacho, da uva, essas repetições são 
repetições cíclicas. São ciclos que já lembram o ciclo feminino e aí já fui abrangendo 
todas essas questões. Tem uma semente que nasce, tem uma árvore, tem todas essas 
simbologias que caracterizam essa essência feminina. Só que, lógico, tem a questão 
da objetificação feminina e tudo mais. Eu acho que é bem amplo, como o Participante 
6 falou, e eu gosto dessa perspectiva. E o entendimento varia de cada um, mas todos 
temos impressões similares.

Participante 3: Eu fiquei muito impressionado com esse filme porque a gente consegue 
ver camadas neles. Eu vi três momentos e também vejo camadas. Mas tem uma coisa 
principal, que eu acho que é o guarda-chuva, que acabou acontecendo na minha 
leitura, que é a questão da celebração do feminino, mas de uma forma até em termos de 
arquétipo por causa dos símbolos que aparecem. Por exemplo, a água, que em culturas 
e culturas é símbolo do feminino. Depois você vê uma fenda na árvore e aí a uva. Mesmo 
naquela hora que aparecem os seios e as nádegas. Se você for ver os arquétipos nas 
culturas antigas, você vai ver estátuas que deixam os seios e nádegas maiores. Você 
transcende o normal e vai em direção ao universal. Foi muito impressionante isso daí.

Moderador: Outra coisa que me chamou atenção e que a gente falou anteriormente, 
é que os Participantes 4 e 2 saíram juntos e andaram juntos o tempo inteiro. Mas aí a 
Participante 4 parou de vir e, então, o Participante 4 continuou trabalhando sozinho. Me 
chamou atenção também porque talvez seja a primeira vez que as imagens sejam só 
suas. 

Participante 4: As imagens são da Participante 2 também.

Moderador: Estou tentando entender um pouco se o filme já estava maturado dentro 
dessa dinâmica, mas acho que você pode falar um pouco.

Observador 2: Tem um filme da década de 1980 de um rapaz boêmio que encontrou 
uns óculos e quando ele coloca ele enxerga as coisas que estão por trás do resultado. As 
intenções malignas, por assim dizer. E uma coisa que me vem à cabeça quando assisti 
ao seu filme.

Participante 4: Vou falar um pouco sobre o processo de produção e aí vou passando 
pelas questões. No dia que a gente foi fazer os registros, eu estava muito encanado com 
essa coisa do comitê de ética, porque estou enviando o meu projeto para o comitê e eu 
estou com uma dificuldade tremenda. Se vai ter ou não entrevista, os questionários, as 
hipóteses para as questões, as formas de analisar os dados etc. Não queria ter chateação 
com questões éticas. Inclusive, está cada vez mais comum no meu vocabulário essas 
coisas de termo de consentimento livre esclarecido, termo de aceite, essas coisas 
burocráticas. E pensei: “Um trabalho para falar sobre mulheres, que problemão”. Eu 
como homem e falando sobre uma categoria de pessoa que a gente desde muito cedo 
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aprende como classificar como sendo do gênero feminino a partir de determinados 
estereótipos. A gente acaba caindo em algumas questões. 

A gente vai mostrar algumas coisas aqui que vão tangenciar questões transfóbicas, de 
vincular certa performance, de gênero, de apresentação. Eu vi aqui uma pessoa com 
cabelo comprido, ela tem seios, ela usa brincos, então essa pessoa dentro da minha 
cabeça ela é mulher. Isso é referência minha, não é concreto. O concreto seria identificar 
várias categorias, se ela se identifica etc. E eu tinha plena consciência de que isso não 
aconteceria em um sábado de manhã. Então qual foi o critério? 1) a gente consegue 
atribuir humanidade, característica feminina e masculina, em qualquer coisa. É parte da 
nossa construção cognitiva converter em categorias. O dia, O sol, A noite, A lua. É super 
possível encaixar essas coisas em coisas de gênero. A brincadeira foi juntar um monte 
de coisa que não tem nada a ver. Eu entendo que a árvore possui a forma de um genital, 
lembra. Mas a gente atribui o valor que a gente culturalmente construiu ao nosso redor. 

Ali, dentro das imagens que eu tinha, isso dava 1 minuto e meio ou coisa assim. Então 
ia me faltar 3:30. Então abri a pasta de vídeos da Participante 2 e comecei a selecionar 
algumas coisas que tivessem uma linearidade. As próprias uvas fazem esse caminho em 
três takes diferentes. Nesses momentos que a câmera está parada mas está passando 
gente, tem trabalho. Trabalho produtivo, reprodutivo, tanto de gerar prole quanto invisível, 
lavar roupa ou limpar a casa. Mulheres submetidas à condição de exploração. Essa 
última versão eu terminei de editar ontem. Eu fiz aquele que eu mostrei, daí eu trabalhei 
mais um pouco com outra estrutura.  Eu mandei para um amigo que participaria e ele deu 
um feedback, sugerindo uma estrutura de repetição. Tem duas coisas que se repetem: 
a moça na frente da loja de colchão, que é um cena que se desenrola ao longo do vídeo, 
o rio que se repete três vezes, essa moça que se encontra com a mulher grávida que vai 
embora. Então eu coloquei esse conteúdo: um conteúdo metafórico, outro do trabalho e 
a representação de um corpo - branco, padrão.

Participante 1: Essa mulher esperando na esquina, me faz ter uma noção da passagem 
do tempo. Não sei se era essa sua intenção. Mas vejo que ela estava trabalhando no 
mesmo lugar onde ela fica.

Participante 4: A questão do córrego eu acho que o que a Participante 8 falou tem muito 
a ver, características cíclicas. Eu me diverti fazendo esse título porque, assim, um homem 
falando sobre mulheres. A coisa mais pedante, extremamente chata e normativo, não 
tem como fugir. Aí eu pensei em fazer um título enorme com um monte de palavras 
difíceis e que não fale absolutamente nada a absolutamente ninguém. Um negócio 
completamente hermético que só diga respeito a esse contexto que a gente está. Até 
porque eu não imagino isso sendo visto em outro lugar, até por questões éticas. A primeira 
parte foi isso: o audiovisual porque a gente está falando sobre isso e anafórico porque 
ele se refere às questões que a gente conversou antes. Então é só isso. A segunda parte 
já fica um pouco mais metafórica, porque teve esse trabalho de montar coisas que não 
tinham nada a ver. A gente de repente está aqui brincando de fazer um vídeo e era para 
fazer um vídeo e eu fiz. 

Tertuliano é um cara que escreveu sobre o comportamento feminino no século IV e 
introduziu fundamentos ao pensamento católico. Ele odiava mulheres, odiava. Aí o Santo 
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Agostinho pegou esse material e reconstruiu uma nova versão do catolicismo baseada 
no ódio à mulher. Tanto que tem uma mensagem em que ele fala que Deus é tão perfeito 
e questiona o porquê de ter inventado a mulher, que o amor entre homens é tão legal. Eu 
não estou falando de amor sexual apesar de ter um pouco...  A ideia é que essas pessoas 
que montaram essas categorias que aparecem quase naturalmente no nosso discurso 
“Mulher e violência”, falar da mulher santa, puta, que trabalha, enfim... tem muito a ver 
com essas bases que são invisíveis para a gente. A gente nem faz ideia de quem é 
Tertuliano. A gente vai ler sobre a divisão do vestuário entre masculino e feminino, e mil 
e seiscentos anos depois utilizamos a diferenciação muito marcada de roupa, gênero, 
performance... A gente assume, em vários desses clipes, que são mulheres pelo jeito 
que elas se vestem.

[FILME PARTICIPANTE 7]

Participante 1: Utilizar o tripé faz muita diferença na captação.

Moderador: Eu gostaria só de complementar que nós temos duas pessoas de fora com a 
gente. Se vocês quiserem ficar aqui mais perto e comentar alguma coisa. O Participante 
4 estava falando da questão da categorização e aí o Participante 7 chega com categorias 
no seu vídeo. Não acho que são categorias stricto senso, mas são formar de sistematizar.

Participante 7: São fundamentos de obras musicais clássicas.

Moderador: Eu fiz uma tradução literal dos termos. E acredito que tenha a ver com o 
que a gente conversou na segunda feira de territórios e pessoas. De uma diversidade e 
temporalidade que talvez esteja ligada a esse lugar. 

Participante 6: A gente já está acostumado à cidade, mas acontece tanta coisa... mil e 
uma coisas acontecendo. Pessoas comprando em lojas, pessoas se casando perto da 
catedral, gente circulando pelo centro. Me fez lembrar muito do deslumbramento que 
alguns cineastas dos anos 1920 tinham pela cidade. Essa cidade que está começando a 
se industrializar. Se a gente pegar as sinfonias das grandes cidades, esse maravilhamento 
com tantas coisas que estão se passando e como a gente direciona o nosso olhar a 
esse tanto de coisas que estão acontecendo. Eu queria perguntar para o Participante 7 
sobre a escolha dos planos curtos, porque eu acho que você, de propósito, não quis se 
alongar muito nos planos justamente para fazer essa proposta de que quantas coisas 
estão acontecendo na cidade e de diferentes formas. Até nas entrevistas mesmo, você 
colocou pequenos trechos. Eu senti mais nesse sentido, interpretei essa proposta, como 
uma maneira de dar conta ou tentar dar conta de tudo o que estava acontecendo ali, 
naquele microcosmo.

Participante 4: Eu fiquei muito intrigado com o nome, de onde que vem essa escolha de 
uma expressão em inglês para um vídeo sobre São Carlos. 

Participante 5: Eu acho que foi um dos únicos vídeos que até agora se é o som direto 
da imagem, mas todos os sons têm relação com a imagem pelo menos para quem 
estava lá. Eu acho que o som, então, não causa nenhuma estranheza, como no caso 
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dos Participante 3, 6 e 1, mas ao mesmo tempo agrega informação que é útil quando a 
intenção do vídeo é o cotidiano, é o que está acontecendo de fato.

Moderador: De um jeito diferente, o título “A day in the life” tem a ver com essa primeira 
pessoa. De quem é essa vida? De quem é esse dia a dia que o vídeo está mostrando? A 
categorização é feita a partir do que você observou e do que a gente conversou no outro 
dia. 

Observador 2: Teve uma tomada que você fez quando eu e o Participante 1 estávamos 
conversando. Só que justo nesse momento eu estava procurando você, porque já tinha 
encontrado todo mundo, já tinha filmado um pouco, e isso me fez pensar nesses pontos 
de vista. Eu creio que tem muito a ver com um diário seu, um diário de campo, pessoal, do 
seu dia, e que quando você imaginou ou foi analisar essas imagens, você colocou essa 
categorização. Para mim foi algo mais pessoal. 

Participante 1: Isso que ele descreve é um pouco do que a música dos The Beatles fala 
em “A Day in the Life”, da passagem do dia.

Participante 7: A minha intenção foi exatamente essa, um dia na vida. Eu não ia colocar 
em português. Na verdade, é um dia na vida de alguém no centro da cidade, mais 
especificamente. E aí a tese - ou a antítese - quis mostrar que a mulher no centro da 
cidade neste momento está completamente adaptada no espaço público. Tanto é que 
as entrevistas mostraram isso. Não se sentem agredidas, talvez por ser um espaço 
público, diverso, democrático, popular. Eu senti isso no nosso dia de campo e procurei 
mostrar ao longo do vídeo. O título tem essa intenção: um dia qualquer sem fatos 
históricos importantes. Cotidianos, banais. Inicialmente, eu tive a ideia de fazer uma trilha 
sonora. No primeiro, todo o foco foi no trânsito e na passagem de carros, apesar de ter 
transeuntes. No segundo, andante, e aí os transeuntes de uma maneira geral. O terceiro, 
allegro non troppo, relativamente alegre. O quarto, o circo, vivace e o quinto, adágio, que 
é mais devagar e as cenas são mais vagarosas. A trilha sonora eu inicialmente pensei em 
criar algo, porque eu toco violão e outros instrumentos, de forma a reforçar a rapidez. Eu 
tentei, mas não ficou legal. Eu tentei mexer nos volumes, organizar, mas não consegui. 
Eu cortei a voz do Participante 3 justamente para não ter nem a minha presença e 
nem a do Participante 3 como entrevistador. Sobre o questionamento do Edu: eu fui 
cortando e praticamente todos os vídeos têm 10 segundos, uma média, com exceção 
da apresentação das senhoras. Foi um primeiro aprendizado, fiz no shotcut e foi o mais 
simples. Fui aprendendo. O Participante 3 me ensinou a fazer essas entradas com as 
legendas. Eu demorei bastante para fazer. Poderia ter ficado maior, mais interessante, 
mas eu não consegui fazer isso, não deu tempo. Muita coisa legal poderia ter sido usada. 

Participante 4: Eu senti uma certa objetividade. Em ambos [Participantes 3 e 7], eu sinto 
que existe um desejo muito grande em alcançar essa objetividade, de não deixar os 
próprios valores aparecerem nos vídeos. Nos dois, eu sinto que as mulheres aparecem 
como um espelho. Quando o Betinho fala da Capitu, ele está na verdade falando dele. 
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E acho que passa justamente por essa vontade de ser objetivo. É nessa pegada de ser 
racional, de estar fazendo os negócios assépticos que vocês deixam aparecer vocês. 
No seu, Participante 1, eu sinto que vocês deixaram muito claro que era uma montagem. 
Porque vocês deixaram o tempo mais lento, fazendo interferências no áudio... Os dos 
Participantes 3 e 7 são diferentes porque parece que é algo objetivo. Não parece que 
estão trabalhando com uma narrativa, mas que estão descrevendo. E é nessa vontade 
de descrever que reside o narrativo.

[FILME PARTICIPANTES 5 e 8]

Participante 4: Nenhuma unidade de defeito esse vídeo. Na verdade duas: primeiro 
porque acaba e segundo porque vocês não precisam agradecer, mas a gente que 
precisa. Eu acho que o vídeo começa quase como um scanner de estereótipo, por aquilo 
que a gente estava falando. Algumas pessoas que estão se vestindo de determinadas 
formas e que estão sendo selecionadas, quase como um scanner ou um leitor de código 
de barras. Uma espécie de Minority Report ou algo do tipo. De repente, ele muda, de 
novo uns cortes verticais, que parece uma faixa de pedestre onde vocês colocam 
algumas pessoas e quais são as suas profissões, misturando várias coisas acontecendo. 
De repente vocês viram o eixo da câmera e tem um corte no meio dividindo a cabeça 
das mulheres. Então acho que vocês foram aproveitando muito a tela. Aqueles vídeos 
que o Participante 3 produziu vocês vão ressignificando e mudando o sentido deles. 
De repente eu estou vendo várias mulheres com nomes, com os contextos... não são 
exatamente vocês que estão induzindo isso a acontecer, mas estão produzindo uma 
seleção narrativa. Na hora que começam a aparecer todos aqueles quadradinhos na 
tela, eu não sei se é o meu astigmatismo, mas eu senti que eles não estão cem por cento 
alinhados. E se isso for verdade, eu acho ótimo porque quebra um pouco com essa 
noção de regularidade dentro da categoria “mulher”. Eu sinto que foi uma coisa meio 
lacaniana o que vocês fizeram nesse sentido de a mulher existir. Tem várias mulheres e 
várias questões. 

Convidada externa 1: Incrível o seu comentário [Participante 4]. Parabéns, meninas, pelo 
vídeo de vocês, eu achei muito sensível. Isso que o Participante 4 falou do começo do 
filme me chamou a atenção, como se vocês usassem dessa possibilidade de ressaltar os 
pontos que vocês acham que são importantes. E, ao mesmo tempo, não necessariamente 
vocês estão interessadas em filmar o rosto dessas pessoas. Outra coisa que me chamou 
muito a atenção foi: uma coisa é você tirar a foto de uma pessoa, cara a cara, e aí em um 
milésimo de segundo você captura e aquilo estático. E a gente tem uma visão diferente 
de um vídeo. Então no momento em que vocês filmam essas mulheres, elas não estão 
necessariamente fazendo alguma coisa, elas estão olhando para a câmera. Você não 
sabe como essas mulheres, não só mulheres, mas pessoas, vão se portar. “Mas o que 
eu faço?” “Você só vai existir ali, você faz o que você quiser”. Eu acho o momento mais 
sensível do vídeo de vocês, porque algumas sorriem, algumas se movimentam, outras 
ficam quietas. É como se a pessoa estivesse nua ali na frente. Eu queria perguntar para 
vocês, talvez já tenha sido comentado, como foi a abordagem nesse momento. Não só 
do vídeo de vocês, mas no geral.
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Moderador: Acho que valeria situar um pouco para quem chegou agora. A proposta da 
oficina era justamente de todo mundo filmar e editar, em dupla ou individualmente, e aí a 
gente fez um repositório no Drive para a gente carregar todos os vídeos. A maior parte do 
vídeo que elas pegaram era do Participante 3. É justamente para complexificar a questão 
da observação. Ele tinha uma certa intenção com essas imagens, mas as meninas viram 
o potencial de criar uma nova narrativa a partir disso. Explorar as possibilidades que o 
audiovisual oferece.

Participante 4: Eu queria ressaltar essa questão no trabalho de vocês é que no trabalho 
de vocês a matéria prima dele não são as mulheres. É a questão que o Participante 3 tem 
dessas mulheres. E aí vocês criam essa visão a partir de um homem sobre uma mulher. 
Eu acho muito legal isso. Não sei se foi intencional, mas aconteceu, né gente?

Observador 2: Eu vi duas coisas principais. A primeira é que o filme tem uma noção 
de mundo, de sistema, de um todo que vocês colocaram com essas falas e legendas. 
Quando vocês colocaram todos esses territórios, esse mosaico, reforçou isso. O 
segundo ponto que eu percebi na discussão hoje é que tem pensamentos que seguem 
a objetividade, categorizações, tem questões que são percebidas por outros, mas o que 
vocês construíram vai além disso, tem a ver com uma narrativa de superação. Essa foi a 
noção que eu tive: de unidade e de dar um passo para frente.

Moderador: Eu assisti ao filme todo e fiquei pensando muito. Primeiro porque, se a gente 
for pensar objetivamente, é a única dupla com mulheres na oficina. O que o Participante 
4 falou pode trazer uma nova perspectiva para a gente, porque é um filme que se 
destaca dos outros porque tem uma visão mais subjetiva que é muito bonita. Mas, pela 
minha própria pesquisa, é muito interessante também a utilização dos recursos para 
contar essa narrativa, para produzir esse filme. A gente vê esse filtro de imagem que vai 
selecionando as mulheres, um exercício de observação profunda, porque você tem que 
assistir esse filme detalhadamente, ver se tem alguém ali atrás, se tem uma mulher que 
passa e você não percebe. Ao mesmo tempo em que esse filtro ele evidencia a pessoa 
que você selecionou e que faz essa diferenciação. 

A questão do Observador é interessante porque mostram essas diferentes mulheres, 
mas ao mesmo tempo quando vocês trazem vários frames de mulheres em uma mesma 
tela, mostra essa compreensão plural - inclusive evidenciada no título. É plural e diverso, 
mas tem questões que são atravessadas. A complexidade é isso. São diferenças que 
se unem. Outra coisa que me chamou atenção é que vocês também trabalharam 
separadamente e, de maneira similar aos Participantes 1 e 6, parece que deu certo. Acho 
que seria legal falar sobre isso, porque para além do filme em si, tem a dinâmica entre 
vocês e o processo de como chegar nesse processo. O produto está incrível, mas tem o 
processo que envolve um encontro de ideias, de como chegar no resultado. Porque, se 
presencialmente já é difícil, à distância então...

Participante 8: Obrigada por todos os comentários. Eu acho que vocês captaram bem o 
que a gente queria dizer. A gente tinha aquele primeiro princípio de que lugar de mulher 
é em qualquer lugar, mas isso foi amadurecendo, a gente foi conversando tudo por 
Whatsapp, não fizemos nenhuma reunião, tudo com áudio, e nós chegamos a um outro 
ponto: quem são essas mulheres que estão no espaço? Na verdade, a Maria pode ser 
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a Camila, que pode ser... Então essas questões vão se atravessando, mostrando essa 
pluralidade de mulheres que ocupam o meio e podem ser todas. A primeira parte, que é 
do scanner, quando a gente estava filmando na praça nós ficamos uma do lado da outra 
conversando sobre o quão legal seria destacar todas as mulheres passando. Foi o vídeo 
mais longo que eu fiz, que tinha dois minutos, e comecei a tentar. Na verdade a gente 
dividiu, esse processo remoto foi todo de acertos e erros. 

A gente comecei a fazer essa sinalização das mulheres na praça e, conversando, a 
gente começou a pensar nesses eixos verticais para seguir o padrão das mulheres em 
colorido e as atividades que elas vão fazendo em preto e branco, depois muda o plano 
quando filma nós mesmas nesse ambiente, e a gente dividiu pensando em identificá-las 
e criar essa tela do Meet - como a gente chamou. A partir desse ponto a Participante 5 
fez a edição. Então a gente fez o vídeo nesses dois blocos: eu fiz essa primeira parte e 
ela fez a segunda parte, mas sempre conversando, mandando uma para a outra nesse 
processo. E o legal é que, sem combinar, os vídeos que eu utilizei nessa parte vertical, 
depois a Participante 5 acabou colocando na tela do Meet e casou super bem. A gente 
foi alinhando, mas pensando em escanear essas mulheres, onde elas estão e quem são 
elas. É uma pluralidade de mulheres que ocupam esse meio.

Participante 5: Pegando o gancho da Participante 8, vou começar agradecendo também. 
A coisa do scanner eu acho que foi muito do processo, o que a gente estava fazendo 
lá enquanto estávamos gravando. E era isso que a gente estava fazendo, buscando 
essas mulheres e tentando achá-las, então a gente achou que seria legal trazer isso 
para remeter ao próprio processo de filmagem. A questão do sensível, eu acho que 
tinha aquele aspecto da tensão, da problemática, mas a gente começou a pensar que 
estávamos querendo uma coisa que não fosse necessariamente mais tranquila, mas 
que focasse mais na questão da riqueza, da diversidade, uma coisa mais nesse sentido. 
Aqueles quadrados não estão cem por cento alinhados, mas foi por falta de habilidade.

Participante 4: Fala que foi de propósito Participante 5. 

Participante 4: Eu estava tentando alinhar, mas chegou uma hora que eu desisti. Acho que 
alguns recursos que a gente usou, tanto das mulheres apresentando os nomes quanto 
também o uso das legendas ao invés delas falando, foi muito da questão de a gente 
querer aproveitar as entrevistas mas não querer que o entrevistador aparecesse. Para 
não ficar uma entrevista super recortada, a gente pensou nesses outros recursos que, de 
repente, nós poderíamos usar. Foi um pouco dessa ideia que a Participante 8 falou. Quem 
são essas mulheres, e aí tem essas falas que não identificam elas porque são falas que 
atravessam, que poderiam estar associadas a outras tantas mulheres. Depois a gente 
chega nessa escala mais individual do nome e então amplia de novo para essas várias 
outras mulheres que não conseguiríamos colocar o nome. Tem uma questão sistemática 
porque a gente aparece ali no vídeo sendo gravada por outra pessoa, a gente também 
era mulher nesse espaço. Por último, em relação à edição remota, eu e a Participante 8 já 
havíamos feito dupla em uma disciplina. A gente já havia trabalhado com edição de vídeo 
remota e junta. Acho que por causa disso foi mais fácil. A gente dividiu as partes, mas a 
gente sempre ia mandando o vídeo para mostrar como estava ficando. Enviávamos uma 
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para a outra, dávamos nossos palpites e depois fomos juntando as coisas. A parte de 
letra e texto ficou com a Participante 8 para dar um certo formato.

[FILME MODERADOR E OBSERVADOR]

Participante 4: Lembrou The Sims, me lembrou algum sitcom dos anos 90, uma coisa 
meio blur, TV, pixelado e tal. Me lembrou também Waking Life, que é um desenho que 
quanto mais vai se aproximando de uma ilustração de pensamento, eles se abstraem 
graficamente. Quanto mais perto da objetividade eles estão falando, mais o desenho 
parece realista e quanto mais em direção a generalizações, por assim dizer, mais ele vai 
desfocando.

Participante 1: Eu vejo uma metalinguagem. Pessoas que estão filmando pessoas que 
estão filmando pessoas. Eu particularmente gosto muito do lúdico da metalinguagem na 
peça audiovisual.

Participante 4: É uma perspectiva diferente o observador sendo observado, e isso 
me lembra do big brother do George Orwell que você está se vendo mas ao mesmo 
tempo alguma outra pessoa está te vendo. Eu estou procurando alguém para filmar, mas 
tem uma pessoa também me filmando. Tem essa relação e como a gente fica dentro 
dessa malha de pessoas. Como o Participante 1 falou, essa metalinguagem é muito 
interessante. Nós sabemos o contexto em que foi feito, quem falou o que, porque nós 
assistimos a todos os vídeos, mas em outra perspectiva, que não fossem acadêmicos 
que não soubessem o que estaria sendo feito ali, vamos supor, ver isso é uma sensação 
muito engraçada. Porque parece aquilo que todo mundo comentou de a gente estar 
invadindo a privacidade das pessoas. A gente entende, mas em uma exibição como 
isso seria recebido. Até mesmo para quem está sendo filmado e até para quem filmou e 
também foi filmado. É complexo, mas acho interessante esse ponto de vista.

Participante 5: Um show de edição. Eu acho que tem algumas coisas que assemelham 
um pouco com o que eu e a Participante 8 tentamos fazer, com o que a outra dupla 
também fizeram, a questão da câmera lenta que, na verdade, é a câmera que pausa e 
congela aquela imagem, que busca as mulheres como no scanner que eu e a Participante 
8 fizemos ali. Tem a questão da procura quando se tenta fazer como o movimento da 
lente da câmera, no caso não está buscando as mulheres, mas a gente. Concordo com o 
que o pessoal falou da metalinguagem. É engraçado que a gente sabe que tem pessoas 
ali gravando, mas acha que não vai ser gravada. Por algum motivo a gente está fora desse 
espectro, pelo menos conscientemente. Adorei a remixagem com o vídeo e a música. 
Acho que foi o vídeo que mais casou com a trilha sonora ou vice-versa.

Participante 6: Me lembrou a proposta de uma videoarte. O que mais se ressalta no vídeo 
não é a narrativa em si, mas a estética, as intervenções e experimentações estéticas. 
Tanto é que eu acho que vocês escolheram essa trilha sonora para harmonizar e não 
tanto para tensionar. Acho que a trilha sonora, como a Participante 5 colocou, harmoniza. 
Em nenhum momento a gente, enquanto espectador, está em tensão com aquilo que 
estávamos vendo. Eu queria perguntar para vocês sobre a questão do contorno, porque 
muitas vezes tem um contorno sobre as duas, além das pausas e repetições. Me senti 
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em uma espécie de laboratório de intervenções estéticas. Eu entendi que tem mais de 
experimentações do que um sentido do que eu vi.

Participante 8: Eu pensei várias vezes que havia travado, mas entendia que também 
tinha música.

Participante 3: Nos dois últimos vídeos, eu senti uma fluidez. Não foi aquele vídeo que 
“caía no buraco”, com coisa brusca. É uma coisa para a gente buscar nos nossos quando 
a gente for fazer. A gente tem que ter essa fluidez, porque às vezes a gente interrompe 
bruscamente, faz interrupções.

Observador 2: O Participante 6 comentou do contorno, mas na verdade é um efeito VHS 
que a gente foi modificando o RGB. Só que a gente estava fazendo no computador do 
moderador que, quando você coloca tudo isso, parava. Toda vez que a gente reproduzia 
isso dava um efeito diferente, que decidimos gravar a tela. No Nomads a gente fala de 
pensamento complexo, de aceitações e de emergências, e esse erro é a regência mais 
explícita, você aceitou e agora estimula. 

Moderador: As interrupções provêm desse problema de processamento das imagens. 
Primeiro foi a imagem e depois o som. Na hora em que o Participante 6 falou me chamou 
atenção, porque a gente tinha conversado sobre obras de videoarte, a ideia de glitch 
e sobre explorar esse errado para trazer nossa discussão. A gente trabalhou dois dias, 
desde a concepção até a renderização, mas acho que foi um tema bem fechado e a 
gente foi buscar o que estávamos querendo com o filme. A gente tinha um tema, mas 
não sabia como tratá-lo, então a gente partiu do VHS. A ideia é que a gente está sendo 
observado o tempo inteiro, inclusive por câmeras de segurança, como mostra a entrevista 
que as Participantes 5 e 8 fizeram com a vendedora de rua, e essa observação ocorre 
de diversas maneiras. Como o Participante 4 falou, a gente tentou criar personagens. 
A conversa que nós tivemos nesses últimos dias também foi muito importante, porque 
muitas mulheres falam que não sofreram violência, mas falam de assédio como se não 
fosse violência. De falar sobre ser observada e perceber isso, mas ainda falar que não 
incomoda.

Observador 2: A gente tentou fazer uma sátira a isso. Todo mundo falava que não 
incomodava, mas teve essa menina que se incomodou. A minha namorada acompanhou 
o processo e falou que éramos stalkers.

Convidada externa 2: Me deu uma sensação muito ruim. 

Participante 1: Eu estava com uma sensação ruim no momento de fazer os registros.

Participante 8: Só um detalhe disto que vocês falaram, em relação à entrevista com a 
vendedora, inclusive, é que a gente perguntava se ela se sentia segura e ela falava que 
sim porque tinha uma câmera. Foi só na hora que a gente estava finalizando que ela falou 
que tinham “tarados”. Sabe quando você fica sem entender? Porque foi só no final que 
ela se soltou. E aí eu perguntei “jura?” e ela falou “juro” e aí vocês trabalharam com o 
recorte tão bem que acho que é legal o mesmo contexto que passa despercebido e no 
deslize que a gente percebe e se abre sobre isso.
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Moderador: A gente tinha planejado duas horas para uma exibição interna e duas horas 
para outra aberta ao público, só que nós não conseguimos cumprir com o horário. Ao 
longo das conversas, eu anotei algumas coisas. Acho que de alguma forma a gente 
compartilha questões que trazemos de forma bastante pessoal e é muito interessante 
pensar sobre isso depois. Um primeiro ponto que chama atenção são os níveis de 
observação. Todo mundo traz isso, em alguns fica mais evidente, mas está presente em 
todos. No momento em que a gente falar do filme do Participante 3 e do Participante 
7 ser algo mais íntimo e pessoal, ou de não necessariamente precisar ser também. Do 
Participante 4 fazer esse questionamento e trazer o que a gente discutiu durante esses 
dias para produzir isso. Da Participante 5 e 8, que estão fazendo esse observação em 
que elas se observam ao mesmo tempo que observam outras mulheres, fazendo um 
exercício de selecioná-las para fazer uma leitura. Essas observações vão acontecendo 
em vários graus, tanto a nosso próprio nível quanto do outro, a observação da observação. 
O quanto a gente consegue pensar no plano subjetivo ao mesmo tempo em que a gente 
traz a cidade para o debate. A cidade acabou não sendo muito trazida, mas ela perpassa, 
e eu acho que foi um espaço que permitiu isso. É interessante pensar que ela apareceu 
de maneira sutil nos vídeos, que trazem questões mais profundas do que problemas de 
natureza urbana. 

Todos trazem a questão do pensamento sistêmico, de como essas mulheres se 
relacionam ou não, fazendo parte desse sistema que é muito amplo e impossível de ser 
contemplado em sua totalidade. O que a gente está fazendo aqui é a parte da parte da 
parte. Ao mesmo tempo, junto com a noção de sistema tem a noção de feedback, que 
para mim fica muito clara no momento em que a senta junto para conversar sobre essas 
questões. O som também apareceu em quase todos os filmes também, ele é um elemento 
importante. A gente teve um exercício para trabalhar minimamente com isso junto com a 
ideia de mostrar um pouquinho do processo de produção. Eu acho que desde o primeiro 
encontro, as percepções têm se transformado. É um olhar que, hoje, por exemplo, se 
estivesse entrando na oficina, eu não saberia distinguir as pessoas que não conhecem 
bem São Carlos das que conhecem. Essa familiaridade também vem da gente poder 
assistir ao que o outro fez, essa visão que o outro tem, de trazer a nossa experiência para 
poder construir novas narrativas. Eu tive percepções do centro que eu nunca tive antes. 
Sobre o que a gente conversou sobre o lugar de fala, acho que todos os filmes trouxeram 
discussões nesse sentido de um questionamento e de crítica, mas que não passa pela 
questão da representatividade, que é uma outra problematização. A gente está falando, 
do nosso lugar, de questões que são importantes para nós discutirmos. Sobre questões 
técnicas, tem uma diversidade de técnicas sendo exploradas. Uns que começaram esse 
processo e outros que já vêm com um repertório. 

Para finalizar, eu gostaria de saber da experiência do grupo em relação à dinâmica. As 
Participantes 5 e 8 falaram um pouco, o Participante 6 também, mas tiveram pessoas 
que trabalharam individualmente. E como é uma oficina de caráter colaborativo, que 
você pode usar o material produzido por outras pessoas, conversar e trocar ideias, eu 
adoraria saber de como foi esse processo. Você interpretou como individual, se essa 
discussão fez parte do processo, se essa visão se transformou. Quando nós trabalhamos 
com alguém essa visão tem que ser conversada, negociada, mas quando a gente está 
fazendo individualmente é mais fácil que isso não aconteça. 
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Participante 7: No princípio, eu e o Participante 3 tínhamos formado uma dupla no 
sábado. Mas logo no início a gente acabou se perdendo. Ele foi para um lado, eu fui para 
outro, e a gente não conseguiu se encontrar, talvez porque a gente estivesse preocupado 
com as nossas filmagens. Depois, para se organizar para fazer o vídeo, o Participante 3 
fez todo um trabalho de roteirização e eu não consegui acompanhar. Eu estou em um 
processo de caos de agenda e então propus de a gente individualizar porque eu não 
acompanharia e, se tivesse acompanhado, ele teria feito sozinho, porque eu não daria 
conta de fazer um trabalho mais intenso como ele fez desde o início. Eu fiz, e confesso 
que foi muito rápido. Não consegui desenvolver porque não tive tempo de aprender. Eu 
tinha apenas apenas o básico de Movie Maker. Então foi uma decisão minha. Se eu não 
entregasse, ao menos seria apenas eu. E óbvio que eu senti isso. Apesar da gente ter 
trabalhado no dia e tido aprendido algumas com ele rapidamente. O meu trabalho ficaria 
melhor se fossemos nós 2 juntos, feito uma junção, acho que teria sido melhor.

Participante 3: A gente realmente teve esse problema de agenda, então cada um fez o 
seu. Para mim foi muito bom também apesar de não ter feito em grupo. Em grupo sempre 
aparece alguma coisa diferente. O bom é que sempre tem alguém com uma ideia, 
sempre aparece alguma coisa que você não pensou. Uma coisa que eu tinha pensado 
era fazer o que a Participante 8 fez de um monte de mosaico, mas eu não consegui. Aí 
eu fiz uma sequência linear. Era sobre isso, né? Eu acho que esse negócio de fazer vídeo 
vicia, porque você não consegue parar. Eu, pelo menos, não consegui. Eu nunca imaginei 
fazer isso, para falar a verdade. Foi muito incrível e ótimo. Foi uma experiência muito boa. 
Desde a filmagem em si e todo o processo.

Participante 8: Eu só queria complementar que o vídeo que eu fiz é de minha autoria, é 
uma autoria compartilhada. Tem as imagens da Participante 2, que filmou junto comigo. 
Não consigo ver esse vídeo de maneira individualizada, porque eu estou aqui e participei 
da oficina porque eu imaginei que fosse uma oportunidade de trabalhar com um amigo 
que participaria da oficina. A gente fez um último trabalho em 2017 e depois a gente 
não teve proximidade em questão de trabalho. Então, vi uma oportunidade de estar aqui 
com ele. Quando eu cheguei aqui ele não estava, mas tinha também a Participante 2, 
que é minha amiga desde a graduação. Então não me vejo aqui como um indivíduo. A 
gente viu na ida ao centro uma oportunidade para fazer compras em lojinhas. Eu não 
vou ao mercadão com frequência. Então fomos para curtir. O vídeo, e aí ele parte tanto 
da relação com o grupo quanto do individual, é que ele quando eu vi que o Maurício eu 
me senti zero comprometido. Ficar noite sem dormir, pensar no negócio perfeito. Não, eu 
peguei algumas coisas e comecei a trabalhar em cima disso. Questões de ética, como 
eu contorno isso? A Participante 8 e eu almoçamos juntos e é isso.

Participante 8: Eu acho que toda a dinâmica, tanto do grupo inteiro, não só das duplas, 
essa troca de figurinhas, a gente sempre está conversando e compartilhando. Eu acho 
que isso é riquíssimo. Meu trabalho em grupo com a Participante 5 foi meio presencial e 
meio à distância dessa vez. Na disciplina que a gente fez foi inteiro à distância. E é uma 
dinâmica muito diferente. Eu não sei se foi porque a gente se conheceu no presencial, 
filmou juntas e foi mais fácil, pelo menos eu achei, essa experiência. Às vezes uma não 
entendia o que a outra estava falando, e aí a intimidade que a gente vai ganhando o 
tempo inteiro ajudou, até entre o grupo inteiro. No começo eu acho que todo mundo 
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fica mais quieto, mas depois quando isso se solta e a gente começa a se tornar mais 
amigo é mais fácil ainda essa troca e essa dinâmica. E acho que é riquíssimo porque, 
por exemplo, o direcionamento que a gente teve no nosso primeiro encontro, já mudou 
totalmente a percepção do que a gente tinha em mente. Eu acredito que esse trabalho 
sendo coletivo é muito mais maduro nesse sentido. Tem muito a ganhar não só entre as 
duplas, mas no geral. A gente fala em trabalhar em grupo, mas eu editei individualmente 
e ela também, cada uma com seu software e cada uma em sua casa. Então a gente teve 
também esse espaço de experiência individual.  Algumas das técnicas eu não passei 
para ela e vice-versa, então tem um aprendizado que deveria ser compartilhado, mas ele 
foi individual.

Participante 6: Primeiro eu quero agradecer ao Participante 1, porque foi um prazer 
trabalhar com ele e de ter me oferecido a oportunidade de trabalhar com as imagens 
que ele fez. Eu acho que quem trabalha com audiovisual, quando vai mostrar um 
trabalho para o público, o maior ganho não é nem prêmio ou participar de festival. Mas 
você apresentar o filme para o público e discutir coisas que você nem imaginava e nem 
percebeu, ter interpretações muito legais. É um prazer trabalhar com a coletividade, das 
discussões. Eu conheço o Nomads, queria saber como vocês trabalhavam, como era a 
dinâmica, e o que me chamou a atenção quando eu vi a ementa era a proposta de um 
trabalho prático e não só as teorias ou o filmes - que são importantes também. Mas essa 
questão da prática, da técnica, do aprendizado, erros técnicos que a gente vai polindo e 
assimilando e depois discutindo é incrível. É um processo muito rico.
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