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Resumo 

 

Esse trabalho parte do pressuposto do cinema como ferramenta ideológica, com enlaces 

políticos e sociais importantes. A ideia é compreender como os diretores e produtores se 

apropriam da técnica a favor de uma ideologia. Para auxiliar no entendimento, o 

documentário “Um Lugar ao Sol”, do cineasta pernambucano Gabriel Mascaro, serve de 

exemplo para aplicação dos conceitos e referências desenvolvidos ao longo do presente 

artigo. 
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Fazer cinema e suas implicações 

          Nos anos 20, o embate entre o cinema de ficção e o cinema de realidade 

alcançava discussões calorosas. Antonin Artaud, teórico, roteirista e ator parisiense, 

nunca se animou com a pura visualidade do cinema de realidade e acreditava que esse 

formato suprimia o imprevisto e a atmosfera visionária da poesia.  

          Até a década de 60, o documentário era visto como um produto sem criatividade 

do audiovisual. Acreditavam não necessitar de um trabalho mais refinado do diretor e 

produtor, o julgando como algo simplório, de fácil execução e sem liberdade criativa.    

A partir dos anos 60, o hibridismo aparece como uma possibilidade. Pasolini, cineasta, 

poeta e escritor italiano, foi uma figura emblemática e controversa. O autor definia o 

cinema como o despertar da consciência. Segundo o jornalista Thiago Costa, em seu 

artigo no Jornal do Brasil, Pasolini entende cinema como um formato em que: 

Não há representação. A peça cinematográfica, tal qual num 

espelho, reproduz imagens, coisas, objetos, que carregam 

embutidos profundos significados. Agrupá-los num plano, 

montá-los numa cena é fazer com que o sujeito-espectador veja 

e, mais, perceba os sentidos que essas imagens, coisas e objetos 

possuem no mundo tangível, sensível, na realidade objetiva do 

espectador, e não no universo abstrato da poesia, realidade esta 

____________________________ 

1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do Curso de Comunicação do PPGCOM-UFC, email: babigeorge@gmail.com. 
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alcançada apenas por meio da evocação e da alusão (COSTA, 

2012).  

 

          Pasolini identificou no cinema uma alternativa artística para se expressar. Apesar 

de reconhecido como expoente do cinema-poesia, onde havia o encontro da arte, da 

linguagem poética e do audiovisual, o escritor italiano sentia no cinema em si a força da 

vida, a expressão da realidade. O autor utilizava o recurso do cinema para dar vida às 

suas lutas com dimensões políticas. Filho da literatura, acaba por injetá-la na linguagem 

cinematográfica e, por isso, apresenta trabalhos que dão margem a essas conclusões. 

Cito Pasolini para contrapor a ideia de cinema real como a impossibilidade de criar 

sobre. O italiano provou que histórias reais podem ser contadas de forma menos 

burocrática.  

          Em 1961, surge uma revolução na história do cinema. Edgar Morin e Jean Rouch 

inserem o conceito de cinema-verdade por meio do filme “Crônicas de um Verão”. 

Filmado no verão parisiense de 1960, interrogam transeuntes, estudantes, operários e 

alguns casais sobre as motivações de suas vidas, registrando suas dúvidas, emoções e 

opiniões sobre política e racismo. Eles fazem perguntas como “Você é feliz?”, o que 

acaba por assustar a maioria e provocar respostas interessantes. Além disso, eles filmam 

o dia a dia habitual de alguns e, ao final, os levam para se verem nas telas. A partir daí, 

um debate é travado sobre possíveis atuações diante do conhecimento da ação gravada.  

Crônica de um Verão coloca em crise o documentário clássico-

idealista, simulador de apreensão ou síntese do real, e reinventa 

a não ficção como linguagem e como conceito. E não apenas 

por uma questão filosófica, a partir da impossibilidade de se 

encontrar uma essência em uma representação, mas por questão 

de metodologia. Porque na exibição para os entrevistados, 

quando uns falam das atuações dos outros, emerge outra 

problemática: o reconhecimento de si no recorte, gerado pela 

montagem, feita pelos realizadores. Temos duas camadas: a da 

representação de quem está diante da câmera e a da 

manipulação dessa representação pelos autores. Há a 

intervenção da câmera na filmagem e dos realizadores nos 

cortes das imagens-falas e na ordenação delas na estrutura 

narrativa. O documentário então assume-se como o registro da 

provocação de reações à câmera e como organização dessas 

reações para atender aos objetivos de quem faz o filme (seja 

quais forem). Simples assim. Complexo assim. (EDUARDO, 

Cléber, [20--]).  

 

          Morin chega a finalizar o filme afirmando que “Estamos aqui para ter problemas”. 
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A encenação, então, é tida como problematização da imagem. O conflito é válido, a 

reação à intervenção também. O cinema-verdade (conceito de Rouch), então, aparece 

aqui na posição de assumir riscos, a interação já começa a partir do momento que a 

câmera é ligada, violando intimidades. A verdade está justamente nessa relação entre 

quem filma e quem é filmado. A neutralidade não é colocada em questão e o cinema 

assume a invasão que lhe é conferida. Para o cinema direto (conceito de Ruspoli), as 

intervenções não são assumidas, objetivando uma narração mais “limpa”, com um 

aspecto de realidade na qual a câmera e todos os elementos que o cinema implica não 

estivessem ali.            

          O que se observa hoje é uma quebra de amarras e de uma linearidade obrigatória, 

alcançando um hibridismo aceitável. A facilidade de imagem à distância de um clique 

possibilitou um cinema experimental, tanto em quantidade quanto em qualidade. Parece 

que cada um de nós possui, em certo grau, a potencialidade de filmar. E, com essa 

explosão de equipamentos e ferramentas, o olhar crítico torna-se ainda mais importante 

e um diferencial atemporal na construção de uma obra, seja ela ficcional ou não. 

 

Grandes produções do cinema brasileiro  

          Temáticas que revelam questões de moradia e contraste social vêm sendo 

trabalhadas com maior frequência no cinema brasileiro e o diretor Kléber Mendonça 

Filho assumiu papel fundamental na retomada da discussão. A ficção surge, então, a 

serviço do cinema do real. A essa altura, o hibridismo das produções não é notado como 

algo negativo, mas uma ferramenta interpretativa da realidade que nos rodeia.  

          O filme “Aquarius”, lançado em 2016, ganhou o mundo e foi um potencial 

concorrente a ir ao Oscar 2017, mas ficou de fora da disputa perdendo sua vaga para o 

filme “Pequeno Segredo” de David Schürmann. Interessante perceber a dimensão 

política da escolha, mencionada, inclusive, por Kléber Mendonça Filho, diretor de 

“Aquarius”. Kléber Mendonça declarou em seu perfil no facebook que a decisão do 

Ministério da Cultura já era esperada e estava em “total sintonia com a realidade política 

do Brasil”.  

          “Aquarius” conta uma história de resistência. Clara, protagonista interpretada por 

Sônia Braga, é jornalista aposentada e mora há décadas em um edifício antigo na praia  
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de Boa Viagem, em Recife. Aparece, então, uma construtora que pretende demolir o 

prédio e, em seu lugar, construir um condomínio moderno e luxuoso. Os apartamentos 

antigos vão sendo vendidos um a um, até restar somente o de Clara, que se recusa a 

deixar o lugar. A partir daí, o embate é travado e a jornalista passa a sofrer assédios e 

ameaças para que mude de ideia.  

          Segundo o portal G1, o diretor afirmou que “[O filme] já faz parte da cultura e desse 

tempo, num ano difícil no nosso país. No final das contas, 'Aquarius' é um filme sobre o 

Brasil, que está no filme da maneira mais honesta possível". Aquarius é uma produção 

fictícia que tem raízes na realidade, evidenciando um problema social já conhecido dentro da 

lógica de mercado.  

          O filme “Som ao redor”, outro produto de Kléber Mendonça, traz à tona a nova 

configuração da rotina social. Moradores de um bairro de Recife alarmados pela cultura 

do medo acabam se rendendo à segurança privada. A rua de classe média da zona sul 

apresenta uma série de questões que contemplam grande parte da população brasileira.  

          Dentro dessa realidade, o papel da classe média é explorado de diferentes formas, 

quando, por exemplo, o diretor trata a relação entre patrão e empregado, que varia entre 

os personagens. Há também a comodidade de reclamar sobre certas injustiças, mas não 

ir adiante ou indignar-se calado em uma revolta comedida. A massa é tratada de modo 

heterogêneo e o exercício de se perceber em micro realidades e particularidades 

distintas também é válido.  

          A Revista Bula possui um artigo muito interessante escrito por Elder Dias com o 

título “O ‘Som ao Redor’ é o Brasil acontecendo”.  Para quem viu o filme, essas 

poucas palavras reunidas em forma de título impactam por induzir a uma autocrítica 

obrigatória no exercício de ser cidadão e viver em sociedade.  

          As temáticas convergem para um ponto em comum tratado aqui. Quando se fala 

em gentrificação³, especulação imobiliária, conflitos sociais, classe média, segurança 

privada também se fala em resistência. O cinema entretém, o cinema informa, o cinema 

retrata, o cinema reflete. Kleber Mendonça é um exemplo de diretor que cria histórias 

que acontecem a todo instante, que nos atinge, que nos fere, que nos espelha. Gabriel  

____________________________ 

³ Vem de gentry, expressão relacionada a pessoas ricas e ligadas à nobreza. A história diz respeito à chegada de 

vários gentriers em um bairro inglês que até então era conhecido por abrigar a classe proletária. Este movimento 

disparou o preço imobiliário do lugar, resultando na “expulsão” dos antigos moradores para acomodar 

confortavelmente os novos.  
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Mascaro também. 

          O documentário “Um Lugar ao Sol”, do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, 

traz, sutilmente, a dicotomia do contraste social e nos abre os olhos para questões 

importantes que a lógica imobiliária envolve.  

          Aqui, não cabe a intenção de desvendar toda a obra do autor em 15 páginas, mas  

como um convite para que se conheça e se descubra com um novo olhar a perspectiva 

do fazer cinema e a sua implicação social e os interesses pessoais e coletivos que ele 

envolve.   

 

Ideologia 

          Cazuza, no auge do seu sucesso nos anos 80, reverberou pelo país “Ideologia: eu 

quero uma pra viver”, sob a proteção de uma melodia cantada. Mas o que seria, afinal, 

essa ideologia e o que ela representa dentro da dinâmica cinematográfica?  

          A palavra ideologia apareceu já no final do século XVIII para designar a ciência 

das ideias. A tradição marxista a modificou e transformou em um conjunto de ideias 

com implicações sociais. O marxismo situou a ideologia na esfera das “superestruturas” 

sociais (a esfera das ideias, do trabalho intelectual e também do aparelho jurídico-

político), por ele vista como definidas pela infraestrutura econômica. Para Baudrillard, 

importante pensador contemporâneo francês, a ideologia é a própria forma de produção. 

Cruzando essas definições, ideologia é resumida pelo Dicionário Teórico e Crítico do 

Cinema (2003) como:  

1) Um sistema de representações; 

2) De natureza interpretativa (não científica); 

3) Desempenha um papel histórico e político preciso;  

4) Pretende ser universal e natural;  

5) Enfim, constitui uma espécie de “linguagem”.  

          Envoltos pela tentativa inicial de definição do termo ideologia, busca-se sua 

ligação com cinema. Ainda partindo de pressupostos presentes no dicionário 

mencionado anteriormente, o cinema aparece como participante das superestruturas 

ideológicas, em vários níveis. A produção se desenvolve para além da ideologia 

econômica, recaindo sobre uma ideologia da criação. Os conteúdos pressupõem gêneros 

ou esquemas narrativos, inferindo diretamente na tão falada ideologia.  
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          As relações manifestadas acima muito pouco parecem com o modelo clássico de 

Bertolt Brecht, que se deixou aplicar algumas vezes à lógica cinematográfica.  

As formas descritas como intrinsecamente não ideológicas na 

tradição realista que defende a vocação do cinema à 

transparência (Bazin, Munier), mas também em certas 

abordagens marxistas que a consideram “linguagem” neutra, 

suscetível de veicular qualquer conteúdo (Lebel  1971), elas 

são, ao contrário, consideradas intrinsecamente ideológicas em 

uma tradição marxista e vanguardista. Isso levou a preconizar a 

forma “revolucionária” por si mesma, atravessada por 

contradições, que põem em jogo, em última instância, o lugar e 

o trabalho do espectador (Eisenstein, Vertov); ou em referência 

mais direta ainda a esse trabalho espectorial, uma forma que 

“descontrói” o trabalho significante, que o exibe a fim de 

proibir qualquer ilusão de transparência (Comolli-Narboni, 

Fargier-Leblanc); (AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. 

2003).  

  

          Sobre a técnica na produção do cinema: 

 
Uma série de trabalhos bem datados (Pleynet 1969; Baudry 

1970; Comolli 1971-1972) dedicara-se a defender a tese 

segundo a qual a câmera – considerada representante 

metonímico de todo o aparelho cinematográfico de base – 

veicula, ou até mesmo produz, uma ideologia específica (que 

Marcelin Pleynet identifica com a impressão da realidade). 

Nessa perspectiva, a câmera, e a imagem cinematográfica, 

como termo da história da pintura e de seus códigos 

representativos desde a Renascença, seria, pela própria 

construção, considerada ideologia que atravessa essa história da 

representação, a “ideologia burguesa”. (AUMONT, Jacques; 

MARIE, Michel. 2003).  

 

          A discussão ideológica aplica-se ao mundo da literatura, arte, comunicação e 

tantos outros que apresentam materiais mais humanizados, que lidam com uma 

abordagem qualitativa e não quantitativa. Alguém produz algo a outro alguém. Esse 

algo pulsa, fala, age e reage. Há, então, a intenção de quem produz e a reação de quem 

recebe. Não há fórmulas específicas, mas é impossível pensar na criação de algo isolado 

de opiniões e inferências. Por exemplo, pensar um jornalismo imparcial é difícil quando 

lidamos com seres humanos e não máquinas. Nos comunicamos por palavras, mas 

também por imagens, gestos, símbolos, comportamentos e o cinema entende essa 

dinâmica. Até o silêncio é capaz de comunicar.           

          Stuart Hall, no texto “A ideologia e a teoria da comunicação”, traça o embate do 

paradigma dominante e as alternativas críticas a ele. Reconhece o paradigma dominante 
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como uma estrutura rígida e específica de pensamento. Para Hall, esse paradigma sofre 

uma séria crise, visto que apresenta um conjunto de fraquezas epistemológicas e 

teóricas.    

          As fraquezas partem da tendência de cair em um naturalismo arraigado de 

individualismo, permeado de explicações simplórias e redutoras. O teórico jamaicano 

enfatiza que não se trata de um maniqueísmo descontrolado em que o paradigma 

dominante é maléfico e o alternativo é benéfico, mas trata a questão como necessária. A 

resistência se faz necessária, porque permite o movimento, a escolha, o pensamento. 

Sabendo disso, a luta, então, é para que se lute contra a elitização da informação e por 

paradigmas que não fujam às atividades externas das práticas sociais.  

          Hall acredita que o paradigma dominante recai no erro justamente pelo desejo da 

dominação, da homogeneidade. Assim é a ideologia. Cada sociedade requer a sua, aliás, 

o uso do plural se adequaria melhor: suas ideologias, possibilitando pensar de maneira 

mais eficiente no coletivo englobado. O jamaicano admite a redescoberta da ideologia 

como o retorno do reprimido. 

          A partir do exposto, facilmente notamos a relação com o cinema. Voltando o 

olhar para a prática documental, a análise histórica feita no início desse artigo ganha 

vida. Afinal, até a década de 60, o documentário era visto como a simples representação 

do real. Assim é a base do naturalismo do paradigma dominante: 

Ele representa a si mesmo como sem pressuposições, 

simplesmente uma descrição analítica do “que realmente 

existe”. Essa é a base de seu naturalismo – é um exemplo do 

que Marx chamou de “efeito de naturalização”. Segundo, tem 

como premissas relações e condições sociais historicamente 

específicas e concretas que ele representa como se não 

existissem em absoluto ou como trans-históricas. Esse é o efeito 

ideológico de des-historização. Terceiro, considera o modelo 

social e histórico no qual está baseado como o produto final, o 

ponto de chegada de todo o desenvolvimento histórico e 

humano. Esse é o efeito que Marx chamou de “eternalização”. 

Ao preencher essas três condições ideológicas, ele pode ser 

visto agindo como uma ideologia teórica. (HALL, 2016, p.38). 

 

          A alternativa crítica é justamente o sopro de resistência, assim como o 

documentário é visto e usado como um meio de comunicação, uma ferramenta de 

informação e debate, como Gabriel Mascaro utiliza na criação de “Um lugar ao sol”. A  
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ideia é a produção de conteúdo que traduz, em certo grau, a opinião de quem o produz, 

difunde e divulga.  

          Em resumo (de forma bem simplista, há de se confessar), muito se ouve pulular 

dizeres a respeito de ideologia A ou B. Ideologia é mantida sob a égide da escolha, de 

um lado ou versão a defender. Muitas vezes, passa despercebida pela briga de egos. 

Difícil pensar a vida sem ela. A ideologia parece pertencer ao processo vivo do existir. 

As crenças e lutas são participantes ativas que nos movem, já que o homem é sustentado 

por objetivos e metas.  Com o cinema não seria diferente, já que é feito por pessoas. 

Pessoas pensantes, não máquinas operantes.  

          Ao que, até o presente momento, pode parecer uma série de colagens de 

referências conceituais, se apresenta como pequena base histórica, cultural e social para 

que possamos entender melhor a linguagem e os objetivos de Gabriel em seu filme “Um 

lugar ao sol”. 

          É importante que as referências e os conceitos aqui correlatados sejam guardados 

para que possamos analisar mais a frente a linguagem empregada por Gabriel Mascaro 

em seu documentário. A partir do próximo tópico, a escrita será confiada a esmiuçar 

melhor a obra do pernambucano, dando luz ao estudo que o presente artigo propõe. 

“Um Lugar ao Sol” de Gabriel Mascaro 

          Em “Um Lugar ao sol”, Gabriel subverte a lógica do lugar de fala. Dogma do 

ativismo politico contemporâneo, por lugar de fala entende-se como o fim da mediação, 

potencializando a voz do protagonista da própria luta. A intenção é dar destaque aos 

grupos minoritários
4
, se contrapondo às habituais relações de poder na estrutura social. 

Michel Foucault, importante teórico francês nascido na década de 20, teve o poder 

como um dos principais temas de seus estudos, escritos e discursos. Para ele, o poder:  

(...) se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a relações 

desiguais e móveis; que as relações de poder não se encontram 

em posição de exterioridade com respeito a outros tipos de 

relações […] mas lhe são imanentes […]; que o poder vem de 

baixo; isto é, não há, no princípio das relações de poder, e como  

_____________________ 

4 
Grupos minoritários não tratam de questões numéricas, mas de grupos marginalizados dentro de uma sociedade 

devido aos aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos ou religiosos. Encontram-se em posição de desvantagem 

social, sendo objeto de preconceito de grupos dominante. As novas minorias também referem-se a homossexuais, 

idosos, imigrantes e pessoas que não possuem domicílio fixo. 
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matriz geral, uma oposição binária e global entre os 

dominadores e os dominados, dualidade que repercute de alto a 

baixo e sobre grupos cada vez mais restritos até as profundezas 

do corpo social […]; que as relações de poder são, ao mesmo 

tempo, intencionais e não subjetivas. Se, de fato, são 

intelegíveis, não é porque sejam efeito, em termos de 

causalidade, mas porque atravessadas de fora a fora por um 

cálculo: não há poder que se exerça sem uma série de miras 

eobjetivos. Mas isso não quer dizer que resulte da escolha ou da 

decisão de um sujeito, individualmente […]; que lá onde há 

poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por isso mesmo) 

esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação 

ao poder” (FOUCAULT, 1988, p. 104-105).         

 

          O poder está diretamente ligado a uma situação de tensão e resistência. Apesar de 

o teórico acreditar que o poder não é domínio de qualquer indivíduo ou instituição e vê-

lo como fruto de uma relação flutuante e circular, o esquema social é montado para que 

exista uma força maior e superior responsável pela ordem. A essa força, a qual 

preconiza-se como Estado, pairam os chamados três poderes e essa denominação, claro, 

não é à toa. Agora, uma grande contribuição de Foucault para os estudos sobre poder é 

pensar nas micro relações. O poder nos acompanha e permeia a nossa rotina, seja na 

família, na igreja, no trabalho, na faculdade, sempre haverá uma relação hierárquica, 

institucionalizada ou não. Interessante pensar como referenciamos os lugares de fala 

dentro dessas relações.  

          No documentário do recifense, a pauta – ali – são os ricos. Moradores das mais 

caras coberturas do Brasil, Gabriel os encontrou por meio de um livro que cataloga a 

elite brasileira e pessoas influentes do país. Dos 125 listados no catálogo, apenas 9 

cederam entrevista ao diretor. Recife, Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades pelas 

quais o documentário passeia. Como bem está escrito na descrição do filme na 

plataforma do Youtube, o recorte é raro no audiovisual brasileiro, ainda que não único. 

          A um primeiro momento, o estranhamento por abrir (mais) espaço para quem já o 

detém é comum, mas, logo no início, o filme já nos dá indícios de que irá contrapor 

estilos de vida dentro das escalas sociais de uma maneira irreverente. O diretor se utiliza 

de recursos fílmicos para rascunhar a mensagem objetivada. Os áudios dos 

entrevistados, por vezes, são ilustrados por imagens dos trabalhadores em grandes 

construções. A genialidade de Gabriel está em potencializar a voz das camadas mais 

baixas economicamente por meio da falta dela. Ele deixa que os entrevistados falem do  
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alto de suas coberturas e o resultado é uma fuga sem precedentes da realidade.  

          A abertura, particularmente, me remete ao poema de Vinícius de Moraes “O 

operário em construção”, onde aponta a dimensão daqueles edifícios. Uma dimensão 

física, política, econômica e social. Muretas de tijolos e cimento que tanto significam e 

que Gabriel expõe de maneira suave e sublime, trabalhando o som e a imagem como 

uma dupla dicotômica em que se observam as realidades paralelas e desiguais que ali se 

encontram.   

          A partir daí o documentário se desenvolve com entrevistas intercaladas onde há 

pouca presença do entrevistador, mas que ele faz questão de deixar claro que existe e 

está ali, dando o tom intimidatório que a obra precisa sem perder a falsa imparcialidade. 

Um trecho que chamou a atenção e que merece ser citado nesse ponto do artigo para que 

possamos entender melhor seu desenrolar é o de um dos entrevistados, que elogia a 

iniciativa do documentário por pautar uma temática positiva, retratando a vida desses 

moradores de cobertura. Ele critica a maioria dos documentários que, na visão do 

entrevistado, só falam sobre assuntos negativos como a miséria e a matança no 

Carandiru.  

          Há certo descolamento da realidade em que, aparentemente, as entrevistas são 

dadas não como uma contribuição social, mas como a exibição da vida privada e todos 

os privilégios que ela envolve. 

Técnicas de Montagem  

          Buscando refúgio, mais uma vez, no Dicionário Teórico e Crítico do Cinema, 

encontra-se a definição de montagem e seus desdobramentos. Partindo do pressuposto 

básico, há a concepção de montagem como uma colagem de fragmentos fílmicos, sob 

efeito de uma lógica pré-determinada de narrativa. Trabalho concebido pela função do 

montador, coordenado pelo diretor e/ou produtor do filme. Claro que, deve-se levar em 

conta que o material bruto possua vários planos e seja pautado por um roteiro (ou pré-

roteiro) que carregue a necessidade de uma montagem específica para que chegue a uma 

história palpável e dotada de sentido.  

          Resgatando os registros históricos, observa-se que nem sempre foi assim. Os 

primeiros filmes, chamados de “vistas”, só eram compostos por um único plano. 

Progressivamente, a dinâmica alterou-se, já no início do século XX, para uma composi- 
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-ção com vários planos, porém ainda considerados “vistas” ou “quadros” 

semiautônomos, onde eram colados de ponta a ponta, sem um trabalho mais acentuado 

que necessitasse de um montador. A partir de 1910, começam a se desenvolver planos 

de sequências, na forma racord 
5
 e também por princípios de alternância. Com a 

demanda, surge então a profissão de montador, grande influente na linguagem clássica 

do cinema, alterando ordenamento da sequencialidade, da linearidade e da clareza.  

          Em poucas palavras, a montagem consiste em três operações: seleção, 

agrupamento e junção. A um primeiro momento, a montagem surge para guiar o 

espectador e envolve-lo com a narrativa ali contada. Assume também efeitos sintáticos, 

figurais, rítmicos e/ou plásticos. Após uma primeira imersão nos fundamentos da 

montagem fílmica, é importante considerar as duas correntes de pensamento sobre seus 

processos.   

Em particular, houve, por muito tempo, tendência em aumentar 

a oposição entre, por um lado, o cinema de “transparência”, 

fundado no raccord mais invisível possível, e até mesmo na 

“interdição” da montagem (Bazin), e que deve fazer esquecer o 

filme em prol da diegese e da história, e, por outro, um cinema 

da montagem, fundado na valorização da sucessão de planos 

como tais. Tal oposição, que esteve ainda no centro das 

preocupações da crítica “ideológica” da década de 1960 e 1970 

(Comolli-Narboni), se viu um pouco deslocada, e ultrapassada, 

pela integração cada vez mais frequente de procedimentos de  

montagem, às vezes bem visíveis, no próprio interior dos filmes 

mais narrativos (é o caso, hoje, no cinema americano médio,que 

generalizou o realce das montagens mais ou menos labirínticas, 

por muito tempo reservadas aos gêneros fundados no enigma e 

no mistério). (AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. 2003). 

 

          André Bazin (apud AUMONT; BERGALA; MARIE; VERNET, 2009, p.73) 

defende a transparência: “é necessário que o imaginário tenha na tela a densidade 

espacial do real. A montagem nela só pode ser utilizada em limites precisos, sob pena 

de atentar contra a própria ontologia da fábula cinematográfica”.  

          Já Sergei Eisenstein e outros cineastas russos como Pudovkin, Vertov, 

Dohvzenko, participam de uma corrente contrária às ideias de Bazin. Eles negam o  

____________________________ 
5 Raccord diz respeito aos cortes na cena que possibilitam a correta continuidade temporária ou espacial entre dois 

planos consecutivos.  
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realismo, por rejeitar a possibilidade de não-intervenção sobre a imagem. 

O sistema de Eisenstein, talvez menos monotemático do que o 

de Bazin, é tão coerente quanto o último, em um sido 

radicalmente oposto. O postulado ideológico que o fundamenta 

exclui qualquer consideração de um suposto “real” que conteria 

em si seu próprio sentido e no qual não se deveria tocar. Para 

Eisenstein, é possível dizer que, no limite, o real não tem 

qualquer interesse fora do sentido que se lhe atribui, da leitura 

que se faz dele; a partir de então, o cinema é concebido como 

um instrumento (entre outros) dessa leitura: o filme não tem 

como tarefa reproduzir o “real” sem intervir sobre ele, mas ao 

contrário, deve refletir esse real, atribuindo a ele, ao mesmo 

tempo, um certo juízo ideológico (mantendo um discurso 

ideológico). (AUMONT; BERGALA; MARIE; VERNET, 

2009, p.79). 

 

          O certo é que, para além da função tecnicista, a montagem abriga a ideologia de 

quem o concebeu. A intenção, ao observar o filme de Gabriel Mascaro, é perceber que 

todas as escolhas tomadas em sua realização não foram a esmo. Assim como não é em 

outros filmes, ficção e documentário, que fazem parte de nosso repertório.   

          Após esses estudos iniciais nos processos de montagem, propõe-se, aqui, avaliar, 

ainda que em pequena escala, a ideologia que Mascaro emprega em seu filme, em 

grande parte graças a esses processos.  

          Já no início, ele nos informa, por meio de um lettering
 
sobre os participantes do 

filme e a fonte dos nomes. Na abertura, exibe imagens de construções, andaimes e 

obras, já nos dando a ideia do trabalho operário e começando a dar o tom da produção. 

Sem mudar de cenário, já inclui o áudio dos primeiros entrevistados, moradores de 

cobertura, por cima das imagens com materiais de construção em movimento. 

Analisando esse trecho, facilmente compreendemos o contraste social exposto pelo 

cineasta. Nesse caso, o silêncio da classe mais baixa na pirâmide econômica diz muito.  

          Ao longo dos 65 minutos de filme, Gabriel apresenta diferentes perfis de 

moradores de cobertura. Ao todo, o diretor retrata 9 coberturas divididas entre Recife, 

Rio de Janeiro e São Paulo. Com um documentário baseado em entrevistas, a seleção 

das falas passa pelo crivo do produtor. Sendo assim, a montagem ideológica é quase 

inevitável. Alguns trechos parecem identificar essas pessoas quase como descoladas da 

realidade. Por exemplo, um dos entrevistados afirma:  

          “Acho interessante a questão do documentário, você fazer uma coisa positiva, 

porque as pessoas só fazem documentários sobre coisas negativas. (…) As pessoas que  
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vão fazer documentário só vão falar sobre a miséria, a matança do Carandiru. (…) 

Bacana a sua iniciativa.” 

          Para ele, assim como para os demais entrevistados, a realização do documentário 

se apresenta como uma proposta positiva, já que eles afirmam a posse material de uma 

cobertura como o privilégio social de “olhar tudo por cima”, como diz outra 

entrevistada. 

          O tom sutil da ironia que passeia pelo filme é um trabalho minucioso e atento a 

detalhes. Ele nasce do ponto de vista das próprias fontes. Apesar da naturalidade com a 

qual os entrevistados falam alguns absurdos, fica claro o papel da montagem ali, afinal, 

como foi dito anteriormente, trata-se de uma seleção, agrupamento e junção. Os perfis 

apareceram para Gabriel por meio da lista de moradores de cobertura e, a partir daí, a 

história foi se desenrolando espontaneamente à medida que alguns deles aceitaram 

ceder entrevistas para o diretor. A seleção dos melhores trechos de cada uma delas fica, 

então, a cargo de Mascaro, que soube identificar o ponto forte delas e traçar o perfil 

desses moradores de maneira muito interessante e provocativa.  

          Os perfis são os mais diversos e nos deparamos com opiniões como: 

          - Moradora vizinha ao morro Dona Marta, no Rio, afirma ser um verdadeiro 

“espetáculo de fogos de artifício” a troca de tiros entre traficantes e polícia. A vida do 

outro, do “pobre”, para ela é ficção, é espetáculo. Ela assiste a tudo “sem fazer parte”, 

como ela mesma afirma.  

          - Dono do Bahamas Clube, uma casa de prostituição de luxo localizada em São 

Paulo, afirma ser “geneticamente” escolhido para ser um líder, e que a culpa da pobreza 

não é dos ricos. Acompanhado da tradicional fala sobre gerar empregos e dar 

oportunidades.  

          - Uma senhora francesa, vendedora de artesanato que percorre as áreas 

interioranas do país em busca da cultura popular para transformá-la em artigo de 

consumo de pessoas em posição semelhante à dela. Segundo relata, o problema da 

pobreza está na “falta de educação” das camadas populares, em que os pobres “não 

sabem plantar” sua comida.  

          - Uma das entrevistadas afirma ser necessário morar em uma cobertura duplex, 

por se incomodar com barulhos de panela e conversa entre os empregados, apesar de, 

segundo ela, não ter nada contra eles e conhecer alguns há mais de 25 anos.  
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          Esses são apenas alguns dentre as várias opiniões conturbadas presentes no filme 

do diretor pernambucano. A construção desses personagens sofre a intervenção do 

montador, já que os recortes que ganham vida acabam por compor a imagem que vai 

sendo incorporada pelo espectador. Esses perfis são incógnitas que enlaçam a produção 

do documentário e questiona esse processo de produção e montagem. Esses 

entrevistados representam, de fato, os moradores de cobertura? São pintados como 

deslumbrados ou de fato o são? Foram escolhidos como objeto de pesquisa ou de 

ludíbrio?   

          Com relação ao uso dos planos, não foge à regra do documentário tradicional. 

Além dos planos médios e americanos, mostra algumas imagens da vista que essas 

coberturas possuem, exibindo trabalhadores, pessoas tomando sol na praia, na laje ou 

num cantinho qualquer, as quais faz uso para contrapor as falas e revelar certo 

reducionismo a elas. Essas imagens e contrapontos mexem com o espectador e 

contribuem para a percepção negativa daquele cenário.  

          Interessante perceber que o diretor não precisou ir muito longe e fazer uso de 

grandes deslocamentos geográficos e diversos cenários distintos para expressar uma 

ideia que por meio de algumas falas provenientes do sofá da sala dos entrevistados já 

elaboram material suficiente para manifestá-la.   

          A associação entre o poder aquisitivo e o contraste social por trás dele torna-se 

evidente e o que mais choca é que parece haver um consenso velado de valorização da 

meritocracia. Espanta a exibida falta de consciência ou preocupação com as questões 

sociais. Pelo menos, o documentário dá essa sensação na maioria das entrevistas: o 

alento pessoal dessas pessoas que vivem em segurança e em conforto, apreciando de 

longe as realidades desconhecidas. 

          A presença de Gabriel não se dá de modo contínuo e só é percebida com mais 

efetividade em alguns momentos específicos. Em um deles, a entrevistada deixa o 

ambiente de gravação por apresentar notório incômodo com o questionamento de 

Mascaro.  

          Parte da crítica tem como resultado um retrato impressionante e cru da 

mentalidade da classe dominante no país. Ali reside, além dos moradores de cobertura, 

um abismo social gritante.  
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Conclusão 

          A produção de um filme deve ser pensada e apreendida para além do processo 

tecnicista de coleta de imagens, áudio, decupagem, edição, montagem, etc. Por trás das 

câmeras sempre há um olhar apurado; por trás das telas de computador sempre há um 

ser pensante; por trás do entrevistado sempre há o entrevistador. 

          Não coube a este artigo discutir se os discursos cinematográficos são ou não 

dotados de ideologia, porque seria de uma ingenuidade tamanha tentar isentá-los de 

parcialidade.  A questão é entender como os cineastas e realizadores audiovisuais fazem 

uso dos instrumentos técnicos a favor da própria ideologia.  

          Claro que a intenção pode ser percebida pelo espectador da obra de diferentes 

maneiras e, inclusive, subvertida, mas os estudos de recepção precisariam de, no 

mínimo, outro artigo por completo para buscar contemplar suas particularidades. 

          Com o exposto, percebemos que Gabriel Mascaro tem uma carga política e social 

muito forte em seus trabalhos. O cinema a serviço de uma ideologia que politiza a obra 

e a torna um reflexo de seu tempo.  
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