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Resumo 

Este artigo busca apontar caminhos metodológicos para os estudos sobre a 
representação da cidade no cinema. Partimos de uma construção teórica no âmbito da 
história cultural e do imaginário social, tomando como origem epistemológica a 
produção de Walter Benjamin relativa aos produtos culturais na sociedade capitalista. 
Aproximamos esta teoria, mesmo a proposta de percepção das imagens dialéticas, com a 
fenomenologia bachelardiana na análise dos espaços que nos habitam, possibilitando 
um diálogo com o filósofo Paul Ricoeur em suas pesquisas sobre narrativa e 
narratividade. Por fim, trazemos parte do corpus de análise da pesquisa mais ampla, 
realizada no Mestrado em Planejamento Urbano, contemplando a produção 
cinematográfica dos anos 1980 para os anos 2000 no contexto gaúcho.  
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Na busca de um método para a leitura da cidade representada pelo cinema, 

tomamos como princípio a capacidade de subjetivar a informação trazida nos filmes e, 

com isso, ir além do que está dito na película, na linha do conceito de “obra aberta” de 

Walter Benjamin (1993). Manter um olhar voltado aos traços secundários e um espírito 

aberto aos desvios e imprevistos conceituais é condição sine qua non para este percurso 

imagético. É fundamental ainda ter clareza de que a análise de filmes sob a ótica do 

imaginário social-urbano envolve uma enorme sutileza, pois se corre o risco de 
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privilegiar os caminhos intertextuais de apropriação e ressignificação da cidade, 

desconsiderando as peculiaridades do cinema. 

Historicamente, no estudo da representação da cidade, encontramos três 

convenções estéticas, descritas por Christine Boyer em The City of Colletive Memory 

(1996), claramente referenciadas ao tempo que as produz, sendo elas: “a cidade como 

obra de arte; a cidade como panorama e a cidade enquanto espetáculo” (BOYER, 

1996:32). A cidade como obra de arte apresenta a imagem urbana como uma 

representação pictórica, enquadrada pela fotografia, encontrando-se diretamente 

relacionada à modernidade do século XIX. “A moldura pictórica definia também o 

espaço narrativo porque havia uma história urbana a ser narrada dentro de seus limites” 

(BOYER, 1996:33).  

O começo do século XX, por sua vez, é marcado por uma nova imagem da 

metrópole moderna, então em processo de verticalização. Surge a descrição da cidade 

como panorama, a qual se encontra em permanente transformação e está marcada por 

uma série de impressões flutuantes (poderíamos aqui aproximar a antropóloga Colette 

Petonnet ao estudo) e encontros momentâneos. Introduz-se assim a ideia de movimento 

multidimensional e uma nova espacialização do tempo, tendo como imagem a 

continuidade de cenas produzidas pela janela de um trem em movimento. A dualidade 

na percepção visual do real e da imagem produzida pelo movimento é comparável à 

experiência de assistir a um filme. A percepção da tela do cinema e as imagens nela 

projetadas provocam sensações semelhantes de divisão, de alternação de um campo de 

visão para outro, do real para o ficcional. 

No começo do século XX, o cinema aparece como uma mídia ideologicamente 

explicada pelo contexto contemporâneo. Nesse momento, o filme, dando continuidade à 

concepção realista que justificou o aparecimento da fotografia, captura o movimento 

contínuo de espaço e tempo e representa melhor os anseios e as sensações de então. Por 

fim, nesta linha descritiva, Boyer refere-se à cidade como espetáculo, que surge no 

contexto dos desenvolvimentos tecnológicos na comunicação e na informática, os quais 

contribuem para transformar as formas de ver, compreender e representar a cidade. 

Nesse sentido, a arquitetura representa uma consciência intensificada por signos e cenas 

específicas que são produzidas e reproduzidas no intuito de fazer "saltar aos nossos 

olhos" unicamente o elemento de efeito visual e sua qualidade dramática. Temos 

significativos exemplos desta estética de representação urbana no cinema ao longo de 
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século XX (Foto 01 e Foto 02), sobretudo, nos diálogos propostos entre as cidades 

formadas por sobreviventes da tecnologia e as cidades idealizadas por uma mescla de 

elementos criados em ambientes virtuais.  

 

  
Foto 01 - Crítica à cidade modernista na 
representação de Metrópolis (1927), de Fritz Lang. 
Fonte: NEUMAN, 1999:97. 

Foto 02 – A construção em estúdio da cidade de 
Metrópolis (1927), de Fritz Lang. Fonte: NEUMAN, 
1999:101. 

 

Uma saída para estudar a representação desta cidade afetada pela confluência de 

traços locais e importados, é entendê-la a partir de fragmentos sociais e urbanos 

arrancados de seu contexto e rearranjados numa escrita fílmica aberta e em permanente 

revisão. Toma-se ainda como motivação o estudo do cotidiano e dos tempos expressos 

na arquitetura, nos fluxos urbanos e nas camadas narrativas aproximando-se do 

momento atual – o agora representado e sua projeção imaginária. Destaca-se Michel De 

Certeau (1994) quando descreve a instauração de um presente no enunciado: “o presente 

é propriamente a fonte do tempo, a organização de uma temporalidade (o presente cria 

um antes e um depois) e a existência de um agora que é presença no mundo” (DE 

CERTEAU, 1994:96) 

A metodologia eleita para o tratamento dos dados deste estudo está apresentada 

na obra Fisiognomia da Metrópole Moderna: Representação da história em Walter 

Benjamin, de Willi Bolle (1994). É indispensável explicitar partes da obra de Bolle para 

compreender o método de montagem proposto por Benjamin e, assim, interpretá-lo, 

adaptando-o a esta investigação. Nesta obra, Bolle aborda os fragmentos urbanos - a 

chamada fisiognomia benjaminiana da grande cidade - entendida como um paradigma 

de reflexão sobre o fenômeno contraditório da Modernidade. Como instrumento de 

leitura, encontramos: 
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A figura multifacetada do flâneur é usada como instrumento de percepção e 
mapeamento da paisagem social, chegando-se a um tableau final satírico que 
procura ilustrar a técnica benjaminiana do ‘despertar’ do sonho da 
Modernidade. (BOLLE, 1994:18).  

 

Sérgio Rouanet, em seu texto intitulado Olhar Iluminista (ROUANET In: 

NOVAES, 2000:130), faz referência a uma significativa figura da Ilustração, o novelista 

Rétif de la Bretonne. Em Les nuits de Paris, Rétif descreve um “espectador noturno”, 

num certo sentido, um flâneur noturno – em contraponto ao flâneur diurno de Benjamin 

- que perambula distraído pelas ruas de Paris em busca de sensações. Esta figura 

contemplativa, usada como instrumento para radiografar a cidade moderna, pode ser 

encontrada no cinema e servir também para os propósitos de verificação da cidade e da 

sociedade representadas. 

Bolle resgata o trabalho das Passagens de Benjamin, no qual aparece a descrição 

sobre a chamada imagem dialética. Benjamin considerou como a questão mais urgente 

na sua historiografia a construção. Para ele, a história é objeto de uma construção. Sua 

solução estaria ligada ao conhecimento dos interesses históricos decisivos de (sua) 

geração, ou, metodologicamente falando, ao agora da conhecibilidade, que foi, desde o 

início, um atributo essencial da imagem dialética. O saber é obtido através de uma 

operação dialética: do ainda não-consciente à consciência despertada, e vice-versa. “O 

elemento técnico mais importante dessa história social da cidade de Paris é a 

perspectiva de apresentação, ou seja, a construção do olhar sobre a metrópole moderna.” 

(BOLLE, 1994:60) 

 Em “A Paris do Segundo Império em Baudelaire”, Benjamin descreve a história 

que procurou mostrar a coisa ‘tal como ela de fato aconteceu’, como o mais forte 

narcótico do século XIX. O instrumento do historiador para desfazer o efeito do 

narcótico e fazer surgir os rastros é a análise dos sonhos e a fabricação de imagens 

dialéticas. Diferenciando-se de Hegel, Benjamin enfatiza, na interface com Baudelaire, 

um diferencial de tempo e um agora da conhecibilidade substituído mais tarde pelo 

conceito de tempo do agora. Mais adiante, Benjamin detecta uma época de degradação 

na obra do poeta, nos temas que recorrem ao lixo da sociedade como modelo para sua 

produção literária. Destaca nessa sequência de imagens “um homem que tem de 

recolher na capital o lixo do dia que passou, tudo o que a grande cidade jogou fora, tudo 
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o que ela perdeu, tudo o que desprezou e esmagou – ele registra e coleciona” 

(BENJAMIN:2000).  

 Em A Invenção do Cotidiano, De Certeau realiza coletivamente sua pesquisa 

dedicada ao “homem ordinário. Herói comum. Personagem disseminada. Andarilho 

inumerável” (CERTEAU, 1994:28) Na Paris do século XIX, o cidadão moderno se 

percebe como estranho, isolado, derrotado.  

 Segundo Bolle (1994), Benjamin recorre, primeiramente, a cinco conceitos para 

elaborar as suas técnicas específicas. Entre eles estão: (1) o conceito de montagem 

dadaísta, o qual se utiliza de fragmentos da vida cotidiana colocados juntamente com 

elementos da pintura, submetendo assim a arte ao teste de autenticidade – um dos 

conceitos-chave da estética benjaminiana; a seguir, vem (2) o conceito de montagem 

surrealista, que evolui da experimentação inicial ligada ao mito e ao sonho, até a 

politização em direção ao comunismo. Bolle faz referência ao trabalho das “Passagens’, 

no qual Benjamin passa a colecionar sistematicamente os sonhos coletivos de uma 

época para decifrá-los. (3) O conceito do teatro épico influencia, em Benjamin, seu 

conceito de montagem como ruptura; a ruptura versus hipnose; espanto versus empatia; 

arranjo experimental versus esquemas prontos; extração do gestus – elemento 

fundamental para a construção da imagem dialética - a partir do comportamento 

cotidiano. Benjamin se utiliza também do (4) conceito jornalístico de montagem, ou 

seja, da não-linearidade espacial do texto jornalístico e da falta de conexão entre os 

elementos – fato que impede a formação de experiência. Por fim, (5) no cinema, o 

conceito de montagem “realiza, de forma radical, o princípio da fragmentação: os 

elementos isolados ‘não significam nada’, o sentido nasce a partir de uma combinatória 

‘segundo uma lei nova’. (...) o olhar da câmera conquista novas esferas de percepção”. 

(BOLLE, 1994:92). 

 Bolle destaca, do texto de Benjamin, que: “na tomada em close, amplia-se o 

espaço, em câmara lenta, o movimento (...). Assim fica evidente que a natureza que fala 

para a câmara é diferente da que fala para o olho”. (BOLLE, 1994:92). Tem-se, a partir 

da combinação do princípio cinematográfico da montagem aos procedimentos do 

trabalho onírico, um meio adequado de investigação do imaginário coletivo, o qual 

difere do imaginário social-urbano no zoom de aproximação à leitura do sujeito.  
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 As técnicas benjaminianas de montagem aparecem como princípio de montagem 

da história. A coletânea de materiais mostra a planta da obra benjaminiana a partir de 

determinados grupos temáticos e imagéticos, tais como: o flâneur e a massa, o herói, 

entre outros, que expressam a vida social da época. Pode-se exemplificar 

contemporaneamente com a imagem produzida pelo filme “Ilha das Flores” (1989), de 

Jorge Furtado, no qual uma sequência de fatos, aparentemente desconexos se justificam 

na narrativa que aborda a condição humana, a miséria e a liberdade. Para Benjamin, a 

historiografia como construção pressupõe um trabalho de destruição e desmontagem, 

que tem por objetivo formar uma constelação, onde o passado se junta – como num 

relâmpago - com o agora. Não existe uma sequência lógica lançada, por exemplo, nos 

filmes: Spider (2002), de David Cronenberg, em Irreversível (2001), de Gaspar Noé ou 

em Amnésia (2001), de Christopher Nolan – todas histórias contadas a partir de uma 

desconstrução temporal. Escrever a história é para Benjamin citar a história, e o 

conceito de citação implica que o objeto histórico seja retirado do seu contexto. 

 “Apoiado nos procedimentos do cinema e do sonho, Benjamin penetra no 

imaginário coletivo da Modernidade, dialogando com o mito”. (BOLLE, 1994:96) 

Define-se assim o conceito de montagem como arte combinatória, na qual o autor 

combina o elemento contido na narração através de imagens, com os conhecimentos da 

ciência moderna, buscando radiografar os sonhos coletivos. Por outro lado, a montagem 

em forma de choque provoca a irrupção imediata do despertar, apresentando-se como 

uma antítese da tomada de consciência – que se dá aos poucos. Sua função consiste em 

confrontar a visão amena da metrópole expressa na mentalidade de flânerie, como seus 

aspectos inquietantes e ameaçadores. Canevacci faz uma consideração a esse respeito, 

dizendo que: 

Como qualquer observador da contemporaneidade pode verificar com 
extrema facilidade, esta tendência à acentuação dos movimentos por 
impulsos que envolvem todo o sistema perceptivo resulta na 
multiplicação dos choques, dos estímulos, ou seja, dos signos por 
unidade de imagem. O campo visual que se afirma é o cruzamento 
sempre mais isomórfico entre o set televisivo e viário. Basta pensar na 
cultura hip-hop, no rap, na tecnomusic (...), na invasão privada do fax. 
Na paisagem urbana descrita por Benjamin, e que aparece quase 
plácida e imóvel aos nossos olhares contemporâneos, está exposta 
uma montagem exemplar a arqueologia do choque na percepção 
urbana. (CANEVACCI, 1993:104) 
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 Por fim, Bolle descreve a montagem como superposição, considerada a mais 

propícia, entre as técnicas benjaminianas, para radiografar o imaginário coletivo. Essa 

técnica, inspirada no cinema, no sonho, na língua e na escrita, “expressa tanto a 

simultaneidade de percepções diferentes, quanto o processo cognitivo no limiar entre 

inconsciente e consciência” (BOLLE, 1994:99). A metáfora de esfregar os olhos para 

certificar-se de uma percepção é bastante ilustrativa da técnica descrita. O 

questionamento sobre o que é alucinação e o que é realidade é um bom exemplo de 

oscilação individual, subjetiva da percepção – no plano micro. No trabalho das 

“Passagens” são apresentadas oscilações do imaginário coletivo – no plano macro - 

tentando-se decifrar esses processos em termos de história das mentalidades.   

O cinema só se justifica quando revela o invisível, afirma o cineasta Jean-Louis 

Comolli (1995). O espaço urbano, como qualquer outro conjunto visível, não pode ser 

visto pelo cinema como o vê o passante ou o andarilho. “O cinema não pode tratar o 

espaço separadamente. É impossível apreender ou atravessar as partes do espaço sem 

transformá-las em partes de tempo.” (COMOLLI, 1995:152) O autor busca assim 

estreitar a relação entre o cinema, que se manifesta através do tempo, e a cidade que não 

é apenas uma disposição de espaços, mas um prodigioso empilhamento de tempo. No 

exemplo da filmagem na cidade de Marselha, ele diz que: a cidade é um palimpsesto. 

Os mil degraus de Notre-Dame-de-la-Garde se transformam nas marcas da lenda de 

Marselha, no corpo de uma mãe marselhesa. Aqui o cineasta se aproxima do historiador 

que, segundo Pesavento (2004), “precisa ter filigranas no olhar para ver, neste espaço 

transformado, destruído, desgastado, renovado pelo tempo, a cidade do passado”. 

 

 

Referências na cinematografia internacional, nacional e gaúcha 

Na história do cinema, observa-se a presença da cidade como personagem 

mutante que pode ser lida como agente cênico definido a partir de uma intenção autoral 

de caracterizar um lugar e uma cultura, ou como cenário coadjuvante, transfigurado e 

percebido apenas como pano de fundo. O caminho escolhido para resgatar as 

referências externas é o resgate de contextos históricos e culturais, bem como dos 

realizadores expoentes de cada época. O filme enquanto obra de arte é um produto que 

expressa às inquietações do seu tempo. No cinema, como na música, essa atmosfera 
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criada e transformada gera sensações, perpetua lembranças e influencia gerações. 

Destaca-se claramente a importância dessa relação ambiente criado/transformado e 

interações sensíveis no cinema expressionista alemão (Foto 03 e Foto 04), no qual os 

elementos do espaço estão psicologizados, buscando refletir, assim, o interior dos 

personagens. 

No cinema italiano do diretor Ettore Scola – os espaços internos cenográficos 

revelam-se protagonistas e capazes de conter a história em sua materialidade. Destacam-

se as cenas de circulações internas, nos filmes La Famiglia (A Família, 1986) e Una 

Giornata Particolare (Um dia Muito Especial, 1977). No primeiro filme, cada plano do 

corredor marca uma nova fase na vida da família. As transformações vão sendo 

marcadas pela imagem do espaço de circulação que dá acesso à casa da família. Em 

Una Giornata Particolare, o grande condomínio italiano está locado para contar a 

história de duas pessoas solitárias que, em plena Roma fascista, compartilham seus 

dramas e suas esperanças ao longo de um dia. Nas representações urbanas, Scola lança-

se sobre uma Veneza histórica em La nuit de Varennes (Casanova e a Revolução, 1982), 

filme que desmistifica espacialmente a cidade de Veneza, pois a história se passa na 

França revolucionária. 

Lugares concebidos em estúdio carregam uma forte carga simbólica e refletem o 

repertório do diretor de arte misturado às intenções do diretor geral do filme. Joseph 

Urban, arquiteto vienense nascido em 1872, deixou registrada sua autoralidade em 

filmes norte-americanos, sobretudo da década de 1920, onde atuou como construtor 

cinematográfico para a Cosmopolitan (Foto 03). Em 2003, o diretor Lars Von Trier 

filma Dogville sobre um palco demarcado por linhas que caracterizam construções, 

ruas, arbustos e até o cão que dá nome à cidade. O cenário (Foto 04) funciona como 

uma planta em escala real (1:1) de um projeto arquitetônico, onde inclusive cada espaço 

é identificado por inserções textuais que os definem, como a casa de Thomas Edison e  

a Rua Elm, entre outros.  
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Foto 03 – A habitação esquecida de 
Enchantment (1921).  

Foto 04 – Cenário atípico e minimalista da cidade de Dogville 
(2003), de Lars Von Trier.  

 

O clássico Metrópolis, de Fritz Lang merece uma atenção maior no resgate das 

referências fílmicas sobre cidades imaginárias, especialmente as cidades do futuro. 

Além da ousadia na faraônica construção de um cenário-maquete que deveria reforçar a 

dicotomia do eixo vertical proposto pelo filme, dentro do qual o diretor enfatiza a 

hierarquia entre operários e patrões, Metrópolis pode ser lido como uma metáfora da 

cidade modernista.  

Podemos ainda inferir sobre uma modernidade de anônimos e desiludidos com a 

agressiva transformação urbana. Dos diálogos entre operários e patrões e entre homens 

e andróides, criados pela ficção, o cinema vai se aproximando da realidade no pós-

guerra. A cidade permite-se mostrar mais cruamente – em nível internacional – no 

período que destaca a ascensão do neo-realismo, em especial na Itália, com filmes como 

Roma, Città Aperta (Roma, Cidade Aberta, 1945), de Roberto Rossellini. O neo-

realismo italiano estava calcado por uma estética da ruína, da destruição ou da cidade 

bombardeada pela guerra. Suas personagens eram incorporadas por pessoas comuns, 

sem o glamour hollywoodiano. O neo-realismo aparece também no Brasil através de 

filmes que retratam o regionalismo nordestino, como, por exemplo, no trabalho do 

diretor Glauber Rocha. 

  A cidade começa a ser vista como possibilidade mais usual e menos dispendiosa 

de locação nos filmes franceses da Nouvelle Vague. O movimento surgido na segunda 

metade da década de 1950 buscava filmar histórias simples, comumente produzidas 

pelas ruas de Paris. Seus principais animadores foram críticos dos Cahiers du Cinéma: 

Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, 

além de Louis Malle, Alain Resnais e Jacques Demy. Nas produções francesas 

contemporâneas, observa-se uma latente necessidade de retratar a vida cotidiana, por 

vezes existencialista, a qual resulta em filmes com longos diálogos e destacados apelos 
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poéticos. Vale lembrar o clássico filme de Alain Resnais: Hiroshima Mon Amour 

(1959), o qual mobilizou artistas e intelectuais de todo o mundo por conta de sua 

narrativa complexa, carregada de um enorme potencial poético-dramático. O filme narra 

a história de dois amantes que se conhecem em Hiroshima, no recente pós-guerra. A 

cidade atingida pela bomba atômica ainda se encontrava submersa por uma nuvem 

sufocante de tristeza e de marcas irreversíveis da destruição.  

Na construção narrativa, a memória dos personagens vai surgindo intimamente 

relacionada às suas cidades de origem ou de passagem, até que essa história do lugar se 

funde à história do indivíduo na própria surpresa com o nome de cada um deles.  

Os franceses se destacam na representação crítica da cidade e da sociedade moderna e 

pós-moderna. Jean-Luc Godard, mais recentemente, lança seu olhar sobre a contemporaneidade 

fragmentada através de diálogos bem construídos em Notre Musique (Nossa Música, 2004), 

filme-réquiem falado em francês, árabe, inglês, hebraico, servo-croata, espanhol e organizado 

em três reinos ou movimentos: o inferno, o purgatório e o paraíso. A cidade em foco: Sarajevo, 

síntese da tensão entre uma Europa civilizada e uma Europa em guerra. Na narração do inferno, 

com uma intenção de manter acessa a memória sobre as pegadas sangrentas da humanidade 

numa estrada chamada civilização, o discurso se dá: 

Assim, no tempo das fábulas após as inundações e o dilúvio, homens armados 
surgiram da terra e se exterminaram. Eles são terríveis, aqui, com sua mania de 
decapitar as pessoas; o que me espanta é que ainda haja sobreviventes. Perdoa 
as nossas ofensas como nós perdoamos, perdoa-nos. Você se lembra de 
Sarajevo? (Transcrição das autoras) 

Contrapondo-se à lúcida crítica européia, não podemos esquecer, no contexto 

norte-americano, da apologética homenagem de Woody Allen à sua Nova York, no 

filme Manhattan (1979). Os primeiros quatro minutos do filme marcam a cidade 

festejada através do backlight que pisca e da narração do escritor em crise: 

Capítulo 1: - Ele adorava Nova York. 

- Ele a idolatrava em excesso. Bem, vamos dizer que... Ele a romantizava em 
excesso.  

- Para ele, não importava a estação, a cidade ainda existia...em preto-e-branco e 
pulsava ao som de George Gershwin. (Transcrição das autoras) 

 

Marc Ferro, em Cinéma et Histoire, retoma a relação entre história e cinema, 

fixando conceitos fundamentais, dos quais alguns deles dizem respeito ao 

enquadramento do filme enquanto documento historiográfico e como discurso sobre a 

história. O cinema como agente da história está caracterizado, em determinados 
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contextos socioculturais, pela apropriação de seu potencial de abrangência e 

manipulação, a fim de fixar ideologias. Por outro lado, verificam-se manifestações 

autônomas e independentes de correntes ideológicas dominantes, nos filmes franceses 

da Nouvelle Vague, por exemplo. Na década de 1980, constata-se uma multiplicação de 

câmeras super-8: o cinema torna-se ainda mais ativo como agente de uma tomada de 

consciência social. Outrora (como) objeto para uma vanguarda, o cinema era 

manipulado por posturas autoritárias; agora, a sociedade pode encarregar-se de si 

mesma.  

Para Ferro, o cinema se manifesta através de modos de ação que tornam o filme 

eficaz. Essa capacidade operatória está ligada à sociedade que produz o filme e àquela 

que o recebe (ou consome). Segundo o autor, a prática desses modos de escrita 

específica compõe, segundo Ferro (1993) “um arsenal de possibilidades da sociedade, 

que pode se valer, por exemplo, da censura em todas as suas formas” (p.17) ou ainda da 

inserção de elementos imaginários na sua construção. O cineasta russo “Eisenstein já 

havia observado que toda sociedade recebe as imagens em função de sua própria 

cultura.” (p. 17).  

Pesquisadores divergem quanto às filmagens precursoras feitas no Brasil. Sabe-

se, no entanto, que as primeiras imagens registraram a Baía de Guanabara, seguindo-se 

a elas outras cenas das belezas naturais do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, o 

cinematógrafo instala-se dois anos após a primeira sessão pública de 28 de dezembro de 

1895 no Grand Café du Boulevard des Capucines, em Paris, olimpo da intelectualidade 

e matriz da civilização, segundo Pesavento (2002). A capital gaúcha iniciava sua 

história cinematográfica num ar de fin-de-siècle e num contexto político pós-Revolução 

de 1893, com o recém empossado (1898) presidente estadual Borges de Medeiros, 

assegurando continuidade à administração que refletia a severidade e a disciplina do 

Partido Republicano Rio-Grandense. Testemunhos de remanescentes afirmaram que a 

cidade exibia certa efervescência, miniatura da Belle Époque dos boulevares parisienses 

e dos salões vienenses, especialmente na janela para o mundo que era a Rua da Praia, 

debruçada para o Guaíba, por onde chegavam atualidades da Europa e da Capital 

Federal. 

Nos anos 1990, observa-se uma afirmação da estética amorfa pós-moderna e de 

uma fluidez da contemporaneidade, as quais impossibilitam – satisfatoriamente ou não - 

a caracterização de uma produção artística rotulável. Já a década anterior (1980) 
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apresenta uma efervescência de final de ditadura e um expressivo movimento no sentido 

da experimentação de novas linguagens. Nos consagrados anos oitenta, o cinema passa 

por mudanças radicais com o desenvolvimento das tecnologias da imagem, 

estabelecendo-se um diálogo eletrônico que impulsiona a narrativa na busca de novos 

formatos. A partir desse período, as pesquisas estruturais desenvolvem-se com maior 

rigor no campo do filme de curta-metragem. Diante dessas perspectivas, jovens 

cineastas gaúchos resolvem trocar de registro e investir no formato curta. Interlúdio 

(1983), de Giba Assis Brasil e Carlos Gerbase, e Temporal (1984), de Jorge Furtado e 

José Pedro Goulart, são filmes que experimentam o código da linguagem ficcional no 

curta-metragem, tendo por ambiente o espaço urbano.  

Nestes filmes, o tratamento temático se distancia do descampado, espaço de 
horizontes ilimitados, origem do produtivo cinema das lágrimas dos anos 
setenta. Esse espaço é substituído pelas pequenas fronteiras da cidade com as 
suas ruas, muros, prédios e avenidas. Deste modo, o lugar antes ocupado pelo 
herói romântico (o gaúcho) é agora ocupado pelo jovem comum. (BECKER, 
1986:53) 

Apostando no aprimoramento técnico, na renovação temática e na inserção de 

recursos narrativos caracterizados pelo uso da metalinguagem e da intertextualidade, a 

produção gaúcha oitentista culmina, em 1989, em filmes curtas-metragens reconhecidos 

e premiados internacionalmente, como Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Além disso, 

não podemos desconsiderar a realização de filmes de longa-metragem, dos quais 

destacam-se a produção em super-8 de Nelson Nadotti e Giba Assis Brasil: Deu Pra Ti, 

Anos 70 e Inverno (1984), de Carlos Gerbase e Giba Assis Brasil. Num período até 

então dominado pelo regionalismo de Teixeirinha, Deu Pra Ti trouxe ao encontro do 

público a juventude urbana do início da década de 80, com suas inquietações e 

rebeldias, além de referenciar os lugares dessa juventude na cidade, os seus percursos 

pelas artérias da cidade, bem como o seu envolvimento político e ideológico no 

panorama local. Aparece aqui um importante registro da cidade mimetizada na postura 

do jovem da época, que se apresenta como um organismo quase biológico.  

 

Considerações reflexivas: por uma arqueologia do cinema gaúcho e porto-

alegrense 

 Numa busca arqueológica pela produção cinematográfica mais relevante sobre a 

capital gaúcha, fora do quadro comercial e passível da análise metodológica aqui 
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proposta, chega-se ao nome e à significativa obra do cineasta Antônio Carlos Textor. Na 

década de 1960, Textor debruçava-se pioneiramente sobre questões latentes da cidade 

grande, declaradamente influenciado pela densidade poética-filosófica de Alain Resnais 

e pelos escritos de Marcel Proust. O cineasta inicia sua longa trajetória – atualmente 

contabilizando mais de cinquenta anos de produção urbana em curta-metragem – em 

1963, com o filme: Um homem e o destino. A temática do indivíduo marginalizado se 

repete em Urbano (1983) (Foto 05), filme com sete minutos de duração, que narra, com 

poucos recursos de imagem e apenas um fundo musical, a relação de abandono de um 

imigrante “jogado no lixo”. Sua única companhia na cidade é uma boneca manequim – 

elemento reincidente nos filmes de Textor. 

  
Foto 05 – A sobra humana e a apropriação da rua 
como espaço de moradia no filme Urbano (1983), 
de Antônio Carlos Textor. Foto: Acervo de A. C. 
Textor. 

Foto 06 – O poeta tinha todas as idades ao mesmo 
tempo. Parafraseando-o, tinha também todas as 
cidades vividas ou apenas duas: Alegrete e Porto 
Alegre. A tradução da poesia na gravura de Liana 
Timm. Fonte: Acervo de A. C. Textor. 

 
  

Textor se coloca assumidamente como um curta-metragista, assim como o 

cronista que busca a essência literária em poucos parágrafos, o cineasta opta pelo 

formato curta e o domina como ninguém. No curta-metragem, Textor inova e qualifica 

sua produção com os planos gerais da cidade, os (re)cantos e as ruínas de Porto Alegre. 

Seus filmes de impressão são isentos de diálogos e carregados de sua marca sensível e 

inconfundível. Um mundo intertextual a ser decodificado, formado por personagens 

anônimos e solitários, belas mulheres, por vezes nuas, manequins em vitrines 

iluminadas – todos jogados numa cidade de contrastes.  

Como roteirista e diretor, Textor realizou mais de vinte filmes. Em Quintana dos 

8 aos 80, a tradução poética se dá na imagem do poeta dentro da sua cidade. A narrativa 

oscila, ora aproximando o poeta que declama sua poesia, ora o colocando como uma 

personagem da história e o distanciando do observador. No jogo da fala poética e da 
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ênfase aos espaços que bachelardianos que nos habitam, as imagens fixas dos paineis da 

artista Liana Timm são percorridas como quem investigasse o corpo da mulher ou da 

cidade amada: Porto Alegre. O ato de escrever ou narrar, bem como o de interpretar a 

obra do poeta – através da gravura e do cinema - é amplamente composto da 

profundidade poética proposta pelo cineasta. Pela poesia, a ilustre personagem viaja no 

espaço da cidade e viaja no tempo, trazendo a sua Alegrete da infância para Porto 

Alegre da maturidade. Bachelard (2000) em sua topoanálise é retomado por Textor, sem 

a consciência do diretor; e Pesavento nos saúda com suas percepções sobre o filme e 

afirma que: 

Escrever sobre algo é, de certa forma, vencer o tempo. O ato de escrever sobre 
o real é uma forma de dotar esse real de uma permanência que pode conter o 
tempo. (PESAVENTO, 2006, debate em Festival) 

A partir do momento que uma obra é feita não pertence mais ao seu autor. Essa 

afirmação está de acordo tanto para a poesia, quanto para a pintura ou para o cinema. “A 

poesia e a memória de Quintana tocam de alguma forma a todos nós, porque nós nos 

reencontramos nessa tradução do tempo em espaço.” (PESAVENTO, 2006, debate em 

Festival). O que nos leva então a nos identificar com a Porto Alegre de Quintana ou 

com a Paris de Godard ou com Roma de Fellini? Provavelmente elementos que 

permeiam nosso repertorio urbano, o qual é igualmente cultural, tais como a solidão, o 

percurso flutuante e a morte. Quintana foi um solitário e, talvez, desta solidão, ele tenha 

tirado o distanciamento necessário para sua produção intelectual. A sua definição de 

morte refere-se à perda de assunto ou à brevidade da vida. O diretor de cinema, os 

cineastas e os roteiristas, igualmente perseguem o tempo e capturam o espaço com a 

sensibilidade de quem se deixa permear, ao modo da flanerie benjaminiana. 
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