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Resumo 

 

A proposta do trabalho é mapear experiências de cinema de rua que ocupam 

espaços não destinados normalmente a eles, tais como praças da cidade. Como recorte 

específico, optou-se pelo Coletivo Projetação, projeto existente desde 2013 em ruas e 

praças do Rio de Janeiro. A pesquisa se pauta no enfoque teórico-metodológico da 

observação participante, embasada na perspectiva da cartografia, segundo Jesus Martin-

Barbero (2009), Virgínia Kastrup (2009) e Herschmann e Fernandes (2014). É na 

potencialidade de tais espaços fomentarem territorialidades, ocupações e ressignificações 

do espaço que a investigação se desenvolve, buscando analisar - mais do que 

materialidades - as narrativas (de sons, imagens e afeto) provenientes de tais experiências. 

A intenção será não apenas investigar, mas construir um mapa de tais experiências, em 

imagens, sons e textos, registrados ao longo da pesquisa de campo. 

Palavras-chave: Cinema expandido. Cartografia. Territórios Sensiveis. Narrativas. 

Territorialidades 

 

Introdução 

Territórios: sensíveis. Sonoros. Imagéticos. Comunicacionais. Mapeados pelo 

exercício cartográfico de investigação. Tal é a intenção do presente artigo. Tendo por base 

a perspectiva da observação participante, o objetivo geral do trabalho é mapear 

experiências de cinema construídas sob uma premissa fundamental: estarem  para além 

das salas de exibição, espaços educativos, centros culturais ou demais ambientes 

preparados técnica e espacialmente para a fruição de filmes. Mas qual seriam estas 

experiências e por que a insistência em se denominarem “cinema”? Aqui se localiza o 

primeiro objetivo específico do artigo: compreender e problematizar a ideia de cinema 

para além dos dispositivos técnicos de projeção, mas com uma experiência sensível que, 

pressupomos, configura uma relação com o ambiente, ou seja, uma proposta de 

territorialização. Assim, o cinema a que nos referimos dialoga com a perspectiva de 

cinema expandido, que Gene Youngblood (1970) pensou, nos idos dos anos 1970, como 
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algo próximo das performances e que, a seu tempo, Katia Maciel e André Parente 

identificaram como transcinemas, ou “uma imagem que gera ou cria uma nova construção 

de espaço-tempo” (2009, p.17). Ambos os autores pensaram um cinema onde a narrativa 

fílmica se associa a diferentes dimensões estéticas e materiais. Logo, identificam a 

experiência realizada como cinema,  em locais absolutamente distintos de uma sala de 

projeção convencional, mas, ao contrário,  de intensa mobilidade e circulação de corpos, 

sons e imagens.  

Sob o foco da expansão, busca-se tensionar a ideia de cinema, reforçando o viés 

de som e imagem inerente às narrativas fílmicas, caminhando em consonância com 

Maciel e Rezende (2013) para observar potencialidades e limitações nos objetos em 

questão. Mais do que isso. Compreende-se que as narrativas sonoras e visuais, em sendo 

experiências sensíveis, constituem, com igual importância, um lugar de potencialidades 

para a emergência de afetos, a ressignificação de espaços e a comunicação entre os 

sujeitos participantes e será nesse espaço entre narrativas - onde as paisagens de som e 

imagens atingem em igual medida paredes e corpos - que se pretende empreender o 

caminho investigativo. No cinema expandido as sonoridades e elementos visuais 

compõem afetos,  sejam eles de “normalidade ou desvio, territorialização ou 

desterritorialização” 3. Ainda em Maciel a ideia de expansão alarga as fronteiras do 

cinema, configurando-se em visões outras de mundo e experiências sensíveis, que 

ocupam o espaço e propõem narrativas. 

De modo a referenciar teoricamente a ideia de cinema como território, recorremos 

à autora Andrea França Martins (2003), que, na obra Territórios Sensíveis, busca 

identificar as narrativas do cinema como construtor de territórios e fronteiras. Logo, o 

cinema que se intenciona investigar não será outro senão aquele passível de constituir 

relações entre os sujeitos que dele tomam parte, a tal ponto que possibilita a 

ressignificação de espaços. Tal é a questão fundamental que se intenciona investigar: 

afinal, quais seriam estes espaços? Podemos identificá-los apenas em suas 

materialidades? Acreditamos que não apenas nas materialidades, mas nas relações 

resultantes das práticas realizadas em tais espaços. Para tal, recorremos aos autores 

Doreen Massey (2008), Milton Santos (2006) e Rogério Haesbert (2006) para observar 

os espaços como fluxos de afetos e simbolismos, passíveis de serem ressignificados, 

dadas as experiências humanas vivenciadas ali. Assim, nossa investigação se destina 

                                                 
3 (Id.,Ibid.,p.10) 
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justamente a observar a potência do cinema, como território sensível, engendrar 

sociabilidades em tal grau, que ressignifiquem os espaços onde ocorrerem.  Mais do que 

isso, suscitem narrativas dos sujeitos envolvidos nas práticas, que possam ser 

identificadas e componham um mapa sensível. Portanto, nossa tarefa é criar um mapa4 

que possa abarcar as experiências com o cinema em falas, imagens e sons. O recorte a ser 

traçado identifica, dentre os projetos coletados em fase exploratória, o Coletivo 

Projetação, como objeto do presente estudo.  

As atividades do coletivo tiveram início quando das manifestações de 2013 e 

marcaram os eventos políticos deste ano (HARVEY, 2014). A experiência estética é 

atravessada pela metrópole, permitindo outros modos de habitar, constituindo 

representações, lugares simbólicos, na medida em que possam gerar vinculações sociais 

a partir do sentimento coletivo e da prática fílmica como experiência transformadora do 

social. 

Como suporte teórico-metodológico, utilizam-se os pressupostos da cartografia, 

segundo Jesus Martin-Barbero (2009) e Virgínia Kastrup (2009), em diálogo com 

Herschmann e Fernandes (2014), para os quais  a tarefa do pesquisador seria desconstruir 

os mapas existentes, propor caminhos  - que enxergamos como permeados da experiência 

sensível. Em tais pressupostos objetiva-se perceber em que medida o cinema pode criar 

territórios que possibilitam a ressignificação de diferentes espaços, a emergência de 

narrativas e a vinculação dos sujeitos,  independente da materialidade, do espaço ocupado 

ou da tecnologia empreendida.   

 

Territórios sensíveis, sonoros e imageticos 

 

No presente estudo toma-se como hipótese provisória que a prática de cinema a 

ser investigada se aproxima da experiência sensível - como Michel Maffesoli (1998) 

sociólogo francês denominou os fatos sociais contemporâneos, feitos de empatia e 

sensibilidade - que atravessa o espaço da rua. Mas o que seria afinal a experiência sensível 

e qual sua relação com a geografia da comunicação e, consequentemente, com o objeto 

em questão? 

Para o autor a razão sensível seria da ordem do afeto, “alavanca metodológica que 

                                                 
4 Como a pesquisa encontra-se em curso, temos apenas um recorte inicial do mapa, proveniente 

dos relatos concentrados no endereço http://www.territoriossensiveis.blogspot.com.Acesso em 07/07/2017 

 

http://www.territoriossensiveis.b/
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pode servir à reflexão epistemológica [...] para explicar os múltiplos fenômenos sociais, 

que, sem isso, permaneceriam totalmente incompreensíveis” (MAFFESOLI,1998, p.72). 

O olhar sensível é o percursoescolhido para compreender o fenômeno da 

territorialidade em sua essência, permitindo chegar até o que o autor denomina o grund, 

a razão interna ou o fundamento, que expressa uma cultura ou um conjunto de fatos 

sociais historicamente localizados, dialogando intelecto versus alma. Também por essa 

via sensível caminha o presente estudo. É preciso neste contato dar a devida importância 

à sensibilidade, como a percepção individual de um saber coletivo, cotidiano, que se torna 

compreensão de tempo e espaço e que advém de uma interação entre os sujeitos no 

mundo, ou "saber incorporado" que, em cada grupo social e portanto, em cada indivíduo, 

constitui-se como vínculo. Esta ligação não será somente racional, mas também não 

lógica. Daí a importância da sensibilidade. 

Assim, ao levar o sujeito ao centro da questão cinematográfica, olhos e corpos 

ocupando e ressignificando espaços, suas mãos podem ser estendidas em busca do outro, 

configurando a pesquisa no patamar tanto da geografia quanto da comunicação. É de fato 

a relação, o "ser com" potencializado em todos os seus sentidos, razão e sentimento, luz 

e sombra, que se busca compreender sob a perspectiva do cinema. Mais do que meio, 

torna-se experiência que territorializa, posto que sensibiliza coletivamente. 

 A questão norteadora do presente estudo é se as vivências com o cinema 

possibilitam a  ressignificação simbólica do espaço através da construção da sociabilidade 

entre os participantes do projeto. Em um ambiente onde as relações são marcadas 

cotidianamente pela imprevisibilidade, será sob o viés do efêmero, do imprevisível, que 

se parte para observar o cinema em sua perspectiva de território afetivo, cujas 

particularidades, o método cartográfico buscará abarcar. 

Primeiro, contudo, será necessário compreender, na perspectiva do presente 

estudo, as relações entre geografia e comunicação.  Recorremos, então a Paul Adams 

(2009), para quem a ideia de lugar passa por relações de dentro e fora, fatos e ideias que 

constroem o mundo, tal e qual vivemos. Ora, se assim é, então a ideia que fazemos de 

territórios e a apropriação deles (cultural, política, econômica), que são objeto da 

geografia, também o serão de um campo de conhecimento que se ocupa das 

representações e imaginários que constroem os sujeitos em sociedade, suas mensagens e 

interfaces, caso da comunicação. Logo, se os objetos em análise são espaços que são 

construídos e desconstruídos mediante as relações humanas que se estabelecem por meio 
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de experiências estéticas, entendemos que demandam esforços conjuntos, tanto da 

geografia quanto da comunicação, na cartografia proposta aqui. 

Ao adentrarmos o espaço cartográfico, estamos diante da tarefa de analisar 

projetos de cinema que ressignifiquem espaços e criem sociabilidades. Algumas 

premissas, precisam então ser delimitadas. A primeira, referenciada anteriormente, 

identifica o projeto como objeto criado através de experiências em múltiplas dimensões, 

ou seja, sonoras, sensíveis e imagéticas. Logo, se falamos em territórios, assim também 

podemos nos aproximar da ideia de mapas além do significado mais comum, na forma 

como Joachim Seemann se apropria do conceito ou, como observa o autor: “ é preciso ir 

além das medidas, coordenadas e objetos para cartografar lugares e incluir contextos e 

significados na folha de papel” (2012. p.70). De tal maneira que compreendemos que os 

mapas são, assim como identifica Seemann, modos de estar no mundo.  

Também o projeto ao ser analisado é uma forma de ocupação, contrária aos 

hábitos cotidianos e, portanto, passível de gerar visões outras de mundo e vinculações 

sociais, transformadora na medida em que possa potencializar falas, gerar emoções e 

narrativas nos sujeitos envolvidos nas práticas. Caminhamos assim, em larga sintonia 

com a ideia de territórios como assim o veem, cada um a seu modo, Rogério Haesbaert 

(2006) e Milton Santos (2001). Por um lado, Haesbaert compreende o território em sua 

dimensão subjetiva, lugar que é formado das práticas que o envolvem, “ espaço de 

identificação e recriação do/com o mundo” (2006, p.158), cuja dinâmica envolve, para 

Haesbaert e para nós, a ação da poesia como meio de transformação. Se pensarmos então, 

em práticas que envolvem o cinema, veremos que o campo subjetivo torna-se 

fundamental para a análise de espaços que são “muito mais do que a manifestação 

concreta de seus prédios5.As praças onde ocorre o projeto vão assim além do que é 

determinado pelo cimento e ferro com que são construídos e as delimitações físicas de 

suas extremidades. São mais do que o investimento político e econômico do Estado em 

sua construção. São lugares feitos de idas e vindas de pessoas, fluxos de informações e 

relações de tempo e espaço que se estabelecem na praça e para além da praça, posto que 

as dimensões das práticas com o cinema atravessam os limites físicos do lugar e alcançam 

casas e carros, ônibus e lojas, em som e luminosidade. Atravessam, nos fluxos sonoros, 

imagéticos e sensíveis, todo o cotidiano ao redor e afetam pessoas não só em suas práticas, 

mas em seus corpos e sensibilidades. 

                                                 
5 Id.,Ibid,p.149 
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Também Milton Santos (2001) pensa o território como lugar praticado. Ao 

contrário da região, onde a ciência possibilita a delimitação de densidades técnicas 

especificas e relações horizontais, na ideia de lugar o autor observa a incidência de 

relações não explícitas. Para o autor: 

horizontalidades serão os domínios da contiguidade, desses 

lugares vizinhos reunidos por uma continuidade, enquanto as 

verticalidades seriam forradas por pontos distantes uns dos 

outros, ligados por diversas formas e processos 

sociais.(2001,p.13) 

 

E se a técnica determina a modificação dos lugares, queremos crer que a 

sensibilidade e as emoções também o façam, por meio do cinema. Em ambos os autores, 

Santos e Haesbaert, há a ideia da relação do sujeito com o espaço como determinada pela 

forma de compreensão daquele sujeito em relação ao lugar que ocupa e às experiências 

que vivencia ali. O território seria, dessa maneira, a construção subjetiva que identifica 

espaço e sujeito. 

Igualmente na geógrafa Doreen Massey (2008) encontrarmos proximidade na 

relação da geografia com a subjetividade, ao identificar na autora a ideia de que “importa 

o modo com pensamos o espaço”. Nas estruturas sociais o espaço se firma, para Massey, 

como em constante movimento, sem deixar de ser igualmente identitário ou político. Por 

outro lado, se a espacialidade é um fenômeno político, assim também é a ideia de lugar. 

Massey reconhece, como geógrafa, portanto, a materialidade do espaço, a mesmo tempo 

que identifica tal materialidade como algo construído, provisório, da mesma maneira que 

identidades formam territórios, fronteiras e sujeitos. Em diálogo com Chanta Module, 

Doreen Massey afirma serem igualmente constituídos e constituintes as identidades e, 

consequentemente, as subjetividades políticas e, por que não? - os espaços. Para construir 

sua investigação, a geógrafa sugere dialogar a ideia de espaço como meio de inter-

relações, uma “construtividade relacional ” do espaço, forma heterogênea e 

constantemente em processo” (2008, p.30). 

E se a geografia reconhece os territórios como feitos de relações e subjetividades, também 

recorremos à comunicação, em Herchsmann e Fernandes (2014) para observar que os 

lugares podem ser vistos como uma espécie de intermédio entre o mundo e o 

indivíduo”(2014,p.14).Em tal relação, em que  o sujeito se faz social e  assim, constroi 

simbolismos, sociabilidades e espaços, reside o foco de investigação da presente pesquisa, 

voltada para os fenômenos resultantes das sociabilidades, particularmente os que 
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tangenciam a experiência estética realizada coletivamente. Estamos de acordo com 

Herschmann e Fernandes quando os autores observam que “o imaginário e a estética 

(como ethos, como modos de ser) funcionam como “agregadores”, como vetores de 

contemplação e de comunhão, entre as mais diversas formas de comunidade.6Sugerimos 

também que as experiências estéticas7, possibilitam a consolidação de cidadania. Posto 

que criam vínculos, aproximam sujeitos de suas próprias existências e das demais 

existências que os cercam. Logo, se espaço e tempo constituem experiências do sujeito, 

se o espaço será ocupado, sugerimos que poderá ser igualmente ressignificado. 

Ainda em Herschmann e Fernandes temos as experiências sensíveis como meios de 

constituir territorialidades, ou seja, sociabilidades geradas na ocupação de espaços. Tais 

ocupações, para efeitos do presente estudo, seriam as experiências de cinema, vistas pela 

autora Andrea França Martins (2003) como territórios sensíveis, terras de semelhanças e 

diferenças, espacialidades geradas através das narrativas, que criam vinculações, janelas 

para o mundo e para o sujeito que participa das práticas de cinema, experiências sensíveis, 

posto que tais narrativas são geradas dos imaginários que cada filme, cada experiência 

sensível engendrada pelo cinema proporciona, sejam eles de afetos, imagens e sons.  

Particularmente no que tange ao ideário dos sons, posto que entendemos a 

dimensão sonora do Coletivo Projetação como fundamental, recorremos aos estudos de 

Obici (2008), para localizar nos sons uma ocupação igualmente sensível, posto que, à 

dimensão sonora cabe um peso de construção de subjetividades em toda experiência 

humana desde sempre. Assim, o autor identifica que "Habitar territórios midiáticos-

polifônicos-desfragmentados representa colocar a subjetividade para trabalhar (2008, 

p.48), posto que todo espaço comum deve ser pensado sob a lógica sonora . Obici também 

parte de tal pressuposto para identificar a ideia de territórios sonoros, posto que o som "   

se faz em sua matéria pura, produção diferenciante,  ser vibratório, constante variação da 

matéria, a diferença em eterno retorno”(2008,p.70). O território, para Obici, seria não só 

delimitação, mas como “produção de mundos”8. Tais ideias dialogam com as perspectivas 

anteriores, tal e qual França Martins(2003) observara sobre o cinema e Herschmann e 

Fernandes sobre as experiências sensíveis, potências de diferença e construção sensível. 

Nos diálogos existentes entre as ideias desta breve revisão bibliográfica identificamos e 

reforçamos as múltiplas dimensões das práticas observadas no Projetação: territórios 

                                                 
6 Ibid..Id.,p.135 
7 Aqui, em aproximação com Maffesoli(1998), identificamos como experiências sensíveis. 
8 Id., ibid,.p.76. 
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igualmente sonoros, imagéticos e sensíveis. Mas como investigar tais espaços subjetivos? 

Fazemos uso então dos procedimentos de observação participante, amparados pela 

perspectiva cartográfica. Assim, fazemos dialogar então, Herschamnn e Fernandes, em 

sua ideia da heterogeneidade da cartografia, no percurso que se cria durante o percurso 

de pesquisa, ao arcabouço teórico de Jesus Martin-Barbero (2004), para quem o campo 

da comunicação é o espaço "do mundo (p.36),território da cidade, onde contextos e 

sujeitos se relacionam em experiências cotidianas. Cartografar é então fazer leituras.  

 Assim como Obici(2008),  França Martins (2003) e Massey(2003) identificaram 

as experiências com o lugar como desterritorializações, também Martin-Barbero localiza 

o lugar do pesquisador como do exercício de deslocamento e desconstrução, caminho que 

também escolhemos trilhar na presente investigação, mapas 

noturnos(BARBERO,2004)que problematizam visões e lugares de fala. Corrobora o 

diálogo de Herchsmann, Fernandes e Barbero, os estudos de Virginia Kastrup (2009) 

sobre a cartografia como mapas de múltiplas entradas, observação-intervenção onde se 

exige o mergulho do pesquisador, na medida em que se coloca como sujeito participante 

das práticas que ele vai observar.  

Ainda em Kastrup localizamos as fases da cartografia, que serão utilizadas como 

métodos de coleta de dados: Primeiro, aproximação e rastreio do campo, varredura das 

características gerais do campo, que foi feito durante o ano de 2016.Tal ação 

compreendemos como também a ocupação de um território, ou, como aponta Kastrup  

a ocupação de um território numa pesquisa não pode ser iniciada 

com um problema fechado, sabendo de antemão o que se busca. 

Tal posicionamento fecha o encontro com a alteridade do campo 

territorial, permitindo muitas vezes só encontrar o que já se sabia 

ou, o que é muito pior, não enxergando nada além dos seus 

conceitos e ideias fixas (2009,p.138). 

 

 

 

Assim, na segunda fase, já na ocupação do território (ainda em curso),cabe 

descobrir as regras , mobilizações, ocupações e desocupações, fluxos e narrativas geradas 

nas atividades. De modo prático, a pesquisa está sendo conduzida durante o ano de 2016 

e 2017 por meio de acompanhamento das práticas do Projetação. A cada sessão, busca-

se observar as sociabilidades dos sujeitos entre si e com o espaço, por meio das práticas 

de cinema. Ao focarmos no ponto de escuta, procuramos registrar as falas, narrativas, 

percepções e emoções decorrentes da experiência. A cada dia é feita a coleta de 
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informações mediante o registro em imagens e texto. Tais observações serão delineadas 

a seguir. 

 

Cinema na praça: percurso sensível 

 

Tidas como lugares de encontro, as praças são observadas neste trabalho como a 

representação do que Herchsmann e Fernandes (2014) compreendem como lugares de 

agregação. Em cada cidade, a observação mais casual poderá captar o fluxo de pessoas, 

de sons, imagens e sensibilidades, que se faz presente no cotidiano das cidades. 

Sugerimos que as praças são, como observara Benjamin (2006), lugares de passagens, 

concentração de idas e vindas dos sujeitos inseridos em um contexto social.  

De fato, ao observar as transformações em uma Paris entre fins do século XIX e 

início do Século XX, Benjamin observara a construção do que chamaríamos galerias, ou 

passagens, cobertas de vidro que atravessavam quarteirões inteiros. Ali, a sociedade 

capitalista constituía uns lócus de outras práticas, nos fluxos de ideias e pessoas, em uma 

nova experiência de espaço-tempo. O homem moderno era aquele que passava, do qual 

se podia vislumbrar uma imagem fugidia através das janelas de vidro das galerias, onde 

mercadorias e pessoas se confundiam. 

As passagens seriam " monumentos de um não-mais ser.[...]a força que trabalha 

nelas é a dialética, que as revolve, que as revoluciona, revira para baixo o que está por 

cima, faz delas o que nunca foram, transforma-as [...]e nada mais resta o que o nome: 

passagens” (BENJAMIN,2006, p.909). 

É possível identificar a ideia benjaminiana de passagens com a própria perspectiva 

do cinema, o movimento que traz a narrativa, com o sujeito e do sujeito, em relação ao 

tempo e ao espaço. Da mesma forma que o instante em que se podia visualizar o sujeito 

através das vitrines era efêmero, fugidio, também a captura do tempo no cinema é breve, 

adquirindo materialidade através da continuidade da narrativa. Assim como, em 

Benjamin, as passagens constroem mundos, o cinema, como já dito aqui, pode criar 

territorialidades nas praças, feitas de imagens, sons e experiências dos sujeitos. 

Em aproximação com tal perspectiva benjaminiana, entendemos que as praças são 

um reflexo dos usos e fluxos dos sujeitos que ali habitam. Portanto, mais do que a 

materialidade do espaço para o qual são construídas, territórios de encontro, as praças são 

aquilo que os sujeitos fazem delas. Moradia, lugar de encontro e lazer, passagem 
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temporária, estrutura que sustenta as idas e vindas cotidianas, com acesso a transporte e 

vias públicos, qualquer uso será dependente diretamente do sujeito que da praça se 

apropriar. Sugerimos então que as praas são produtoras de territorialidades, cujos 

recortes, inerentes à investigação do projeto Projetação, será delineada a seguir.  

 Algumas premissas precisam aqui ser brevemente retomadas, de modo a 

possibilitar a compreensão do método investigativo a ser seguido. Conforme já citado, 

serão utilizadas as premissas da cartografia, posto que compreende a pesquisa social como 

um mapeamento de experiências e narrativas dos sujeitos inseridos em um contexto. Além 

disso, baseados em Kastrup (2009), observamos que estamos na segunda fase da pesquisa, 

a que contém a inserção no campo. Procedemos então na imersão em cada um dos 

campos, nas experiências estéticas que dele advém. Passemos então, ao Cine Projetação. 

Em primeiro lugar é necessário observar que o Coletivo Projetação é uma iniciativa com 

o  objetivo de criar intervenções urbanas sob o viés da imagem, em espaços de grande 

fluxo de pessoas,  como praças, prédios públicos, ruas, manifestações, etc. Para efeitos 

deste artigo, serão relatadas as práticas observadas na Praça. Aqui é necessário breve 

recuo, de modo a tentar compreender este lugar da praça, na construção da cidade 

moderna, no caso o Rio de Janeiro. O objetivo não será o recuo histórico, mas a 

contextualização do espaço público, como entende Habermas (1984), no seu viés 

comunicativo, ou seja, feita de imagens e mensagens, fluxos de poder e pessoas, 

construtor de cotidiano, uma concentração de fluxos comunicativos (HABERMAS, 1992) 

onde o viver em comum é negociado através de tomadas de posição e opiniões que vão 

engendrar o cotidiano da cidade. Tal perspectiva, do espaço público como espaço da 

comunicação, também é reforçada pelo historiador Marco Morel (2005), que identifica 

ocupações e disputas de poder nos espaços urbanos, seja através das sociabilidades, seja 

através das manifestações e mídias que atravessam a vivência moderna, como jornais e 

revistas, boletins, cartazes e, posteriormente, o rádio. Apesar de analisarem, os dois 

autores, a cidade moderna e terem cada qual seu recorte teórico especifico, é possível 

aproximá-los da ideia de espaço como construído simbolicamente, conforme observado 

anteriormente, quando falamos sobre a geografia da comunicação. Ora, se os espaços 

públicos são compostos de mensagens, símbolos e das relações dos sujeitos com tais 

símbolos, também é fácil observar que tais espaços são igualmente de fluxos de narrativas 

de imagens, sons e afetos, tal como o cinema. Sobretudo se pensarmos em consonância 

com as análises do também historiador Nicolau Sevcenko(1998), sobre o cinema: 
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no espaço público (o cinema)  agencia os desejos e as disposições 

psíquicas mais íntimas de cada um, influenciando a esfera mais 

estreita das suas deliberações em âmbito privado e interagindo 

decisivamente com esta(SEVCENKO,1998, p.521) 

 

Há desde então um sujeito que atravessa as ruas da metrópole moderna, a caminho do 

trabalho ou do lazer e compõe assim um  fluxo comunicacional, feito de tempo e espaço 

cotidianos, dos quais o cinema será a representação(através de suas histórias) e sua 

extensão, por ser um lócus de sociabilidade por excelência, na tranquilidade e relativo 

isolamento da sala de cinema . Mas e quando o cinema  abandona a sala escura e ganha a 

praça, construindo fluxos entre pessoas, carros, ônibus, sons e imagens, constituindo uma 

outra experiência de tempo e espaço? É exatamente este espaço comum, feito de ruas e 

práticas cotidianas, partilhado pelos sujeitos na cidade agora contemporânea, o caminho 

que se escolheu trilhar.  

Após o necessário recuo, retomamos a análise do Projetação, em sua projeção no viaduto 

de Laranjeiras, entre as movimentadas ruas Pinheiro Machado e Laranjeiras9. Ocorrido 

em fevereiro de 2016, o evento acompanhado incluía sarau literário, apresentações de 

bandas e exibição do filme Acabou a paz, isso aqui vai virar o Chile (PRONZATO,2016), 

que estava marcada para 19 horas. Já às 17 horas, havia alguns organizadores na praça, 

alguns sentados no chão e outros pendurando poesias impressas em um grande varal que 

atravessava a lateral da praça. A essa hora já era possível perceber o grande fluxo de 

pessoas, carros e ônibus no local.Afinal, o filme foi projetado em um local para onde aflui 

diariamente o tráfego pesado de carros e gente. Isso significa primeiro que o áudio do 

filme vai ser atravessado pelas mais diversas sonoridades; desde o movimento de pessoas 

voltando para casa, o tráfego na rua de carros, bicicletas, cachorros e carrinhos de pipoca, 

principalmente estes últimos. Além disso, o evento reúne apresentação de bandas de 

música, criação/mostra de textos, pintura e muitas outras atividades acontecendo em 

conjunto com o filme, até mesmo o próprio filme, pois, além do filme, há projeção de 

imagens e textos criados na hora na parede do viaduto.  

Formam-se novas narrativas urbanas, circulando do concreto do viaduto ao chão 

da praça, passando pelo asfalto e pelos carros e ônibus. Em meio a toda essa mistura, já 

na chegada ao Viaduto é possível ver poucas pessoas, algumas sentadas no chão, outras 

                                                 
9 Bairro carioca de Laranjeiras, Rio de Janeiro. 
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confortavelmente instaladas em um muro, enquanto os organizadores pensam onde vão 

exibir o filme. Em cima de uma bicicleta está o equipamento, mas os organizadores não 

têm pressa de montar a parafernália técnica necessária. Ao contrário. Se a ideia é ocupar 

o espaço, eles se revezam, passeando, um após o outro com o equipamento pela pracinha 

que fica sob o viaduto, até que alguém lembra que é preciso montar a tela, ou melhor, a 

lona. Enquanto isso, o público que chega ouve um jazz despretensioso tocado pela banda. 

Tem gente que passa voltando do trabalho, da escola, da padaria e interrompe o caminho 

para dar uma espiada. 

 

Figura 1:projeção no viaduto.Projetação  

 

Fonte: acervo pessoal.Rio de Janeiro.24/02/16 

   Figura 2: Projetação 

 

   Fonte: acervo pessoal.Rio de Janeiro.24/02/16 
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Tem gente que chega, senta no chão da praça e tem gente que passa por ali, olha 

e fica. Caso de um menino de seus 10 anos, provavelmente em situação de rua, que, para 

para assistir ao filme, que fala de crianças como ele, que ocupam escolas da mesma forma 

que ele ocupa a praça. Dono da casa, muito à vontade, o menino circula, olha o filme e, 

por fim, senta do lado dos organizadores, que prometem dividir o dinheiro do “chapéu” 

com ele. Filme visto, o show continua, com música e pintura, debates e intervenções. Os 

textos continuam pendurados, em exposição no viaduto. As ilustrações estão impressas 

no chão da praça. E o cinema, que estava na tela, expandiu-se, multiplicou suas narrativas, 

ocupou o espaço urbano, fez dele lugar onde os corpos se revezam, constroem recortes, 

diferentes enquadramentos, propõem montagens e recortes onde a cidade e seus 

habitantes tornam-se possibilidades narrativas infinitas.Nas falas captadas, nas imagens e 

sons percebidos, a narrativa da experiência, se pudesse ser definida, teria sons de 

frenagens de ônibus, faróis de carros, sombras de cachorros que atravessavam a tela, 

ruídos diversos de pipoca, apitos de trânsito, falas dos espectadores, frases projetadas na 

parede do viaduto, como um caleidoscópio criado e recriado continuamente. No cinema 

expandido, a praça ganhou contornos outros, fez o trânsito se aproximar do filme e vice-

versa, possibilitou fluxos de sons, corpos e imagens que constituíram um território 

distinto do comum.A praça de todos os dias, por onde passam pessoas, circundada por 

carros e ônibus, durante a experiência do Projetação, colocou por terra a ideia de espaço 

pré-definido de circulação de carros e pessoas. Afinal, se o som e a luz do trânsito 

atravessam o cinema, também o cinema, projetado na praça, atravessa os veículos e casas 

próximos, insere a narrativa da ocupação das escolas em outros espaços,que são assim, 

desterritorializados de seu lugar e recriados, em som,imagem e afeto durante o tempo de 

projeção. 

 

Considerações finais 

 

À parte todas as discussões que possam ser engendradas para tentar compreender 

se o cinema feito na rua ou na sala de exibição constitui de fato a narrativa 

cinematográfica, se há o predomínio da técnica ou do espetáculo, se o filme é uma arte 

maior ou se apenas uma forma de reproduzir a vida, se é linguagem ou não, ou se seria 

coletivo ou individual, há que se ressaltar a perspectiva silenciosa que reside no interstício 

de toda prática cinematográfica.  Cinema, mais do que hipótese, é experiência múltipla 
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de todos os sentidos, devendo ser vivenciada com profunda entrega e, preferencialmente, 

sem mapas de orientação. Ao penetrar em uma sala de exibição ou ser atravessado por 

uma projeção na rua, é preciso abandonar do lado de fora ideias pré-concebidas, visões 

de mundo e deixar-se levar pela experiência que irá se desenrolar. Boa ou ruim, 

angustiante ou encantadora, há que se manter o componente da surpresa, tal e qual nos 

teatros de atrações que antecederam o fazer fílmico. Mais do que técnica, que a paixão e 

o encantamento sejam componentes fundamentais de toda experiência. 

De modo metafórico, sobrevém a clássica cena do filme Cinema Paradiso 

(Giuseppe Tornatore,1988), com trilha sonora de Ennio Morricone10 em que Totó, o 

menino ajudante do velho Alfredo na sala de exibição do cinema italiano, busca levar o 

cinema até a praça, uma vez que havia terminado o horário de exibição. Entretanto o 

público, ávido por continuar a assistir ao filme, permanecia na porta. Compadecido, Totó 

pede à Alfredo que leve o filme até o povo. Este, complacente, direciona a pequena lente 

do projetor para uma parede vazia no meio da praça, levando o cinema de volta até o 

público, que se delicia, encantado com a estratégia de Alfredo. E se é possível identificar 

nos espaços de projeção do Coletivo Projetação um elemento diferenciado, ele reside no 

fato de que o cinema na rua traz para dentro de si todos os sons e imagens de uma cidade, 

feita de caos e silêncios, movimento e contemplação, espaços de encontros e de conflitos. 

Nesta magia e no processo de transformação que o cinema pode operar (seja qual for o 

suporte), além do lugar único de afeto e memória que o cinema ocupa para muitas pessoas 

até hoje, concentra-se a uma potência de expansão que ao presente trabalho coube  a tarefa 

de tangenciar. 
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