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Resumo 

 

Este estudo busca compreender como o espaço é utilizado na produção de sentido e construção 

narrativa no cinema do diretor italiano Michelangelo Antonioni. Para isso, será analisado o 

filme A Aventura (1960), analisando o potencial expressivo da paisagem a partir do conceito 

de frase-imagem de Rancière. Aprofundamos nas questões do espaço utilizando conceitos de 

autores como Harvey e Lefebvre, e em questões relativas à linguagem cinematográfica a partir 

de autores como Martin e Carrière. A partir disso pudemos explorar como se dá a construção 

do espaço fílmico e como este é utilizado por Antonioni nos processos de enunciação do filme. 

 

Palavras-chave: Antonioni; Cinema; Espaço; Narrativa; A Aventura; Neo-realismo italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Abstract 

 

 

This research goes into the use of space as a meaning producer and a narrative motivator in 

the cinema of Michelangelo Antonioni. To do this, we analyze the movie L’Avventura (1960) 

with the concept of image-phrase of Rancière, trying to understand how the expressive 

potential of landscapes are used. We explored the concept of space using authors like Martin 

and Carrière. Through this we were able to discuss how film space is constructed and how 

it’s used by Antonioni on the enunciation processes of his film. 

 

Palavras-chave: Antonioni; Cinema; Space; Narrative; L’Avventura; Italian Neo-realism 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 A Aventura (1960) talvez seja o filme mais importante de Michelangelo Antonioni. É 

possível dizer que a obra foi o marco de uma carreira reconhecida pela incessante busca por 

novas formas de expressão no cinema. O filme As Amigas (1955) já havia dado reconhecimento 

internacional ao diretor, tendo inclusive ganhado o Leão de Prata, prêmio concedido ao melhor 

diretor no festival de Veneza, mas foi A Aventura que propôs uma mudança significativa nas 

articulações da linguagem cinematográfica. Ao ser exibido em Cannes, em 1960 – participação 

que rendeu ao filme o Prêmio do Júri – A Aventura foi vaiado por boa parte da audiência1. A 

vaia em Cannes não é necessariamente um indicativo de um filme ruim. Em 2011, o filme A 

Árvore da Vida, do norte-americano Terrence Malick, também foi vaiado2 e veio a receber a 

Palme d’Or, prêmio máximo do festival. Apesar da distância entre os diretores e filmes, Malick 

também propõe um estilo de direção mais inventivo e experimental. A vaia nestes casos pode 

ser interpretada como um estranhamento do público a formas menos padronizadas da 

linguagem cinematográfica – que muitas vezes abre mão de uma narrativa que busque 

apresentar um universo plenamente crível e previsível. “Uma coisa familiar conforta e 

tranquiliza”, disse Carrière (1983, p. 22), roteirista dos filmes de Buñuel, sobre o 

desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Ele completa: “uma linguagem em 

permanente autodescoberta, (...) sempre criando formas e se enriquecendo, obviamente não 

pode apenas reciclar velhos ingredientes” (Ibid.). 

Buscar novas formas de “narrar e expor”3, que explorem o que o cinema pode oferecer 

enquanto formato de potencial imagético, foi o que norteou Antonioni no desenvolvimento de 

seus filmes. 

 
Eu acredito que é muito mais cinematográfico tentar capturar os pensamentos 
de uma pessoa através da sua reação visual ordinária, do que tentar reduzi-los 
a uma sentença, isto é, de uma forma verbal e didática. (1995, p. 8, tradução 
nossa)4 

 

                                                
1 <http://www.huffingtonpost.com/2013/05/15/booed-at-
cannes_n_3279470.html?slideshow=true#gallery/297631/0 Ace> Acesso em: 1 jul. 2016 
2 <http://www.ew.com/article/2011/05/16/cannes-brad-pitt-tree-of-life-2> Acesso em: 1 jul. 2016 
3 Carriere utiliza esses termos ao se referir à necessidade de inovar e ousar no cinema, para encontrar novas 
formas de “narrar e expor” (1983, p. 22). 
4 I believe it is much more cinematic to try and capture the thoughts of a person through an ordinary visual 
reaction, rather than enclose them in a sentence, that is, in a verbal, didactic form. 
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Pasolini (1976) acredita que um cinema de pura expressividade não seja possível de ser 

atingido, já que a própria natureza da imagem implica uma representação daquilo que é visto 

por nós na vida real. Apesar disso, o objetivo do diretor ao buscar esse cinema de maior 

expressividade é o de sempre tentar se aproximar de um estilo o mais subjetivo possível 

(VERSTRATEN, 2012, p. 120). A questão de deixar a imagem expressar ideias, de não 

necessariamente utilizar uma lógica da palavra, é muito presente na obra de Antonioni. Nos 

quatro filmes que tratam da alienação – entre os quais o objeto desta pesquisa, A Aventura –, a 

influência do espaço na narrativa chama a atenção para uma expressividade que transforma o 

ambiente, o cenário, em um agente ativo na construção do sentido da obra. Antonioni, em 

entrevista realizada em 1979, afirma que a função da paisagem em A Aventura era a de gerar 

mistério, já que o filme se desenvolvia ao redor de um mistério: “é quase como se a paisagem 

tivesse sentimentos” (1995, p. 196). Essa expressividade de algo puramente imagético é uma 

constante em seu cinema, além de ser um elemento norteador desta pesquisa. 

Antonioni declarou que no início de sua carreira ele já detinha um sentimento de tédio 

em relação à forma padronizada em que os métodos de fazer cinema constituíam-se: 

 
A segunda consideração que me guiou através desse caminho em particular 
foi o crescente sentimento de tédio com os atuais métodos padronizados de 
produção e a forma convencional de contar uma história. Eu já estava 
instintivamente consciente deste sentimento quando eu comecei a trabalhar 
nos meus primeiros documentários (…) (1995, p.23, tradução nossa)5  

 

A busca por um cinema mais poético, deixando que a imagem se expressasse, aparece 

já de forma significativa nos primeiros trabalhos do diretor. A consciência deste desejo de 

buscar alternativas para se expressar no cinema o levou a esta abordagem que elevou a 

importância da imagem em seus aspectos estéticos – principalmente nas representações e 

construções do espaço –, como afirma Deleuze: “a visão ou a consciência poética de Antonioni 

é essencialmente estética” (1983, p. 90). 

 
Consistentemente e sem compromisso, Antonioni libera a imagem. Ele não 
depende mais de um enredo, ao invés disso ele se esforça na procura pela 

                                                
5 The second consideration that led me along this particular road was an ever-increasing feeling of boredom 
with the current standardized methods of filmmaking and the conventional ways of telling a story. I was already 
instinctively aware of this feeling when I first started working on my early documentaries (...) 
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photogénie e busca poetizar a imagem. A impressão de uma imagem deve 
capturar o momento. (WINTER, 2014, p. 254, tradução nossa)6 

 

Antonioni explora um formato essencialmente visual, afinal, não encontraria as 

mesmas possibilidades se optasse por uma estrutura narrativa tradicional, sustentada 

majoritariamente pelo diálogo e ações dos personagens. Antonioni dá potência à visualidade 

de suas obras ao convidar o espectador a se atentar, experienciar e interpretar a imagem e o 

som, assim como a cor, a composição, os ruídos e os espaços. 

Dentro dessa visualidade, nos atentamos, especialmente, ao espaço, que é um dos 

elementos mais marcantes dessa estética do diretor italiano e que já em seus primeiros 

documentários ganhava relevância; mas é em A Aventura que o espaço passa a ser um 

instrumento mais intenso na produção do sentido da obra. Como são construídas essas 

representações do espaço? Como Antonioni imprime significado nas paisagens e como estas 

são utilizadas como elemento enunciativo? Aprofundar na forma com a qual o diretor explora 

o potencial expressivo inerente ao espaço e a interação dos personagens com este são os 

objetivos centrais desta pesquisa. Será analisado o filme A Aventura (1960) – marco da 

modernidade do cinema – que toma o espaço como elemento que tensiona, abrindo os sentidos 

da narrativa. 

Para compreender em que contexto Antonioni desenvolveu seu cinema e como surgiu 

o seu interesse pelo espaço e pelas questões temáticas que abordou em suas obras é essencial 

compreender o que foi o neo-realismo cinematográfico italiano, e este é o tema central do 

primeiro capítulo. O movimento foi marcante na formação de Antonioni – o diretor começou 

a carreira dirigindo documentários após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, estreia o 

longa que marcou o início do movimento, Roma, Cidade Aberta, de Rosselini, e a partir daí os 

problemas vividos na ocasião do fim guerra, em uma Itália recém liberta do regime autoritário 

de Mussolini, foram tratados pelos principais diretores italianos da época. Antonioni herdou 

do neo-realismo a proximidade de um cinema descritivo, que tenta mostrar o real e representá-

lo de forma a aproximar público e personagem, afinal, os problemas vividos na Itália após o 

fim da guerra eram os mesmos vividos pelo público dos filmes. Posteriormente, o desejo de 

compreender mais profundamente os acontecimentos internos e externos ao sujeito, explorando 

temas como a neurose, fez com que Antonioni abandonasse definitivamente as temáticas do 

pós-guerra na década de 1960 e focasse nas questões que tratavam da subjetividade. O italiano 

                                                
6 Consistently and without compromise, Antonioni liberates the image. He is no longer dependent on plot, 
instead he strives for photogénie and seeks to poetise images. The impression of an image should capture the 
moment. 
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afirma que um diretor deve sempre tentar refletir em seus filmes o tempo em que vive, “não 

tanto para expressar e interpretar os eventos na sua forma mais direta e trágica, mas sim para 

capturar os seus efeitos em nós” (1995, p. 16). Na época mais produtiva e aclamada do diretor 

italiano, em uma Itália já em vias de se reestabelecer como nação, problemas aparentemente 

menos obscuros do que a miséria de um país em ruínas permitiam-se emergir como tema de 

discussão – o público já não tinha mais tanto interesse nos filmes neo-realistas. Antonioni e 

outros diretores da época, como Fellini, tratam, então, a partir do fim da década de 1950, destes 

assuntos que debatem, dentre outras coisas, da alienação do ser humano. 

Essa relação conflituosa do indivíduo com o espaço na obra do cineasta italiano é feita 

ao retratar o crescente desentendimento do ser humano com o ambiente que habita, fruto, como 

demonstrado nos filmes de Antonioni, da alienação, do afastamento do indivíduo da sua 

essência, de uma condução vacilante do senso moral. Tratar temas de tal complexidade e da 

forma desejada por Antonioni aponta para uma abordagem que explore mais a fundo o formato 

cinematográfico: abre a possibilidade da experimentação da linguagem cinematográfica. Para 

compreender essas questões, no segundo capítulo analisamos o cinema enquanto forma de 

representação, o seu caráter simbólico e como uma linguagem do cinema se faz possível na 

construção de uma cultura fílmica. O início do capítulo teórico foi essencial para um 

aprofundamento das questões que sustentam e constroem o cinema narrativo. A partir daí, 

demos uma maior atenção às questões ligadas ao espaço: explicamos como se dá a percepção 

do espaço no cinema e como funcionam os elementos utilizados para a construção deste espaço. 

A seguir, exploramos questões teóricas relativas ao espaço, passando por Lefebvre e Milton 

Santos, e aprofundando em conceitos propostos por David Harvey. A divisão tripartite do 

espaço, proposta pelo geógrafo, é um norteador na análise dos processos de construção do 

espaço no filme. Uma análise do uso do espaço no cinema, partindo de uma perspectiva mais 

ligada à geografia, também foi feita. Finalmente, um maior aprofundamento em questões 

relativas à produção de sentido no espaço fílmico foi o tema abordado no fim capítulo. 

Para compreender o uso do espaço enquanto elemento enunciador e produtor de sentido 

em A Aventura, recorremos, no último capítulo, ao conceito de frase-imagem de Rancière, 

aproximando-o da matriz proposta por Harvey. Partindo da análise estrutural do filme, 

elegemos três frases-imagens que melhor expressam as relações entre representações espaciais 

e a narrativa. As cenas que se passam na ilha, no início do filme, e que se iniciam no barco, 

passando pelo episódio do desaparecimento de Anna até a busca pela personagem na ilha, 

compõem a frase-imagem 01. A cena que se passa no topo de um campanário, já no meio do 

filme, e coloca Sandro diante de uma paisagem urbana, fazendo emergir questões subjetivas 
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do personagem, compõe a frase-imagem 02. As cenas finais, que encerram a trama, compõem 

a frase-imagem 03. 

Essas frases-imagens nos revelam um espaço participativo nas engendrações narrativas 

e um elemento significativo no processo enunciativo do filme, que nos permitiu explorar, 

através da articulação da análise com as questões teóricas levantadas, como Antonioni faz uso 

do espaço na construção narrativa. 
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2 – ANTONIONI E O CINEMA 

 

2.1 – Neo-realismo Italiano 

 

2.1.1 – O movimento 

 

 O neo-realismo italiano foi um movimento cinematográfico nacional que emergiu na 

Itália no período pós-Segunda Guerra Mundial. As temáticas do movimento giravam em torno 

dos problemas que o país, já livre da ocupação nazista e do regime fascista, enfrentava naquele 

período de reconstrução. A escassez de recursos motivou o uso de locações reais e atores não-

profissionais. Além disso, o movimento foi a expressão de uma nova conduta ética e moral 

adotada pelos cineastas italianos em resposta ao estado em que a Itália se encontrava. 

Esteticamente, foi um movimento caracterizado pela forma intuitiva com a qual os diretores 

conduziam a produção. Martin Scorsese fala a respeito de Paisà, de Roberto Rossellini: 

 
(…) quando Rossellini estava filmando a sequência do Vale do Pó, ele agiu 
de puro instinto, inventando livremente à medida que avançava. O resultado 
(…) ainda é surpreendente: é como ver a realidade se desdobrando diante de 
seus olhos. (tradução nossa)7 8 

 

 O primeiro filme a ser chamado de neo-realista foi Obsessão (1943), de Luchino 

Visconti. André Bazin atribui a criação do termo que nomeia o movimento ao crítico italiano 

Antonio Pietrangeli (2011, p. 19). Mariarosaria Fabris, no entanto, afirma: 

 
Luchino Visconti atribui a paternidade do termo a Mario Serandrei, que o 
havia empregado ao referir-se a Ossessione (...). Segundo outros autores, teria 
sido cunhado pelo crítico Umberto Barbaro, que o havia usado ao resenhar o 
filme Quai des Brumes, de Marcel Carné, na revista Film, a 5 de junho de 
1943. O nome, dessa forma, nascia dois anos antes do que o próprio 
fenômeno. (1996, p. 33)  

 

 A autoria do termo mostra-se incerta, mas estes dois anos que separam a cunhagem do 

termo e o “lançamento” do movimento, com o sucesso de Roma, Cidade Aberta (1945), de 

Rossellini, foram necessários para o “amadurecimento do neo-realismo, em face dos eventos 

que se sucederam na península itálica” (Ibid.). 

                                                
7 (…) when Rossellini was filming the Po Valley sequence, he acted on pure instinct, inventing freely as he 
went along. The result (…) is still startling: it’s like seeing reality unfolding before your eyes. 
8 Retirado do site: <https://www.criterion.com/explore/214-martin-scorsese-s-top-10> Acesso em: 20 jul. 2016. 
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O movimento teve uma origem aparentemente orgânica, nascido da uma necessidade 

de olhar criticamente os problemas escancarados nas ruas italianas – o que dispensaria um olhar 

romantizado. Deleuze afirma que “o real não era mais representado ou reproduzido, mas 

visado” (2005, p. 9) e indica que há no neo-realismo a “ascensão de situações puramente óticas” 

(Ibid., p. 11), como era o cinema do antigo realismo e como ele se difere do novo movimento: 

 
Objeta-se que o espectador sempre se defrontou [no realismo] com 
“descrições”, com imagens óticas e sonoras, e nada mais. Mas não é essa a 
questão. Pois os personagens reagiam às situações; mesmo quando uma delas 
se encontrava reduzida à impotência, era, em virtude dos acidentes da ação, 
atada e amordaçada. (...) [no neo-realismo], a personagem tornou-se uma 
espécie de espectador. Por mais que se mexa, corra, agite, a situação em que 
está extravasa, de todos os lados, suas capacidades motoras, e lhe faz ver e 
ouvir o que não é mais passível, em princípio, de uma resposta ou ação. (Ibid.) 

 

Os personagens tornavam-se espectador pois passava a ser apenas um elemento à deriva 

da maquinação daquele universo enquadrado. O universo representado se mantinha imponente, 

vendo se desdobrar de si as ações, mas o personagem, mesmo apto a agir, não se via mais como 

a peça central na estruturação dos desdobramentos narrativos. Há neste tipo de ação uma 

espécie de registro da realidade, no qual se enquadra uma cena buscando mostrar o desenrolar 

daquele universo particular. Assim, tudo que se passa no plano seria vítima das engendrações 

conduzidas pelo espaço e as imposições da própria realidade. Essa é a ideia de um universo 

determinista, que arquiteta a ação e conduz a narrativa, e o personagem passa a ser um elemento 

passageiro, apenas espectador do desenrolar narrativo proposto naquele universo. 

 

2.1.2 – Antecedentes 

 

 O neo-realismo tem as suas raízes em uma Itália fascista, governada por Benito 

Mussolini. É importante compreender as origens desse modelo de governo, que não teve uma 

origem puramente totalitária: uma série de fatores influenciaram o regime a atingir o ponto no 

qual chegou, e um deles é a sua origem socialista. Mussolini era, inicialmente, um líder 

socialista (HAYEK, 2010); essa conversão ao fascismo se deu por, em suas próprias palavras, 

perceber que “quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade 

do indivíduo” (Ibid.). O processo que conduziu o regime ao totalitarismo se deu em resposta a 

um ambiente propício ao nascimento desse tipo de sistema, que se deu principalmente no 

período após o fim da Primeira Guerra, com a Itália mergulhada em uma crise econômica e 

social. 
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O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, marcou a origem do movimento neo-

realista. Essa guerra foi a que mais nações mobilizou e a que mais mortos deixou na história. 

Iniciada em 1937, a grande guerra envolveu as principais potências do mundo, que se dividiram 

em dois lados. Como membro das forças do Eixo, a Itália fascista de Mussolini lutou ao lado 

da Alemanha e do Japão contra as forças Aliadas, encabeçadas pela Rússia, França, Reino 

Unido e Estados Unidos. 

Nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, o que se viu foi a insatisfação dos italianos 

com o regime e, posteriormente, o rompimento definitivo com o fascismo, com o surgimento 

de grupos antifascistas que formavam uma resistência ideológica e de guerra, ao combater os 

nazistas que ocupavam o país. Em abril de 1945 a Itália finalmente terminava de retomar o 

território ao norte do país, expulsando definitivamente os nazi-fascistas. No dia 28 de abril, 

Mussolini foi executado em Dongo por partisans italianos. 

 
A Itália saía moralmente renovada dos acontecimentos de que fora palco entre 
setembro de 1943 e abril de 1945. O país estava em ruínas, mas a tomada de 
consciência das massas populares parecia ser uma garantia para o futuro 
democrático da nação (FABRIS, 1996, p. 37)  

 
   

Essa tomada de consciência caracteriza o momento em que o fascismo perdia o apoio 

popular. A retomada dos últimos territórios italianos ainda sob poder nazista e a execução de 

Mussolini foram eventos que representaram uma conclusão de toda a guerra e dessa dita 

tomada da consciência, o que não foi diferente nas artes. O neo-realismo nasceu da mesma 

forma que o fim da guerra: um processo gradativo; mas fora concluído e efetivado através do 

lançamento de Roma, Cidade Aberta, de Rossellini, em 1945, filmado logo após a libertação 

da capital italiana. 

 Desde cedo, o regime fascista italiano viu no cinema um instrumento de propaganda e 

em seu início, a presença do cinema norte-americano no país foi intensa, assim como a 

influência da estética utilizada pelos estúdios de Hollywood nos filmes italianos. Quando o 

regime percebeu o potencial propagandista do cinema, os fascistas tomaram a indústria 

cinematográfica do país, como explica Bazin: 

 
De fato, foram os fascistas que, em 1937, abriram o Cinecittà, o maior e mais 
bem equipado estúdio de cinema de toda a Europa. Como os nazistas alemães 
e os comunistas russos, os fascistas italianos perceberam o poder do cinema 
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como uma mídia propagandista, e quando chegaram ao poder, eles tomaram 
a indústria cinematográfica. (2011, p. 21, tradução nossa)9  

 

 O primeiro filme político do regime fascista, no entanto, apareceu já em 1929, com 

Sole, de Alessandro Blasetti. É notável, como ressalta Pereira, que, “diferente da Alemanha 

nazista, a indústria cinematográfica italiana não sofreu um controle ideológico tão intenso” 

(2003, p. 104). Mas o interesse do regime de Mussolini no cinema chegou ao ponto de, em 

1935, ser criado o Centro Sperimentale em Roma, uma escola de cinema dirigida por Luigi 

Chiarini, um teórico do cinema italiano, e fora frequentada por vários dos principais nomes do 

cinema neo-realista, como Rossellini, Antonioni e De Santis (BAZIN, 2011). 

 

2.1.3 – Principais representantes 

 

Roma, Cidade Aberta mostra a cidade ocupada, mas esperançosa de que novos tempos 

estivessem por vir. Em sua primeira produção após o fim da guerra, Rossellini constrói uma 

narrativa que mostra a cidade arrasada. 

O filme foi um marco por representar o início do movimento neo-realista e serviu como 

cartão de visitas para mostrar os novos direcionamentos que o cinema italiano tomava. 

 
Roma, Cidade Aberta, de Rossellini, se tornou o filme marco promulgação da 
ideologia neorealista. Ele refletia tão completamente a atmosfera moral e 
psicológica daquele momento histórico que o filme alertou ambos o público 
e os críticos – tanto a nível internacional (inclusive nos Estados Unidos) como 
a nível nacional – para uma nova direção no cinema italiano. (BAZIN, 2011, 
p. 21, tradução nossa)10  

 

Produzido logo após a libertação da cidade, Roma ainda não havia se reestabelecido e 

fora cenário ideal às ambições cenográficas de Rossellini. Da mesma forma, a população ainda 

se encontrava perdida, redescobrindo os limites da liberdade após vinte anos de regime 

Fascista, e foram, na visão de Rossellini, a escolha acertada para representar grande parte dos 

personagens do filme. O desejo era, em absoluto, levar à tela a experiência vivida pelo povo 

italiano na guerra – e haveria forma melhor de fazê-lo do que utilizar no filme o próprio italiano 

                                                
9 In fact, it was the Fascists who, in 1937, opened Cinecittà, the largest and best-equipped movie studio in all of 
Europe. Like the German Nazis and the Russian Communists, the Italian Fascists realized the power of cinema 
as a medium of propaganda, and when they came to power, they took over the film industry. 
10 Rossellini’s Rome, Open City became the landmark film in the promulgation of neorealist ideology. It so 
completely reflected the moral and psychological atmosphere of its historical moment that this picture alerted 
both the public and the critics – on the international level (including the United States) as well as the national 
one – to a new direction in Italian cinema. 
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que sobrevivera à ocupação alemã? Sobre os atores não-profissionais, Rossellini acreditava 

que, “uma vez desbloqueados do medo que os paralisava na frente de uma câmera, (...) 

conseguiam ser eles mesmos” (FABRIS, 1996, p. 82).  

 
Figura 1 – Crianças caminham em direção à Roma arrasada pela guerra. 

 
Fonte: print screen do filme Roma, Cidade Aberta (1945) 

 

Zavattini, proeminente roteirista do neo-realismo, afirmava que a característica mais 

importante do movimento é evidenciada ao percebermos o papel da “história” na sociedade. 

Para ele, esta era uma forma “inconsciente de mascarar uma nossa derrota humana, e que a 

imaginação, da maneira como era exercitada, nada mais fazia do que sobrepor esquemas 

mortos a fatos sociais vivos” (FABRIS, 1996, p. 85). No caso de Cidade Aberta, a narrativa é 

construída para pintar um retrato maior: o de uma Itália cercada, mas que ainda resiste. Fatos 

isolados, como a amante que, seduzida pelas compensações dos nazistas, entrega o namorado 

ao regime, comprimem histórias reais vividas na Itália em símbolos – neste caso, a frágil 

italiana que, ante as dificuldades em residir em uma Roma tomada, cede ao controle nazista. 

No filme, Pina é alvejada pelos soldados nazistas ao se revoltar com a captura do noivo; sua 

morte a eleva “à mesma significação social do homem, reconhecimento que até então lhe fora 

negado” (FABRIS, 1996, p. 91). Era grande o contraste de pensamentos e modos de vida na 

Itália controlada pelos nazistas: haviam aqueles que cediam, os que resistiam e, ainda, os que 
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só estavam preocupados em sobreviver; e confrontar essas diferenças é, como define Zavattini, 

o que caracteriza o neo-realismo como uma arte do encontro: “encontros fragmentários, 

efêmeros, interrompidos, fracassados” (DELEUZE, 2005, p. 10). Estes confrontos gerados 

pelo estranhamento, induzidos por uma condução que o espaço parece exercer nos 

personagens, tomam formas específicas que, como explica Deleuze, podem chegar ao 

excepcional (Ibid.). Em Cidade Aberta, Rossellini potencializa essas pequenas histórias que, 

juntas, culminam em uma obra maior, que faz jus à importância do evento histórico ali 

abordado, mas que, enquanto obra representante do início do neo-realismo, idealiza os opostos 

de forma a facilitar a implementação de um olhar. Isso difere o filme das demais obras neo-

realistas, já que a presença de um olhar do diretor implica uma condução ideológica do filme 

que não é, de modo geral, uma característica do movimento, que posteriormente viria a 

desprover o cinema deste olhar determinístico, dando a impressão de a realidade estar 

aparecendo espontaneamente na cena. Mas se este descuido emerge da tentativa da construção 

de um filme que enalteça com fidelidade a experiência da guerra na capital italiana, a 

imparcialidade já se mostrava um elemento significativo do movimento, como na cena em que 

um oficial nazista, bêbado, admite que já estivera com franceses que, sob tortura, optaram por 

morrer a delatar seus parceiros: “Somos nós realmente superiores?”. No lugar da vilania, um 

questionamento da própria condição do ser, vinda do grande inimigo, o vilão absoluto na Itália 

do pós-guerra. 

Em Paisà, segundo filme neo-realista de Rossellini, já em 1946, a fragilidade de 

qualquer dos lados envolvidos na guerra fica mais evidente, e o contraste das convicções é 

melhor posto. O diretor sobrepõe seis pequenas histórias que abrangem todo o território 

italiano, o que dá uma visão mais geral do efeito da guerra no país, tanto geograficamente 

quanto cronologicamente, já que o filme trata, em seus episódios, de várias fases do período de 

libertação do país, desde a resistência dos partisans italianos até a ocupação americana. Paisà 

é, portanto, um filme que retrata as diferenças regionais e étnicas na Itália de forma mais intensa 

e, na soma de suas partes, cria uma imagem do “todo” que indica uma nação que sofre com as 

consequências da guerra independente de região. Bazin (2011, p 33) chama a atenção para o 

fato de a libertação da Itália após a guerra ter sido um processo gradativo, que envolveu a 

ocupação de aliados e sérios problemas sociais e econômicos que só viriam a ser amenizados 

após longos meses. Paisà é, portanto, um filme sobre problemas ainda presentes na Itália. 

A obra indica a necessidade de uma manifestação de consciência nacional, que englobe 

toda a Itália e seja fiel aos fatos – o que implica reconhecer que as diferenças existem. O 

nascimento do movimento neo-realista parece, em um primeiro momento, uma simples 
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resposta a um chamado popular, o nascimento espontâneo de uma forma de abordagem que 

faça uma leitura honesta dos horrores da guerra e das dificuldades que o povo enfrentaria a 

partir da libertação. Com o fim do regime de Mussolini, livre das restrições de um regime 

ditatorial, as possibilidades criativas eram vastas, e o nascimento de um movimento como o 

neo-realismo mostra que a preocupação nacional residia em reconhecer o que o país vivera. 

Em uma nação parcialmente destruída, após 20 anos sob domínio do regime fascista e 

recém-saída de uma guerra avassaladora, a ideia de entretenimento se distanciava do senso 

comum: a sociedade italiana não estava pronta para ignorar tudo o que aconteceu ao longo dos 

últimos anos, até porque os danos eram muitos, e as marcas da guerra não seriam superadas 

tão facilmente. O crítico italiano Giuseppe Ferrara, um importante crítico italiano, afirma que 

o movimento se definia mais pelas obras do que pelos diretores, o que distanciava o neo-

realismo da noção de “escola”. Ele indica que os filmes partiam, todos, na mesma direção, 

“mas um independente do outro, como se respirassem o mesmo ar, e uma ideia comum os 

animasse, sem que tivesse consciência” (FABRIS, 1996, p. 119). 

Portanto, é válido dizer que o neo-realismo não se constituiria movimento 

cinematográfico não fossem as condições “favoráveis” da Itália do pós-guerra, e devemos 

considerar as “circunstâncias e as condições concretas que o tornaram possível” (AZEVEDO, 

1957, p. 12) para compreender a origem das principais características do movimento. Com 

relação à temática abordada no movimento, a Resistência “será uma constante nos filmes 

produzidos entre 1944 e 1946”, explica Fabris (1996, p. 39). Essa temática, que foi abandonada 

em 1947, surgiu novamente no cinema italiano em alguns momentos e, tardiamente, em 1959, 

no De Crápula a Herói, de Rossellini. No filme, a guerra e o fascismo voltam a ser tratados. 

Fabris chama a atenção para a forma com que o filme foi construído: 

 
Mesmo vistos à distância, entretanto, esses temas não conseguem ser 
focalizados a partir de um ponto de vista mais apropriado. A passagem da 
crônica para a história, que tanto preocupava Visconti, não acontece, e os 
filmes realizados entre 1959 e 1963 continuam a repropor uma visão 
estereotipada da Resistência como um fato histórico simplesmente exumado 
e não reinterpretado criticamente.  (FABRIS, 1996, p. 41)  

 

 A tendência dos diretores a abordar a Resistência de uma perspectiva mais moralista 

indica que o afastamento do fato em si acaba gerando uma visão distorcida do evento, talvez 

pela não compreensão das motivações de quem efetivamente viveu na Itália no período da 

guerra. Em Roma, Cidade Aberta, vemos, ao final do filme, as crianças observando o padre 

sendo executado – muitas delas provavelmente órfãs –, e são essas crianças as herdeiras de 
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uma Itália que se esforça para se reerguer sendo mais fácil, nesse contexto, que uma visão mais 

romantizada predomine no lugar de, por exemplo, o sentimento de alívio pela guerra ter 

chegado ao fim. Além deste distanciamento, o consequente surgimento de novos problemas 

sociais após o fim da guerra fez com que alguns filmes neo-realistas abordassem temas como 

desemprego e emigração, como é o caso de A Terra Treme, de Luchino Visconti, e Ladrão de 

Bicicletas, de Vittorio De Sica, ambos de 1948. 

 

2.3 – Antonioni e o neo-realismo 

  

Para Borde e Bouissy, o filme As Amigas (1955), de Antonioni, é um dos mais 

representativos do chamado “cinema social italiano”. A disparidade temática e estética desses 

filmes é justificada: 

 
(...) se pode ser neo-realista por diversas razões: para transformar o mundo, 
mobilizar o proletariado, forçar uma saída revolucionária, ou então para 
despertar os sentimentos humanos e provocar a conversão dos ricos de má 
índole, por meio de escândalos salutares; o que importa é realizar, ou pelo 
menos tentar realizar, um “cinema de conteúdo”, que retome a investigação 
verista e a estenda a todas as camadas sociais e a todas as regiões da Itália. 
(FABRIS, 1996, p. 129)  

 

Crimes da Alma (1950) e As Amigas são filmes que se preocupam com a condição da 

mulher. O tema viria a ganhar relevância social na Itália com a perda de força dos filmes com 

temática de guerra ao longo dos anos. Fabris explica que somente no fim dos anos 50 haveria 

uma nova comunhão com o público advinda de uma mudança gradativa de tema e estilo que 

viria a se concretizar “quando a temática antifascista já terá se transformado em mera 

celebração e as contradições sociais serão substituídas pela evolução dos costumes” (Ibid. p. 

137). A partir dessa fase do cinema italiano, filmes como A Doce Vida (1960) e A Aventura 

(1960) surgem com uma nova proposta que é bem recebida tanto pelo público quanto pela 

comunidade cinematográfica internacional. 

Não é possível dizer exatamente se Antonioni é um diretor neo-realista, já que o auge 

do diretor se deu mais de uma década após o auge neo-realista, mas é evidente a influência que 

o movimento exerceu na formação do diretor. Deleuze afirma que Antonioni pertence 

plenamente ao neo-realismo (2005, p. 12); isso porque, assim como nas obras neo-realista do 

período pós-guerra, em Antonioni há um tratamento de registro do real no qual as cenas 

parecem desenrolar seguindo impulsos específicos, como o desejo, e os personagens parecem 
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ser mero objeto destes impulsos, eles perdem a autonomia diante do que a sua natureza humana 

mais profunda – me refiro, mais uma vez, ao desejo – e o espaço os impõe. É por isso que 

Deleuze se refere ao cinema de Antonioni como um objetivismo que tende para o subjetivo. 

São registro objetivos, “situações óticas e sonoras”, ou, como Deleuze descreve, “imagens 

objetivas à maneira de uma constatação” (Ibid. p. 15), que se desenrolam em direção à 

exposição de questões subjetivas da condição humana.  

Mas vale atentar à questão do período em que Antonioni dirigiu seus principais filmes, 

que era um período mais calmo, no qual as questões sociais haviam, até certo ponto, se 

normalizado. Como o diretor afirma em 1958: “Não é mais importante fazer um filme sobre 

um homem que teve sua bicicleta roubada” (1995, p. 8, tradução do autor). Outras questões 

referentes à subjetividade do indivíduo tornaram-se mais relevantes que fatos situacionais 

herdados da guerra. 

 
Durante o período do pós-guerra havia uma grande necessidade por verdade, 
e parecia possível fotografar isso das esquinas nas ruas. Hoje, o neo-realismo 
é obsoleto, no sentido de que nós aspiramos mais e mais criar nossa própria 
realidade. (ANTONIONI, 1955, p. 63, tradução nossa)11 

 

O objetivismo não mais descritivo – o neo-realismo registra ao invés de descrever –, 

mas ainda crítico, busca, no cinema de Antonioni, escancarar questões que dizem respeito ao 

subjetivo do ser humano, com temáticas como a neurose e a alienação. 

Mas, como é sabido, o neo-realismo influenciou a temática de algumas obras do período 

– uma vez que o próprio movimento buscava construir um retrato fiel da realidade italiana, e 

aquele cinema que queria tangenciar a verdade era, após algum tempo, parte da história do país. 

O uso de atores não-profissionais – aquelas pessoas que se assemelham físico e 

psicologicamente ao personagem idealizado pelo cineasta – é uma das características sempre 

lembradas do neo-realismo. É normal que, ao longo dos anos e com a reestruturação social 

italiana, as pessoas passassem a ver nessa ocupação tão casual uma forma de ascender à fama 

ou de simplesmente ter um ofício. A Dama sem Camélias (1953), de Antonioni, tem esse 

universo como temática. É uma obra que faz um uso mais tradicional da linguagem 

cinematográfica, mas de menor expressão do diretor, que ainda desenvolvia aspectos que iriam 

caracterizar sua forma estética. No filme, Lucia Bosé interpreta Clara, uma jovem milanesa 

que ascende à fama ao ser selecionada para o papel principal de um filme. Ela casa às pressas 

                                                
11 During the postwar period there was a great need for truth, and it seemed possible to photograph it from street 
corners. Today, neorealism is obsolete, in the sense that we aspire more and more to create our own reality. 
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com Gianni, produtor que acabara de conhecer e, após algum tempo, se dá conta do universo 

em que se adentrou, tendo de lidar com as fraquezas do marido, que não aceita vê-la envolvida 

em filmes que a exponham sensualmente, e com o mundo de aparências que é a cena 

cinematográfica italiana. Todas as desilusões e a pressão para reprimir as próprias emoções 

para viver de uma forma socialmente conveniente levam a personagem a concordar com as 

convenções impostas pelo “circo” em que se viu envolvida, acarretando a sua infelicidade. O 

filme foi lançado 8 anos após Roma, Cidade Aberta, e novos problemas surgiam, a sociedade 

italiana e o tradicional conservadorismo moral já se reestabeleciam no país. Antonioni trata, 

em A Dama sem Camélias, da fragilidade humana, da dificuldade que as mulheres encontravam 

em se encaixar socialmente na Itália do pós-guerra, além da crítica expressa à indústria 

cinematográfica italiana, que se fortalecia a cada dia, mas que se distanciava daquele desejo 

pelo real do neo-realismo nos seus primórdios e começava a criar um universo a parte. 

 Com as transformações vividas pela Itália ao longo dos anos durante a reestruturação 

de suas bases sociais após o fim da guerra, novas questões entraram em voga. Konder fala 

sobre a sociedade italiana antes da eclosão da Segunda Guerra: 

 
A nação italiana era, evidentemente, uma realidade complexa, uma sociedade 
marcada por conflitos internos profundos, dividida em classes sociais cujos 
interesses vitais se chocavam com violência. (KONDER, 2009, p. 36)  

 

 Era natural que, com o país reconstruído, essas diferenças próprias da sociedade italiana 

voltassem a emergir e, assim, novos problemas, novas questões e novas temáticas a serem 

tratadas no meio artístico surgissem: com a guerra já não tão recente, abria-se espaço para 

questões mais subjetivas, mais “invisíveis”, como a condição humana, e esse novo cinema, que 

se apropria de características do neo-realismo, parte em uma nova direção, podendo ser 

considerado um cinema que efetiva uma transição social de um país arrasado para uma nação 

já reestabelecida e em crescimento, mas que naturalmente se abria a novas crises: 

 
Uma análise mais profunda da sociedade italiana, vista sob novo ângulo, será 
tentada por Antonioni e Fellini com sua temática do indivíduo, o qual, “tendo 
perdido toda relação orgânica com a existência coletiva, se encontra em 
perturbadora solidão a ajustar contas com o problema de existir”. (FABRIS, 
1996, p. 136)  

 

 Zavattini considera o neo-realismo um movimento que, de uma forma geral, critica o 

individualismo burguês. Ele afirma, no entanto, que a crítica ao sistema “baseava-se, 
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frequentemente, antes numa instância ética de solidariedade do que numa adequada 

consciência político-social” (Ibid.). O fim do fascimo, para o autor, levou a Itália a perceber 

como a estrutura e os sustentáculos do regime o caracterizavam como um “sistema de relações 

entre o eu e os outros baseado na mentira” (FABRIS, 1996, p. 138). 

 

2.4 – O cinema de Antonioni 

 

2.4.1 – Os primeiros documentários 

 
(...) a tendência a considerar um diretor somente a partir de seus longas-
metragens fez com que, durante muito tempo, sua atividade de 
documentarista fosse esquecida ou pelo menos não muito valorizada (e não 
tiveram melhor sorte o Antonioni crítico de cinema, nem o Antonioni co-
roteirista ou assistente de direção). Antes de se impor com Cronaca di un 
Amore (1950), ele já havia realizado uma série de documentários de curta-
metragem, através dos quais o seu estilo foi se delineando (...) (FABRIS, 
1996, p. 77)  

 

De 1947 e 1949, Antonioni fez suas primeiras incursões no cinema. O documentário de 

curta-metragem Gente do Pó, o primeiro a exibir “Regia di Michelangelo Antonioni” (italiano 

para “dirigido por Michelangelo Antonioni”) em seus primeiros minutos, começou a ser 

filmado em 1943, com a Itália ainda em guerra, para ser finalmente finalizado e lançado em 

1947, com o movimento neo-realista plenamente estabelecido e a Itália tentando retomar um 

caminho próspero. O filme mostra a vida dos trabalhadores do rio Pó, e daqueles que vivem às 

margens do rio. Com seus 652 km de extensão, é o maior e mais importante rio italiano, 

cortando o país ao norte, fazendo o trajeto de oeste para leste até finalmente desaguar no mar 

Adriático. O rio é extenso e sempre teve um papel significativo no desenvolvimento da 

economia local, principalmente com o fim da guerra. 

Ao longo de Gente do Pó, Antonioni concentra-se em mostrar algumas cenas de pessoas 

trabalhando ao longo do rio. Através da locução, feita pela voz de uma mulher, o documentário 

mostra um comboio de embarcações que carregam produtos agrícolas da região fazendo o 

trajeto do rio. A narradora alerta não se tratar de um trajeto fácil: “É só para aqueles que 

passaram a vida toda no Pó”. 

O filme parece concentrar-se em mostrar os diversos aspectos da vida da enorme 

variedade de pessoas que vivem ali. A intensidade do trabalho do carregador; o cuidado da mãe 

com a filha que mora no barco com ela e o pai; a excitação da criança que mora às margens do 



 24 

rio ao ver o comboio de embarcações chegar. É através de pequenas cenas que, ao contrário de 

generalizar, parecem humanizar as histórias cotidianas e singulares, a vida daqueles que não 

tem tanta voz na Itália, mas que exercem um papel importante na manutenção desse sistema 

econômico quase que a parte, constitui a paisagem do rio Pó que Antonioni nos convoca a 

perceber. 

O sino toca em um pequeno vilarejo e a narradora explica o seu significado: “Um pobre 

vilarejo onde a vida passa tão lenta quanto as fases do rio. É isso que o que o sino está dizendo”. 

O filme caminha, então, para um fim que reitera tudo aquilo que fora visto “é uma vida 

repetitiva, com poucas mudanças”, para, em seguida, chamar atenção à tempestade que 

ocasionalmente se manifesta na região e que traz insegurança às pessoas que vivem às margens 

do rio, interrompe o trabalho dos pescadores, que remam apressadamente até as margens do 

rio e correm em direção à vila para se recolher nas frágeis casas com teto de palha. Durante 

toda a cena, vemos o choro da criança, a mãe preocupada, a pressa do pai em recolher as 

ferramentas, a rede e tudo aquilo que a tempestade possa levar embora. O filme termina com 

uma constatação nada agradável: “Em breve o vilarejo estará inundado. Pela água doce do Pó, 

e pela água do mar Adriático”. A última cena é um longo traveling que mostra um trecho do 

Pó, com a margem enlameada, sem pessoas, sem construções, apenas vento agitando o rio, as 

plantas na margem e o céu fechado, uma paisagem hostil e desocupada. As claras referências 

neo-realistas desta primeira obra no indicam os aspectos mais imagéticos (ou óticos, como em 

Deleuze), que expõe situações do dia-a-dia daquelas pessoas, situações que fazem emergir 

questões maiores. É nessa obra que Antonioni parece estar preocupado em “dar voz” à 

paisagem, algo que, mais tarde, viria a se tornar uma característica importante de seus filmes: 

humanizar a paisagem, o ambiente, o espaço. Humanizar se refere a dar à representação do 

espaço características humanas, como sentimentos e emoções. O que Antonioni parece buscar 

com esse gesto singular é dar poder de enunciação e significação ao espaço. E é com longos 

planos, que permitem que a paisagem se mostre ao espectador, que percebemos o quão hostil 

à presença humana aquele ambiente pode ser. Fabris cita o crítico italiano Lino Micciché sobre 

este uso da paisagem em Gente do Pó: 

 
(...) o uso “cenográfico” da paisagem, reintegrando o homem no ambiente, na 
natureza, no mistério do seu ser entre as coisas: em resumo, a paisagem (era 
concebida) não como “um amontoado de elementos exteriores e decorativos”, 
mas como “um conjunto de elementos morais e psicológico” (...) (FABRIS, 
1996, p. 77)  
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Antonioni (2013, p. 180), ao discutir a necessidade de um filme sobre o rio Pó, na Itália, 

afirma que “O povo padano sente o [rio] Pó”, se referindo aos italianos que vivem no norte do 

país. Ele continua: “O que concretamente é este sentir não sabemos; sabemos que está difuso 

no ar e que chega logo como sutil encanto”. Há grande ênfase aos elementos visuais, no que 

parece uma tentativa do diretor em criar uma representação do que é a vida no rio Pó em toda 

sua multiplicidade. Assim é possível explorar o “clima”, a “atmosfera” do local, desenvolver 

uma determinada ambiência que nos dê uma melhor ideia do que é morar às margens do rio 

Pó. 

O cineasta afirma que quando começou a filmar Gente do Pó o neo-realismo ainda não 

havia nascido. É interessante notar o uso da expressão “nascido”, uma vez que esta implica 

algo que estivera em gestação por um certo tempo para, finalmente, ser posto no mundo como 

algo concreto, estabelecido e, claro, rotulado. O filme sobre o rio Pó começou a ser filmado 

em 1943, período no qual os Aliados da guerra desembarcavam na Itália para expulsar os 

nazistas e apoiadores do regime fascista. Foi um período intenso, marcado por muitas mortes 

dos dois lados em território Italiano, mas foi, como é sabido, o período que levou, finalmente, 

à paz na Itália à medida que as tropas aliadas avançavam rumo ao norte do país. 

À época do lançamento de Gente do Pó, Antonioni tinha 35 anos de idade, portanto, já 

adulto, o diretor italiano viu de perto a guerra acontecer. Toda a ambiência que em determinado 

momento levou os diretores italianos a assumirem as características do neo-realismo por todos 

estarem pensando e vivendo as mesmas coisas também influenciou Antonioni. Não seria 

arriscado dizer que, embora não seja figura marcante no auge do movimento, Antonioni foi 

parte daquilo que aqui é chamado de gestação do neo-realismo. O diretor esteve ali, produziu 

e desenvolveu seu cinema no meio de uma Itália arrasada e em busca de uma recuperação 

econômica e social. Os primeiros filmes de Antonioni, os documentários lançados entre 1947 

e 1949, mostram claramente um diretor preocupado em mostrar a realidade, a pobreza, as 

dificuldades enfrentadas pelos italianos da época. Esse cinema documental, embora não tenha 

tido tanto reconhecimento quanto os filmes subsequentes do diretor, preparou Antonioni para 

o que viria a seguir em sua carreira, e podemos dizer que o neo-realismo foi peça determinante 

na construção do estilo do diretor. Antonioni afirma em uma entrevista: “eu não quero ser 

presunçoso, mas eu acho que eu posso dizer com segurança que eu descobri o neo-realismo 

por mim mesmo” (1995, p. 242). Essa afirmação nos atenta a uma das características do 

movimento, a do nascimento espontâneo, a partir de um desejo e uma necessidade que a 

ambiência local, já citada neste trabalho, suscitou nos diretores italianos. Antonioni, diferente 

dos diretores consagrados do neo-realismo, só viria a ter suas obras aclamadas posteriormente, 
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com o sucesso de A Aventura e os filmes que viriam a seguir, mas é possível afirma que o 

diretor foi uma figura ativa no nascimento do movimento. 

 N.U., que é a sigla para Netteza Urbana, o departamento de limpeza urbana italiano, 

foi o segundo documentário de maior expressão de Antonioni. Lançado em 1948, o filme de 

10 minutos mostra todo o processo de limpeza das ruas de Roma. Com mínima narração, o 

foco de Antonioni neste filme era possibilitar uma centralidade da imagem para daí emergir o 

sentido da obra. A trilha sonora, um jazz, ajuda a ditar o ritmo e a construir cenas poéticas que 

frequentemente, na vida cotidiana, recebem pouca atenção ou nem seriam notadas. As imagens 

que decorrem mostram a rotina atarefada dos trabalhadores envolvidos no serviço de limpeza, 

desde as primeiras fases do processo, varrendo a cidade e recolhendo o lixo, até a fase em que 

o lixo é colocado em caminhões que saem da cidade e o despejam para a separação dos 

alimentos, que são dados aos porcos. Nesse meio tempo, a rotina dos trabalhadores é mostrada, 

eles se alimentando, descansando, voltando para a casa. Em N.U., Antonioni dá humanidade 

aos varredores de rua (ou garis, como são conhecidos no Brasil), e a tarefa árdua de varrer a 

rua dá espaço à individualidade de cada pessoa retratada na película. Esse filme rendeu a 

Antonioni o Nastro d’Argento, prêmio concedido pelo Sindicado Italiano de Jornalistas 

Cinematográficos ao melhor documentário do ano. Apesar do baixo orçamento e até da 

ausência de equipamentos de luz, Antonioni foi capaz de introduzir uma qualidade técnica rara 

à cena cinematográfica local. Valerio Zurlini, respeitado diretor e roteirista italiano, afirmou 

que N.U. foi a revelação de um mestre e teve um efeito significativo nos diretores italianos, 

assim como os grandes filmes de De Sica e Rossellini12. 

 A fase de documentarista foi importante na formação de Antonioni não só por moldá-

lo enquanto diretor, mas também por ter sido um período que o conduziu a adquirir a confiança 

necessária para fazer incursões mais arriscadas no cinema: 

 
Fazer documentários foi de grande ajuda para mim porque eu não sabia se eu 
era capaz de fazer filmes. Em fazer documentários, eu entendi que eu teria 
condições de fazer filmes tão bons quanto o de qualquer outra pessoa. (1995, 
p. 193, tradução nossa)13  

 

                                                
12 Disponível em: <http://www.cynephile.com/2012/04/n-u-nettezza-urbana-michelangelo-antonioni-1948/> 
Acesso em: 11 jul. 2016. 
13 Making documentaries was very helpful to me because I did not know whether I was capable of making films. 
In making documentaries, I understood that I would be able to go on to make films that were as good as anyone 
else’s. 
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Este período essencial para a formação do diretor ainda viria a render outros curta-

documentários antes de seu primeiro longa de ficção, como Superstizione, Sette Canne Um 

Vestito e L’Amorosa Menzogna, todos de 1949, e La Villa dei Mostri, em 1950, mas nenhum 

com o mesmo reconhecimento de Gente do Pó ou N.U., que são considerados documentários 

importantes daquele período. 

 

2.4.2 – Filmografia 

 

O longa de estreia de Antonioni, Crimes da Alma (1950), conta a história de Paola 

(Lucia Bose), que, casada com um rico empresário, ironicamente reencontra uma antiga paixão 

após o marido contratar um investigador particular para revirar o passado da esposa. O filme 

já apresenta um uso inventivo da linguagem cinematográfica e a tímida adoção de 

características que viriam a ser traços marcantes do cinema de Antonioni, como, por exemplo, 

o uso de paisagens como elemento expressivo e ferramenta narrativa – o diretor faz uso de 

longas cenas da cidade de Milão que suscitam um senso de isolamento e alienação. Diferente 

da maioria dos filmes do diretor, Crimes da Alma faz extenso uso de diálogos, e já não 

apresenta muitos traços do neo-realismo – aparenta ser, de fato, um momento de transição na 

trajetória de Antonioni. Antes do que é conhecido como a sua trilogia sobre a alienação, que o 

consagrou como diretor, Antonioni ainda dirigiu A Dama sem Camélias (1953), Os Vencidos 

(1953), As Amigas (1955) e O Grito (1957). As principais obras do diretor viriam na sequência, 

iniciando a trilogia com A Aventura (1960). A Noite (1961), que narra a relação de um casal 

infiel no decorrer de um dia, vem a seguir. A trilogia termina com O Eclipse (1962), que retrata 

a vida de Vittoria (Monica Vitti), que, após romper o relacionamento com seu namorado, se 

envolve com Piero (Alain Delon), um jovem materialista que trabalha na bolsa. Após O 

Eclipse, Antonioni ainda explora a alienação em Deserto Vermelho (1964), que, segundo o 

próprio diretor, é um dos seus quatro filmes que circundam essa temática – a ideia de uma 

trilogia nunca foi um rótulo dado por Antonioni: foi adquirido ao longo dos anos pelos três 

filmes anteriores a Deserto Vermelho. A relação das personagens com o ambiente é explorada 

de forma significativa nestes quatro filmes, e em Deserto Vermelho essa relação é acentuada, 

uma vez que o espaço ganha uma conotação narrativa ainda mais direta que nos filmes 

anteriores: Segundo Antonioni, a neurose dos personagens originou-se diretamente do 

ambiente em que eles estavam inseridos. 

Antonioni ainda dirigiu Blow-Up (1966), filmado em Londres e um dos filmes de mais 

sucesso do diretor, Zabriskie Point (1970), o documentário China (1973) e Profissão: Repórter 
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(1975), que estrelou Jack Nicholson no papel principal. Os filmes que vieram a seguir não 

obtiveram o mesmo sucesso das obras da fase áurea do diretor, com os longas O Mistério de 

Oberwald (1980) e Identificação de uma Mulher (1982) sendo os principais trabalhos dessa 

fase final da carreira de Antonioni. 

 

2.4.3 – A Aventura 

 
Figura II - Sandro observa Anna 

 
Fonte: print screen do filme A Aventura (1960) 

 

A Aventura, filme-objeto desta pesquisa, lançado em 1960, foi a primeira parte do que 

é conhecido como a trilogia sobre a alienação de Antonioni. Na primeira parte do filme, após 

um mês sem ver Sandro (Gabriele Ferzetti), seu noivo, Anna (Lea Massari) o reencontra para 

partirem em uma viagem de barco com amigos pelo Mediterrâneo. Eles decidem parar próximo 

a uma pequena ilha rochosa para nadar. Tudo corre bem até se notar a ausência de Anna. Após 

uma busca sem sucesso ao redor da ilha, ela é dada como desaparecida. É interessante notar 

que o desentendimento entre o casal central desta primeira parte, que já se iniciara antes mesmo 

do reencontro, acentua-se à medida que os personagens adentram a ilha. Anna, incomodada e 

incerta a respeito do futuro casamento, questiona e manifesta seu desconforto a Sandro, mas 

ele não demonstra muita preocupação com as ponderações da noiva, apenas faz um leve carinho 

no seu braço e afirma tratar-se de uma intranquilidade habitual. “Você superará isto”, diz ele. 
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Sandro rapidamente dá as costas a Anna, que insiste, mas sempre tem as mesmas respostas 

evasivas do noivo. Os movimentos de Sandro sugerem uma falta de interesse no assunto: a 

cada resposta ele trata de se entreter com qualquer coisa que esteja ao redor, um galho, uma 

pedra, a paisagem. Anna insiste, dizendo que eles deveriam falar sobre aquilo, e o questiona: 

“Ou você está convencido que somos incapazes de nos entendermos?”. Sandro mantém sua 

postura: “Teremos tanto tempo para conversar. Vamos nos casar. Para quê mais tempo que 

uma vida inteira?”. Agora é Anna que dá as costas, com um ar de frustração, e replica: “Nessas 

circunstâncias, casar não significaria nada”. “Já não nos comportamos como se estivéssemos 

casados?”, questiona Anna, talvez se referindo ao tradicional estereótipo do casal que, após 

anos de casamento, já fora tragado pelo cotidiano em uma relação mais distante. Sandro insiste 

em buscar uma saída para a situação sem que seja necessário o tal entendimento, a conversa: 

“Por que deveríamos ficar aqui falando, discutindo? Acredite Anna, as palavras tornam-se cada 

vez mais necessárias... elas criam enganos”. O estranhamento dos personagens uns com os 

outros é uma constante ao longo do filme, e chama a atenção a dificuldade em se comunicar: 

Sandro busca adiar o máximo que puder a conversa com a noiva, e essa postura evasiva 

continua até o final do filme, mesmo com Claudia, com quem se envolve após o sumiço de 

Anna. “Eu me importo com você, isso não é o bastante?”, Sandro questiona Anna, para receber 

uma negativa: “Não é o bastante”. Anna reconhece o estado em que se encontra, ela afirma 

estar confusa, e Sandro parece não estar disposto a se aprofundar ou compreender o que se 

passa com a noiva, muitas vezes dando sinais de nem mesmo ter consciência da gravidade do 

incômodo dela, que já se mostra disposta a abandonar o noivado. Sandro ignora, adia, se 

esquiva, e Anna insiste em seus questionamentos. Tudo isso se passa em uma pequena ilha, 

completamente rochosa, com suas pedras escuras e o mar agitado como cenário de toda a 

conversa do casal. Essa breve cena sinaliza do que se trata A Aventura, apesar de ser difícil 

fechar em temas, dada a complexidade e polissemia do filme, mas a dificuldade de se 

comunicar é algo central na construção da narrativa. Os espaços onde se passam o filme, 

também chamam a atenção: a ilha, em seus expressivos vazios mostrados por Antonioni em 

longos planos abertos parece afirmar ainda mais os desentendimentos dos personagens. Anna 

fica cada vez mais confusa, mais incerta sobre tudo, o que culmina no seu desaparecimento, 

que não será esclarecido em nenhum momento do filme. A sua ausência, ainda, terá, segundo 

Deleuze, um peso dramático nos demais personagens: “a desaparecida faz pesar sobre o casal 

[Sandro e Claudia] um olhar indeterminável que lhe inflige a perpétua sensação de estar sendo 

espiado” (2005, p. 18). 
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Chama a atenção a condução da narrativa de forma menos objetiva, se atentando sempre 

aos estados subjetivos dos personagens, suas pequenas crises e as intensas ligações com o 

espaço. 

 O ritmo do filme é lento e o apelo ao visual é intenso. Os personagens, muitos deles 

supostamente rasos – no sentido do distanciamento de todos eles à própria razão, entregues às 

motivações suscitadas por um desejo irracional sem que saibam interpretar ou responder 

racionalmente a estes impulsos –, mas, talvez por isso, ainda mais complexos, demonstram 

dificuldade em se conectar uns com os outros. Em certos momentos, eles parecem confrontar 

a si próprios e suas fraquezas ficam mais evidentes. O conflito vivido por Anna escancara a 

inquietação da personagem, a dúvida que a consome sem que ela seja capaz de tomar decisões 

objetivas sobre como lidar com o que sente.  

Após o sumiço de Anna, todos ficam preocupados e se mobilizam por um tempo, 

principalmente Sandro e sua melhor amiga, Claudia (Monica Vitti), mas, no decorrer da 

história, os personagens parecem estar cada vez menos preocupados, até o ponto de esquecerem 

o que se passou e o fato não ser mais mencionado no filme. Ocasionalmente, Sandro e Claudia 

se aproximam e se envolvem emocionalmente, mas a relação mostra-se ainda mais artificial: 

já que parecia lógico surgir um envolvimento ante a proximidade e a situação comum dos dois. 

A confusão psicológica em que Sandro se encontrava culminou na personagem buscando por 

uma forma de ser infiel ao seu recente envolvimento com Claudia. Winter escreve que “Sandro 

estava entediado, insatisfeito, mas incapaz de qualquer mudança porque ele não consegue 

desenvolver ou seguir qualquer código ético em seu comportamento” (2014, p. 244, tradução 

nossa)14. 

Os protagonistas por diversas vezes apenas compõem grande e extensos planos abertos, 

que mostram mais o espaço inóspito da ilha do que dos personagens, em algo que parece ser 

uma tentativa de retratar o isolamento, a pequenez do indivíduo ante a natureza. A ilha que é 

cenário da primeira parte do filme é selvagem, inexplorada, e todos parecem impotentes diante 

do que ali decorre. O espaço, portanto, parece ter um papel relevante na construção da obra. 

 

 

 

 

                                                
14 Sandro is bored, unsatisfied, but incapable of changing anything because he cannot successfully develop and 
follow ethical rules in his behavior. 
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2.4.3 – O Eclipse 

 
Figura III – Um confuso Piero observa Vittoria. 

 
Fonte: print screen do filme O Eclipse (1963) 

 

O Eclipse desenvolve-se ao redor da vida de Vittoria, interpretada por Monica Vitti, 

que, insatisfeita, termina seu noivado e conhece Piero (Alain Delon), com quem acaba se 

envolvendo. A estrutura narrativa do filme não se concentra exclusivamente na construção dos 

dois personagens centrais, nem mesmo é motivada somente por suas ações e falas, mas sim por 

uma espécie de exposição da falta de conexão entre estas pessoas e o espaço. Antonioni parece 

buscar desenvolver sua visão através da incapacidade dos personagens de se mostrarem 

coerentes em suas ações – algo muito parecido ao que ocorre em A Aventura. 

Em O Eclipse, a personagem de Vitti tem dificuldade em conciliar suas ações com o 

que diz, muitas vezes afirmando sentir algo para logo em seguida agir de forma a indicar o 

oposto. Essa confusão mental e emocional da personagem é um indicativo desse seu 

estranhamento consigo mesma, da dificuldade em responder de forma sensata e coerente aos 

próprios impulsos emocionais. 

Neste filme, o espaço ganha a mesma relevância que tem em A Aventura. 
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(...) a partir de O eclipse, um tratamento das situações-limite que as impele 
até paisagens desumanizadas, espaços vazios, dos quais se diria terem 
absorvido as personagens e as ações, para deles só conservar a descrição 
geofísica, o inventário abstrato. (DELEUZE, 2005, p. 14)  

 

O universo do filme não é apenas um ambiente no qual as personagens desenvolverão 

as ações que verdadeiramente darão continuidade à trama do filme. O espectador pode 

responder ao estímulo da reprodução do espaço nos filmes de Antonioni da forma que lhe 

convir, permitindo que a sua subjetividade seja parte significativa na construção do sentido 

final da obra. 

 
Dificilmente se poderá encontrar uma ambientação onde todas as coisas, 
como aqui, concorram para determinar o drama dos protagonistas: nela 
participam imparcialmente os elementos figurativos e aqueles ditados pelos 
motes interiores que os atores expressam. (SANTIS, 2013, p. 185)  
 

No filme, os personagens se envolvem amorosamente e parecem não saber transitar por 

entre as emoções que emergem deste envolvimento. O personagem de Alain Delon, que 

trabalha no mercado de ações, é um retrato perfeito da alienação, da sua incapacidade de 

identificar precisamente as emoções, o que é ilustrado pela forma automática em que ele atende 

telefones e negocia ações na bolsa. O personagem grita e negocia desesperadamente papéis que 

servem em uma estrutura virtual criada por pessoas, que é a bolsa de valores. 

 
Quem quer que viva a bolsa de valores vê a vida através de papéis-moedas. 
A consequência disso é que até sentimentos reais podem ser filtrados por essa 
teia que o dinheiro cria ao redor da mente de quem está envolvido nisto e não 
vê qualquer outra coisa ao longo do dia. (ANTONIONI, 1995, p. 199, 
tradução nossa)15  

 

Piero, ao se envolver com Vittoria, demonstra não conseguir conectar-se a ela 

emocionalmente, sempre havendo uma barreira, apesar da existência do desejo. É um retrato 

preciso do estranhamento que esses impulsos “irracionais” geram em alguém tão plenamente 

inserido em uma estrutura social rígida e de certa forma artificial, que segue um código muito 

específico – a bolsa de valores. 

As paisagens na cidade são muitas vezes desprovidas de pedestres ou carros, 

desabitadas, um cenário adequado para retratar a solidão dos personagens, a dificuldade em 

                                                
15 Whoever lives within the Stock Exchange sees life through banknotes. The consequence of this is that even 
real feelings can be filtered through the cobweb money creates around the mind of whoever is involved in it and 
doesn’t see anything else all day long. 
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criar vínculos emocionais honestos justamente pela alienação que estar nesse ambiente suscita 

em um indivíduo. 

 

2.4.5 – Deserto Vermelho 

 
Figura IV – Guiliana caminha ao lado do filho com as fábricas ao fundo. 

 
Fonte: print screen do filme Deserto Vermelho (1964) 

 

Deserto Vermelho (1964) encerra a série de filmes que exploram a questão da alienação 

humana. A personagem central da trama, Guiliana (Monica Vitti), sofre de problemas 

psicológicos, que ela tenta esconder do marido Ugo, um administrador de uma fábrica em 

Ravenna. Incerta a respeito do seu papel na sociedade, a personagem revela uma personalidade 

neurótica. A visita de Corrado Zeller, colega de Ugo, mostra uma Guiliana à procura de uma 

conexão emocional. Ugo, aos poucos, ganha a confiança de Guiliana e finalmente consegue 

tirar proveito da fragilidade da personagem de Monica Vitti. No fim da trama, Guiliana se 

encontra novamente sozinha – próxima de sua família fisicamente, mas sozinha no campo 

emocional – e sem qualquer pessoa com quem se sinta confortável em compartilhar seu 

martírio psicológico. 

Deserto Vermelho foi o primeiro filme colorido de Antonioni, e, seguindo a tendência 

do seu cinema, as cores foram usadas de forma a participar narrativamente (na produção de 
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sentido) do filme. Na cena em uma cabana em que Guiliana, Ugo e Corrado se encontram com 

alguns amigos, a conversa e a ambiência naturalmente caminham para uma temática sexual, 

com os personagens falando sobre estimulantes e flertando uns com os outros. O ambiente em 

que os personagens se amontoam na cabana, um pequeno quarto vermelho, parece induzi-los 

a aceitar e responder positivamente aos impulsos sexuais que vierem a se manifestar. 

Rapidamente todos personagens demonstram estar confortáveis ali, inclusive Guiliana, que até 

aquele momento demonstrara ser uma pessoa reticente e insegura. Sobre esta cena, Antonioni 

diz que: 

 
Digamos que os diálogos tenham sido reduzidos ao mínimo possível, e nesse sentido 
ele está ligado ao uso da cor. Por exemplo, na cena na cabana onde eles falam sobre 
drogas e estimulantes, eu não poderia não usar o vermelho. Em preto e branco ela 
jamais funcionaria. O vermelho coloca o espectador em um estado mental que o 
permite aceitar tal diálogo. É a cor certa para os personagens – que, por sua vez, são 
decorrentes da cor – e também para o espectador. (1995, p. ix)16 

 

O diretor se refere às cores como elementos dramáticos em seus filmes. Antonioni 

explica que em Deserto Vermelho ele não trata a temática dos sentimentos, como nos seus 

filmes anteriores. O fato de ele ter se aprofundado em temas não tão vagos como as emoções 

– ele aborda a neurose, por exemplo – o permitiu desenvolver melhor os personagens. Como 

cenário, a Ravenna intensamente industrializada, ocupada por fábricas e instalações de 

concreto e metal, substituem o cenário de paisagens e construções clássicas dos filmes 

anteriores. Estes cenários são, ao longo do filme, muito presentes, muitas vezes tendo mais 

relevância, mais espaço em cena do que os personagens. Talvez seja possível dizer que, no 

caso deste filme, a prisão subjetiva característica da neurose se encaixa bem neste ambiente 

industrializado e pouco orgânico. Há, é verdade, uma organicidade própria, mas artificial, neste 

ambiente – e é justamente isso que, analisando o comportamento de Giuliana em Deserto 

Vermelho, constatamos ser a experiência da neurose. Antonioni afirma que precisou mudar a 

aparência da realidade no filme, “a água, as ruas, a zona rural” (Ibid., p. 204), árvores foram 

pintadas de cinza para que aquele ambiente se equivalesse ao aprisionamento vivenciado 

psicologicamente pela personagem. Após a cena na cabana, dentro do quarto vermelho, em que 

Giuliana se permite relaxar e viver aquele momento sensual sem demonstrar medo e 

                                                
16 Let’s say that they [the passages of dialogue] have been reduced to the bare minimum, and in that sense they 
are linked to the use of color. For example, in the scene in the hut where they are talking about drugs and 
stimulants, I couldn’t not use red. In black and white it would never have worked. The red puts the viewer into a 
state of mind that allows him to accept such dialogue. It’s the right color of the characters – who, in turn, are 
entailed by the color – and also for the viewer. 
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insegurança, um navio do lado de fora levanta uma bandeira amarela, que indica a presença de 

um doente na tripulação. Ugo questiona: “Será varíola? Lepra?”. É o suficiente para Giuliana 

abandonar a calma e se inquietar. Fora da cabana, o ambiente está completamente tomado pela 

neblina, e a personagem transita naquele ambiente cada vez mais desesperada – em 

determinado momento parece entrar em pânico. Em certos momentos, o ambiente parece ser o 

grande motivador de cada reação de Giuliana. O cenário condiz com a narrativa, participa do 

desenvolvimento da história e nos dá indicativos, muitas vezes, de ser o elemento mais 

importante na tela. 
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3 – CINEMA E ESPAÇO 

 

3.1 – O cinema como forma de representação 

 

A modernidade trouxe à arte uma nova forma de expressão que a afastou da sua 

sacralidade tradicional, transformando-a em objeto da reprodução em massa. Tal transição 

expos novos significados no sentido da arte e o seu papel na sociedade. O cinema, como arte 

essencialmente moderna, foi um marco nessa ressignificação. Jorge Luiz Barbosa traz Walter 

Benjamin à discussão para ressaltar o papel da fotografia nessa nova forma de fazer e ver a 

arte. O autor alemão diz que a fotografia fora feita justamente para ser reproduzida, e que isto 

reduz o seu papel ritualístico, a sacralidade da peça autêntica, única, e um novo valor, uma 

nova práxis é instituída: 

 
Reproduzem-se cada vez mais obras de arte, que foram feitas justamente para serem 
reproduzidas. Da chapa fotográfica pode-se tirar um grande número de provas; seria 
absurdo indagar qual delas é a autêntica. Mas, desde que o critério de autenticidade 
não é mais aplicável à produção artística, toda a função da arte fica subvertida. Em 
lugar de se basear sobre o ritual, ela se funda doravante, sobre uma outra forma de 
práxis: a política. (BENJAMIN apud. BARBOSA, 2000, p. 76) 

 

A manipulação da fotografia, o enquadramento, o ordenamento e a escolha daquilo que 

será reproduzido exige por parte do artista um olhar, e isso implica uma participação subjetiva 

que será sempre ideológica, pois parte de escolhas. 

Barbosa afirma que “a liquidação do elemento aurático na obra de arte só seria possível, 

segundo Benjamin, com o poder catártico do cinema” (2000, p. 77), isso porque o cinema tem 

como forma de concepção as próprias técnicas de reprodução. Técnicas estas que “não são para 

o filme uma simples condição exterior a facultar a sua exibição maciça” (Ibid.). O cinema surge 

como uma arte designada à exibição maciça. Barbosa nos dá uma visão dessa significação que 

se dá no cinema, que é essencialmente ideológica: 

 
O cinema é um dispositivo de representação que recorre à tecnologia de 
produção/montagem/metamorfose de imagens visuais que, associada à narrativa de 
dramas/tramas, realiza espetáculos onde significados e significantes entrecruzam-se. 
Desse movimento particular que reúne a técnica e a dramaturgia em suas 
representações de experiências espaço-temporais, o cinema faz emergir relações e 
situações reais do aqui e do agora, assim como desenha as que se encontram em estado 
latente na sociedade (Ibid., p. 80) 
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Toda linguagem assume um caráter simbólico à medida em que é composta por signos 

linguísticos que representam e significam algo: a linguagem representa uma realidade anterior. 

No caso do cinema, ideias e sentidos são transpostos para a tela em forma de imagem e para 

isso o cineasta utiliza um conjunto de técnicas, procedimentos e estratégias, que compõem a 

linguagem cinematográfica. Martin cita Metz: “Se o cinema é linguagem, é porque ele opera 

com a imagem dos objetos, não com os objetos em si” (p. 24). O cinema reproduz, através da 

imagem, o real. A noção de reprodução nos conduz a compreender que o que é visto na tela, 

por mais próximo que seja daquilo que é retratado, não é o objeto em si. Por mais óbvio que 

isso seja, a conclusão a que se chega é a de que há uma transformação nessa reprodução, de 

que a imagem carrega algo de novo, que vai além do objeto, é o que determina o caráter 

simbólico do cinema enquanto ferramenta de ressignificar o real. A imagem que retrata o objeto 

imprime um olhar, uma subjetividade de quem conduziu a câmera e compôs a cena, e é isto 

que caracteriza o cinema como uma arte política: 

 
Escolhida e composta, a realidade que então aparece na imagem é o resultado de uma 
percepção subjetiva do mundo, a do realizador. O cinema dá-nos da realidade uma 
imagem artística, quer dizer, se se refletir bem, não realista e reconstruída em função 
daquilo que o realizador pretende exprimir, sensorial e intelectualmente. (MARTIN, 
2015, p. 31) 

 

 Esse novo universo, portanto, é proposto pelo diretor, e através da manipulação de 

elementos fílmicos – que compõem o que chamamos de linguagem cinematográfica –, vemos 

o real ser reconstruído a partir da visão do realizador. Barbosa cita Garaudy para ressaltar a 

impressão ideológica e como a obra de arte promove a criação de uma nova proposta de real, 

projetos de mundo:  

 
A obra de arte, além de uma forma de percepção e interpretação do mundo, é também 
a representação de projetos de mundo, e, tal como a política ou a guerra é capaz de 
impulsionar transformações na sociedade. A arte revelaria sua inscrição na história 
como portadora e transformadora em potencial de valores e de sentidos atribuídos à 
vida. (2000, p. 76) 

 

Esses projetos de mundo referem-se a representações que, alterando de alguma forma 

o real ao transpô-lo para a tela, propõem novas possibilidades e novas formas de ver o mundo 

a nossa volta. Um elemento marcante nesse processo de ressignificação é a vida urbana, uma 

vez que o cinema “nasce para a vida social juntamente com a grande cidade” (BARBOSA, 
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2000, p. 81), o que faz do cinema uma “arte urbana por excelência” (Ibid.), e o que leva a 

história do cinema a cruzar com a construção e a significação do espaço nas grandes cidades: 

 
Portanto, a cidade, como uma escrita do imaginário e da memória social, integra o 
cinema em seu movimento permanente de recriação. Por outro lado, a imagem dos 
lugares criada/reproduzida pelo cinema se torna parte constitutiva da própria cidade. 
O cinema se torna um arquivo que reúne não somente um vasto repertório de 
documentação do espaço urbano, quanto sobre as mudanças nas concepções de cidade 
no imaginário coletivo (...). (2000, p. 82) 

 

Essa relação do cinema com a cidade também se dá no modo como o espaço no cinema 

sempre se torna narrativo (ao menos dentro da sua lógica própria), à medida que esse espaço, 

de uma forma ou de outra, institui sentidos que promovem a narratividade. Aumont afirma que 

“todo espaço é, ao menos virtualmente, marcado pelo narrativo” (p. 141). Segundo o teórico, 

essas marcas são construídas a partir de elementos cinemáticos como o uso da profundidade de 

campo fotográfica, enquadramentos e o uso da encenação, com o próprio corpo do ator, através 

de gestos e olhares, conduzindo a concepção de um espaço narrativo. Aumont indica que, por 

um lado, “a narrativa informa o espaço da representação, por outro, (...) faz vibrar em seu 

destinatário um certo sentido de espaço” (Ibid.). O autor vai mais longe ao afirmar que o cinema 

é uma arte do espaço. Este espaço que se vê reformulado, moldado e construído de forma a 

sugerir novos sentidos e “novos mundos” é promovido pela linguagem do cinema, que dispõe 

de “ferramentas” – enquadramento, montagem etc. – que servirão para a instituição desse novo 

espaço a partir de um conjunto de ideias propostas pelos realizadores. 

 

3.1.1 – A percepção do espaço no cinema 

 

 A percepção do espaço, como lembra Aumont, não se dá como a percepção do 

movimento ou da luz, “o espaço não é um percepto, (...) ele não é visto diretamente, e sim 

construído” (Ibid., p. 142). O espaço é, portanto, algo a ser interpretado a partir da coleta e 

percepção de uma série de informações que, a partir de nossas experiências passadas, da nossa 

subjetividade, do nosso olhar, será construído e percebido, finalmente, enquanto espaço. 

 
Ver o espaço seria, portanto, necessariamente interpretar, à custa de uma construção já 
complexa, um certo número de informações visuais. Em primeiro lugar aquelas 
relativas ao que é chamado, comumente, de “profundidade” ou “terceira dimensão” da 
imagem, manifestando, aliás, assim, suficientemente, que o espaço está, a princípio, 
relacionado com o corpo, com sua altura – primeira dimensão –, com sua largura – 
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segunda dimensão –, a profundidade sendo a dimensão do avanço virtual do corpo 
inteiro. (Ibid., p. 142) 

 

 Essas informações que por nós são apreendidas são agrupadas para gerar a percepção 

que temos do espaço, que é particular a cada indivíduo. A forma com a qual percebemos o 

espaço também se modificou ao longo da história: Cauquelin (2007) lembra que a noção de 

paisagem surgiu por volta de 1415, quando foram elaboradas as leis da perspectiva.  

 
Tomada exclusivamente no contexto da pintura, a paisagem se reduziria, pois, a uma 
representação figurada, destinada a seduzir o olhar do espectador, por meio da ilusão 
da perspectiva. [...] Em suma, a paisagem adquiriria a consistência de uma realidade 
para além do quadro, de uma realidade completamente autônoma, ao passo que, de 
início, era apenas uma parte, um ornamento da pintura. (Ibid., p. 37) 

 

 Assim como a paisagem, como afirma Cauquelin (Ibid., p. 10), dá “uma forma, um 

enquadramento, medidas a nossas percepções”, no cinema algo similar acontece. A nova 

realidade experimentada, dada pelo filme, propõe uma imersão que promoverá a subjetivação 

e a construção de uma percepção específica, que é sugerida pelas imagens. Linhas subjetivas 

guiam essa experiência, mas não a definem, uma vez que a recepção do espectador é tão ativa 

quanto as “linhas guias” presentes neste novo universo proposto pelo filme. Este novo 

universo, assim como no caso da paisagem, mantém um contato estreito com a realidade, mas, 

apesar de não ser exatamente a realidade, é, geralmente, assumido como tal na experiência do 

ver o cinema – que, no caso, acaba se tornando “viver” o cinema. 

 
É claro que a experiência, mesmo a mais breve, de assistir a um filme, basta para 
demonstrar que reagimos diante dessa imagem plana como se víssemos de fato uma 
porção de espaço de três dimensões análogo ao espaço real no qual vivemos. Apesar 
de suas limitações (presença do quadro, ausência de terceira dimensão, caráter artificial 
ou ausência de cor etc.), essa analogia é vivenciada com muita força e provoca uma 
“impressão de realidade” específica do cinema, que se manifesta principalmente na 
ilusão do movimento e na ilusão de profundida. (AUMONT, 1983, p. 21) 

 

 Cauquelin fala a respeito do jardim, que não é “a paisagem em formato reduzido; ele 

tem seu esquema simbólico próprio” (Ibid., p. 65). Nota-se que não se trata de um simulacro 

que busque reproduzir a experiência da paisagem em uma escala menor, mas sim de uma 

construção humana, o sujeito na criação de um ambiente que “copie” as características básicas 

ou até primordiais da paisagem para a produção de um espaço que remeta a essa realidade, mas 

dentro de uma lógica própria – e aqui vale ressaltar que essa lógica é permeada pela 

subjetividade – já que o diretor não busca um simulacro sem vida própria; ele não busca uma 
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reprodução que, dentre cortes e enquadramentos (que naturalmente reduzem a realidade a 

fragmentos desta) produza uma versão reduzida da cena real. O diretor busca criar um universo 

particular que, dentro de suas especificidades, produza sentido, seja capaz de contar uma 

história e sustentar uma narrativa. Aumont nos indica um caminho: 

 
(...) todas essas considerações sobre o espaço fílmico (e a definição correlativa do 
campo e do fora de campo) só têm sentido na medida em que se está diante daquilo 
que chamamos de cinema “narrativo e representativo” – isto é, de filmes que, de uma 
maneira ou de outra, contam uma história situando-a num certo universo imaginário 
que eles materializam pela representação. (Ibid., p. 26) 

 

 A construção desse universo imaginário é, então, uma proposta do diretor do filme. 

Essa “função”, ofício do diretor ou dos realizadores do filme (diretor de fotografia, 

cenografista, compositor, roteirista etc.), é papel do artista do cinema de forma geral: envolve 

a criação, exige extrapolar o mundano (mesmo que o desejo seja recriar o mundano na tela) e 

ir algo além. É por isso que Coleridge (apud BARBOSA, 2000, p. 71) diz que “o princípio 

básico da arte é a imaginação criativa através da qual o artista de desenvolve e desenvolve seu 

trabalho, tanto no plano do conhecimento do mundo como no plano original da construção de 

um outro mundo”. Trata-se, afinal, de conceber um universo de códigos próprios, que institui 

um novo espaço no qual a narrativa decorrerá. 

 

3.1.2 – A constituição do espaço narrativo 

 

 Eventos, naturalmente, sempre decorrem em algum lugar; o espaço, assim, se faz 

necessário para que haja a percepção do movimento. Heath afirma que “o movimento não é 

percebido por si mesmo, mas localizado no espaço” (1977, p. 74, tradução nossa). Ele 

completa: “o espectador não é reativo somente ao que se move, mas também ao que permanece 

estático, e a percepção do movimento pressupõe frames fixos” (Ibid.). E, finalmente, a 

participação do espectador se dá ao ativar a subjetivação proposta no filme ao expor um novo 

universo que está aberta à compreensão por seguir códigos coerentes e claros que se 

assemelham à nossa realidade: 

 
Situado, aquele movimento é todo o valor do filme em seu desenvolvimento e 
exploração: reprodução da vida e o envolvimento do espectador nesse processo de 
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reprodução como articulador da coerência. O que move no filme, finalmente, é o 
espectador… O filme é a regulação desse movimento (...)17. (Ibid., p. 99) 

 

 O espectador, portanto, como mostra Heath, é quem se move, uma vez que ele adentra 

esse novo universo proposto pelo filme e, uma vez parte deste universo, ele é capaz de 

apreender o que se passa, dando validade à narrativa que ali se constrói. Esse espaço dado, 

portanto, é legitimado e habitado pelo espectador. 

 No que tange o neo-realismo, vale retornar à estética do movimento para compreender 

como se dava a criação desse novo universo e a concepção do espaço no cinema italiano do 

pós-guerra. Como afirma Deleuze (2005, p. 9), “o real não era mais representado ou 

reproduzido, mas visado”. Através de longos planos abertos, o desejo do diretor era de mostrar 

o que se desenrolava na tela, sem direcionar ou guiar de forma muito direta a experiência que 

se produzia com o filme. Deleuze completa: “Em vez de representar um real já decifrado, o 

neo-realismo visava um real, sempre ambíguo, a ser decifrado” (Ibid.). Ao permitir que, através 

de planos-sequência, a trama se desenrolasse diante da câmera, o diretor impunha menos o seu 

olhar na construção do sentido da obra, já que não se fazia mais necessário, na maior parte dos 

casos, a enorme quantidade de cortes e os enquadramentos planejados que “dariam” o sentido 

do filme ao espectador. O que se percebe é o desejo dos neo-realistas de não mais sugerir um 

real determinado, mas abrir as possibilidades de interpretação e produção do sentido ao “dar” 

ao público um plano aberto, extenso, no qual a realidade de desdobra por si mesma, sem o dedo 

de quem quer que seja senão o da própria realidade. Comolli fala de como a cidade filmada se 

assemelha à cidade real, “exceto pelo fato de que se distingue dela por um suplemento de 

exaltação” (1997, p. 179); o neo-realismo buscava reduzir ao máximo essa exaltação, expondo 

aquilo que, sem a necessidade de poesia, era a realidade por si própria. É claro que ainda assim 

o espaço criado no filme é uma nova realidade, uma representação, mas o estado da Itália no 

pós-guerra, destruída e em crise, não permitia uma construção mais elaborada da cena, já que 

o que queria se mostrar era justamente suas ruínas. 

 Mas como se dá, enfim, a construção desse espaço no cinema? Como dito, vários 

elementos são essenciais na percepção do espaço, mas a construção se dá através dos vários 

elementos que compõe a linguagem do cinema. Barbosa afirma que, para Deleuze, o cinema 

não é uma língua e também não pode ser considerado linguagem: 

                                                
17	Placed,	that	movement	is	all	the	value	of	film	in	its	development	and	exploitation:	reproduction	of	life	and	
the	engagement	of	the	spectator	in	the	process	of	that	reproduction	as	articulation	of	coherence.	What	moves	
in	film,	finally,	is	the	spectator...	Film	is	the	regulation	of	that	movement	(...)	
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Para ele, o cinema traz à luz uma matéria inteligível, que é como que um pressuposto, 
uma condição, um correlato necessário através do qual a linguagem constrói seus 
“objetos” (unidades e operações significantes). Contudo, esse correlato, mesmo 
inseparável, é específico, e consiste em movimentos e processos de pensamento 
(imagens pré-linguísticas), como também em pontos de vista tomados sobre esses 
mesmos movimentos e processos (signos pré-significantes). (2000, p.80) 

 

 O que se percebe é a semelhança da realidade proposta no cinema à realidade de fato. 

Essa matéria inteligível, uma massa amorfa que deve ser apreendida, fragmentada e 

conceituada é algo que antecede a linguagem. É por isso que Pasolini (1976, p. 2) considera o 

“instrumento linguístico” no qual o cinema é fundado como sendo de natureza irracional: “Os 

homens se comunicam com palavras, não com imagens, e é por isso que uma linguagem 

específica das imagens pareceria pura e artificial abstração”. 

 Deleuze (2005, p. 37) traz Metz à discussão ao lembrar que este último colocou a 

questão: “em que condições o cinema deve ser considerado uma linguagem?”. A conclusão do 

autor vem através de duas respostas: a primeira, indica que o cinema só se constitui como 

linguagem tornando-se narrativo. A segunda é que, a partir da possibilidade da narrativa, “as 

sucessões de imagens e até mesmo cada imagem, um único plano, são assimiladas a 

proposições, ou melhor, a enunciados orais”. Percebe-se que, neste caso, há uma substituição, 

que, então, nos remete à ideia de uma linguagem: “Substituindo a imagem por um enunciado, 

ele pode e deve aplicar-lhe certa determinações que não pertencem exclusivamente à língua, 

mas condicionam os enunciados de uma linguagem, ainda que essa linguagem não seja verbal”. 

A natureza da imagem é de caráter irracional, mas traços da linguagem são encontrados nos 

enunciados, que são o efetivamente o que possibilita a construção narrativa do cinema. Essa 

natureza irracional do que é chamado de linguagem do cinema nos aponta para intermináveis 

possibilidades criativas, já que, como afirma Verstraten (2012, p. 120), “esta linguagem é tão 

ilógica quanto um sonho” – se referindo à possibilidade de produzir sentido através de 

conexões complexas e abstratas, distantes do senso comum do que é uma lógica plausível –, 

“mas a história nos ensinou que os realizadores do cinema preferem se apoiar em certas 

convenções que já tenham sido desenvolvidas em outros filmes” (Ibid.). Pode-se complementar 

com Deleuze (Ibid., p. 40): “desde que se substituiu a imagem por um enunciado, deu-se à 

imagem uma falsa aparência, ela foi privada de seu caráter aparente mais autêntico, o 

movimento”. Naturalmente, uma abordagem específica dada pelos diretores à imagem e uma 

forma de construir narrativamente o filme são mais prevalentes do que outras, mas o todo 

dessas possibilidades instituem os códigos a que damos o nome de linguagem cinematográfica. 
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Heath sumariza essa “situação” da linguagem do cinema ao dizer que a construção de um 

código, neste caso, é utópico. Esse código é projetado na realidade, e a intenção, segundo o 

autor, é buscar clareza, “muito mais do que a busca por uma dada realidade natural” (1977, p. 

77). É o homem, como diz Heath, que cria o espaço a que ele pertence, e não é diferente no 

espaço do cinema. Essa clareza que se busca no cinema, é justamente o que torna a imagem 

narrativa, e diz respeito exatamente à questão da enunciação levantada por Deleuze. 

 

3.1.3 – A linguagem cinematográfica 

 

O cinema, então, nos propõe uma nova realidade, que representa uma ideia ou uma 

concepção de algo real imaginado ou visto pelo diretor. “Escolhida e composta, a realidade que 

então aparece na imagem é o resultado de uma percepção subjetiva do mundo, a do realizador” 

(MARTIN, 2005, p. 31). O cinema redefine o que é o real criando um novo universo que é 

transmitido ao telespectador através da imagem: 

 
Sensorialmente, em primeiro lugar, isto é, esteticamente segundo a etimologia, a 
imagem fílmica age com uma força considerável devido a todos os tratamentos 
purificadores e intensificadores que, simultaneamente, a câmara pode provocar no real 
em estado bruto: a mudez do cinema antigo, o papel não realista da música e das 
iluminações artificiais, os diversos tipos de planos e de enquadramentos, os 
movimentos de câmara, o retardador, o acelerado, todos os aspectos de linguagem 
fílmica (...). (Ibid.) 

 

 Essa intensidade que o cinema nos dá surge das potências da imagem. Cada movimento 

confere um valor simbólico à ideia que ele representa – este valor simbólico é a própria imagem 

que aciona algo. Como detalha Martin, a imagem fílmica nos dá uma “representação do real 

cujo realismo aparente está (...) dinamizado pela visão artística do realizador” (Ibid., p. 32). 

Esse novo realismo, modulado por um “coeficiente sensorial e emotivo” (Ibid.), redefine o que 

é o novo universo perceptivo ao qual estamos em contato, e é esse redesenho que caracteriza o 

espaço concebido no filme e ao qual estaremos integrados enquanto espectadores. O acúmulo 

de formas de fazer o cinema, de formas de transformar a realidade, constituem as dinâmicas 

típicas da linguagem do cinema, e é justamente ela que nos entrega o espetáculo e permite que 

tenhamos contato com essa imagem “apaixonada da realidade: no cinema o público chora 

perante espetáculo que, ao natural, mal o tocariam (Ibid.). Ou seja, a credibilidade daquele 

universo proposto se dá pelo uso coerente da linguagem do cinema, e, assim enunciando e 

compondo espaços, é construída a narrativa que produzirá o sentido da obra. 
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3.1.4 – O espaço fílmico – o fora de campo 

 

 A questão da construção do espaço fílmico já fora discutida, mas falamos pouco do fora 

de campo, elemento central da linguagem cinematográfica que promove a produção desse 

espaço. O fora de campo é uma extensão daquilo que se vê na tela, ou seja, é o que não se vê, 

mas que faz parte do espaço fílmico. Ele está, essencialmente, vinculado ao campo, ao que se 

encontra na tela, e não perde a sua importância ao não ser visto pelo espectador, uma vez que 

eles são “vinculados ao campo imaginariamente pelo espectador, por um meio qualquer” 

(AUMONT, 1983, p. 24). Trata-se do invisível que, junto com o campo, ativa os sentidos da 

imagem. Um exemplo básico de como funciona o fora de campo são as saídas de personagens 

pelos limites da tela. Ao se locomover do local em que se encontra para as bordas do campo e, 

ultrapassando esse limite, sair da imagem, o personagem adentra o fora de campo. O 

espectador, naturalmente, chegará à conclusão de que o personagem ainda se encontra naquele 

espaço, apenas não é mostrado no campo. Outro exemplo, citado por Aumont, é o “olhar do 

fora de campo”. Como sugere o nome, um personagem que direciona o olhar para um espaço 

ausente do campo, do enquadramento, está observando o fora de campo, e, a partir daí, o fora 

de campo torna-se, para o espectador, parte do espaço concebido ali: 

 
Desse modo, embora haja entre eles uma diferença considerável (o campo é visível, o 
fora de campo não é), pode-se de certa forma considerar que campo e fora de campo 
pertencem ambos, de direito, a um mesmo espaço imaginário perfeitamente 
homogêneo, que vamos designar com o nome de espaço fílmico ou cena fílmica. (Ibid., 
p. 25) 

 

Aumont conclui a explicação dizendo que as considerações dadas sobre o espaço 

fílmico só têm validade quando se está diante do cinema narrativo e representativo. Os itens 

que se seguem – a montagem, o movimento de câmera e o enquadramento – são elementos 

essenciais para a construção do espaço fílmico. 

 

3.1.5 – A montagem 

 

A montagem é definida por Martin (2005, p. 167) como sendo “a organização dos 

planos de um filme segundo determinadas condições de ordem e de duração”. Dois planos 

distintos são combinados com o objetivo de fazer emergir um novo sentido. Eisenstein via na 

montagem a peça principal na construção do cinema. Ele mostra como a montagem é o choque 
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entre duas células (os planos) que criam sentido a partir do conflito. Martin (2005, p. 167) 

alerta, no entanto, para a existência de dois tipos diferentes de montagem: A montagem 

narrativa e a montagem expressiva. A montagem narrativa é ordenação lógica ou cronológica 

de vários planos que representam um aspecto ou um momento do acontecimento narrado. 

Sobrepondo esses planos, faz-se possível a construção da ação, que contribuirá para o 

prosseguimento narrativo do filme. Há, ainda, a montagem expressiva. Sobre esta última, o 

objetivo é criar um efeito direto no espectador através do choque de duas imagens. O autor 

explica que, “neste caso, a montagem visa exprimir através de si própria um sentimento ou 

uma ideia; deixa então de ser um meio para constituir um fim” (Ibid.). Martin completa que 

não se trata de interromper uma possível continuidade narrativa, mas criar sentido – sentido 

este que contribuirá para o desenvolvimento da narrativa – através da confrontação de planos, 

o que tende a “produzir, sem cessar, efeitos de ruptura no pensamento do espectador, fazendo-

o tropeçar intelectualmente para tornar viva nele a influência da ideia expressa pelo realizador” 

(Ibid.). O autor completa: 

 
Na maior parte dos casos, uma montagem normal pode ser considerada essencialmente 
como narrativa. Pelo contrário, uma montagem muito rápida ou muito lenta é mais 
uma montagem expressiva, porque o ritmo da montagem desempenha então um papel 
diretamente psicológico (MARTIN, 2005, p. 169) 

 

A função da montagem é, portanto, dar vida aos planos. A montagem permite que, 

através do sequenciamento de fragmentos, se crie movimento. Um exemplo clássico é a cena 

do filme Acossado (1960), de Jean-Luc Godard, no qual Michel (Jean-Paul Belmondo), que 

era perseguido em um carro roubado por dois policiais de moto, é finalmente descoberto por 

um deles em uma pequena estrada escondida. Ao ver o policial chegando, Michel corre para o 

carro e se estica para pegar um revólver no seu interior; a partir daí decorre a cena do 

personagem de Belmondo matando o policial. Godard utilizou cinco planos curtos, a maioria 

close-ups: Primeiro, Michel corre para pegar a arma no carro, em seguida, aparece apenas o 

busto de Michel; mais um close-up, agora da mão engatilhando a arma, um quarto da arma 

disparando e, finalmente, o último, que mostra o policial sendo alvejado e caindo no mato. 

Após essa sequência, a imagem já corta para Michel correndo em fuga. É possível interpretar 

que Godard quis “proteger” o personagem de uma confrontação com o policial, deixando todo 

o movimento acontecer através de imagens curtas, em close-up, que pudessem esconder o que 

de fato estava acontecendo, mas o fato é que, mesmo que seja uma montagem incomum, dada 

a pouca naturalidade da sequência – o que, como explicado, foi uma opção narrativa –, o 
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espectador é capaz de acompanhar toda a ação e compreender o que está acontecendo. Martin 

explica que “a conjunção de dois planos separados cria a ilusão de um movimento contínuo” 

(Ibid., 182). E é esse o propósito, na grande maioria dos casos, da montagem no cinema. 

 

3.1.6 – A câmera em movimento 

 

 Nos primórdios do cinema, a câmera era estática, não havia movimento. A herança de 

uma cultura fotográfica e teatral, inclusive, fez com que o primeiro cinema não fosse um 

sucesso de início, já que, ausente de qualquer nova possibilidade (o cinema era mudo, sem cor, 

estático e a montagem ainda não havia sido criada), o teatro entregava uma experiência muito 

mais rica. A libertação da câmera foi, então, uma revolução, e habilitou o cinema a tornar-se 

uma arte por si só, com o desenvolvimento da sua própria linguagem. 

 
(...) a emancipação da câmara teve uma importância extrema na história do cinema. O 
nascimento do cinema como arte data do dia em que os realizadores tiveram a ideia de 
deslocar o aparelho de filmar no decurso de uma cena: as mudanças de planos, dos 
quais os movimentos do aparelho não constituem senão um caso particular, estavam 
inventadas e, por consequência, a montagem, fundamento da arte cinematográfica. 
(MARTIN, 2005, p. 37) 

 

 A possibilidade do movimento permitiu à câmera tangenciar mais intensamente o real, 

ser um agente determinante no estímulo sensorial que se buscava ao fazer o registro. O 

surgimento da câmera subjetiva, que simula a visão do personagem, é um bom exemplo do que 

é a linguagem cinematográfica: é necessário que o público seja convocado a participar da 

narrativa, imergindo nesta. Em um primeiro momento, talvez fosse necessário decifrar o que o 

diretor queria dizer com aquele plano, mas, atualmente, é um recurso vastamente utilizado no 

cinema, e possibilita que a imagem adquira um efeito dramático específico. O público, 

portanto, já é conhecedor da câmera subjetiva, e é capaz de apreender o significado do plano 

sem que seja necessário qualquer esforço mental senão o do próprio inconsciente. 

 
Muito cedo a câmara deixou de ser apenas testemunha passiva, abandonando a função 
de registradora objetiva dos acontecimentos, para se tornar a sua testemunha ativa e a 
sua intérprete. Foi preciso, contudo, esperar por “Lady in the Lake” (A Dama do Lago, 
1947), para ver aparecer no cinema um filme utilizando de uma ponta à outra a câmera 
“subjetiva”, isto é, um processo através do qual o olho da câmara se identifica ao olho 
do espectador por intermédio do herói. Mas o realizador não fez mais do que 
sistematizar um efeito psicológico utilizado há muito tempo. (MARTIN, 2005, p. 37) 
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 Martin ainda faz um apanhado das diversas inovações propostas no começo do cinema, 

que posteriormente viriam a ser largamente utilizadas por todos os diretores e fariam parte do 

que hoje é conhecido como a linguagem do cinema. O autor cita Epstein, que em 1923 “colocou 

a câmara num carrossel e mostrou o ponto de vista das pessoas que nele rodavam com loucura” 

(Ibid., p. 40), efeito esse que foi repetido por diversos diretores, e de forma muito eficiente, 

uma vez que a velocidade imprimida na imagem, com a realidade do lado de fora do carrossel 

passando de forma vertiginosa, nos impõe uma sensação que remete claramente à de estar 

girando no brinquedo. 

É interessante notar que, embora no começo os filmes fossem como um teatro, uma 

representação feita pelo ator para o público, e a câmera apenas registrava aquilo, com o 

desenvolvimento do cinema e o consequente avanço da sua linguagem, o “fato de o ator dirigir 

diretamente ao espectador (através da câmara) tomou um relevo dramático enorme, porque o 

espectador sente-se chamado a intervir” (Ibid., p. 43). Este se tornou um recurso comum, mas 

não utilizado exaustivamente. Os diretores, afinal, sabem que para um efeito dramático intenso 

e provocativo, deveriam evitar o excesso. Na série House of Cards (2013), por exemplo, é 

comum que Francis Underwood, interpretado por Kevin Spacey, vire o rosto para a câmera a 

fale com o público. Ao mesmo tempo em que este recurso causa um incômodo, provoca, 

também gera uma interação interessante entre personagem e espectador. No caso da série, por 

exemplo, o teatro da cena política é ironizado quando o ator sai de cena (uma cena dentro da 

cena), e se volta para o público para falar com toda a honestidade possível o que se passa 

naquele momento. 

 Fica claro, portanto, que o cinema não se restringe a meras técnicas narrativas 

sustentadas pela palavra, pela construção do diálogo e da história meramente causal, onde a 

ação determina tudo o que se apreender na tela. A linguagem cinematográfica é rica e composta 

por recursos dinâmicos e mutáveis que servem para construir uma realidade própria ao cinema: 

a realidade do cinema. E ao representar o real ou uma ideia imaginada pelo realizador, o cinema 

nos dá uma imagem estilizada da ideia inicial, que nos é passada de uma forma única e, em 

alguns casos, quando o diretor tem conhecimento desse potencial linguístico do cinema, de 

pura expressividade. 
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 3.1.7 – Enquadramento 

 

 O papel da câmera de registrar o real passa por saber o que vai ser colocado dentro do 

plano, como aquela imagem vista a olho nu será enquadrada, modulada dentro do quadro. A 

composição da imagem, concebida mentalmente antes de fazer o registro, parte em seguida 

para o enquadramento: “A escolha da matéria filmada é o estágio elementar do trabalho criador 

do cinema”, afirma Martin (Ibid., p. 45), o que se segue é o enquadramento. 

 O autor enumera as diversas possibilidades que, ao longo do tempo, se percebeu serem 

possíveis no cinema através do enquadramento. Há, é claro, o fora-de-campo, tudo aquilo que 

fica fora do plano e que, se feito da forma certa, gera sentido e atribui dramaticidade à cena. 

Ao mostrar um elemento de perto, ocupando toda a tela, força-se o espectador a atentar ao 

detalhe, que pode carregar um significado objetivo ou simbólico enorme, e esse efeito, o close-

up, chama a atenção ao pormenor que irá promover uma enunciação específica naquele 

momento, o que ajudará a conduzir o sentido dramático e sensorial e a narrativa no filme.  

 Um enquadramento supostamente mal executado, no qual o personagem não aparece 

centralizado ou por inteiro no plano – com parte da cabeça no fora-de-campo, por exemplo – 

pode dar a ideia de uma aleatoriedade imposta pelo diretor que invoca uma inquietação, um 

incômodo, e é também vastamente utilizado no cinema. 

Já em um exemplo de uso da linguagem cinematográfica mais elaborado, há um tipo 

de enquadramento, que neste caso também faz o uso da montagem, que é usado de forma 

excessiva desde os primórdios do cinema: a montagem de duas pessoas conversando entre si. 

Essa técnica enquadra no plano o rosto ou o busto de duas pessoas em imagens diferentes, 

separadas (a exigência dramática da cena define qual o mais adequado); essas imagens são, 

então, intercaladas conforme a vontade do diretor ou montador. Esse é o procedimento 

tradicional de toda a indústria cinematográfica, até nos filmes de arte, geralmente, se faz uso 

deste recurso quando dois personagens conversam. É, portanto, vastamente aceito e difundido 

na cultura do cinema. É um bom exemplo de como a linguagem do cinema pode enrijecer de 

tal forma que um diretor, inapto ou sem vontade de buscar alternativas, não vê outra forma de 

retratar a conversa dos personagens senão intercalando os rostos dos dois enquanto a conversa 

decorre. 

Carriere lembra da montagem de Persona (1966), de Ingmar Bergman, em que em um 

dado momento as duas personagens conversam e a enfermeira (Bibi Anderson) conta uma 

história para a personagem de Liv Ullmann. De início, vemos apenas o rosto de Bibi, que conta 

a história para a paciente calada. Como lembra Carriere, a história dura oito minutos e durante 
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todo esse tempo vemos um close-up do rosto de Bibi. Após o fim da história, vemos, então, a 

mesma história, contada pela mesma voz e da mesma forma, mas dessa vez vemos, no decorrer 

de todos os próximos oito minutos, o rosto da outra personagem. Carriere nos presenteia com 

uma conversa que teve com o próprio Bergman, em que o questiona sobre esse tratamento dado 

à imagem em Persona. 

 
Ele tencionara montar essa sequência de narração do jeito que elas são montadas: em 
geral, cortando diversas vezes do rosto de uma mulher para o rosto da outra. Então, na 
calma obscura da sala de montagem, percebeu que não sabia onde cortar, que todo 
aquele movimento de vai-e-vem acarretava tensão, tumulto e bruscas mudanças 
emocionais. Alguma coisa não funcionava bem. Por esse motivo, decidiu manter os 
dois relatos (...) A história que você conta não é a mesma que a pessoa ouve. 
(CARRIERE, 2006, p. 35) 
 

 

Bergman optou por fugir dos tradicionais cortes consecutivos e recorreu a algo pouco 

comum no cinema, atingindo um efeito distinto daquilo que comumente é experimentado no 

cinema. 

 

3.2 – Espaço 

 

É dito que o espaço, há algum tempo, “não evocava nada a não ser um conceito 

geométrico, o de um meio vazio” (LEFEBVRE, 2006, p. 13). A atribuição de valores ao espaço 

restringia-se à matemática – ou à velha metafísica –, sendo a filosofia deixada de lado. Essa 

noção de um espaço absoluto, estritamente cartesiano, distingue-se da compreensão moderna 

do espaço como um constructo social – uma concepção mental, subjetiva. Milton Santos 

explica que “formas sociais não-geográficas tornam-se, um dia ou outro, formas sociais 

geográficas” (2006, p. 48). O que significa que elementos que caracterizam e definem a 

sociedade, por mais subjetivos que sejam, em dado momento se desdobram em ações que 

também definem o espaço; e é por isso que Santos afirma que “a lei, o costume, a família 

acabam conduzindo ou se relacionando a um tipo de organização geográfica” (Ibid.). Santos 

nos indica que “são as ações que (...) definem os objetos, dando-lhes um sentido” (Ibid., p. 55), 

e sugere que objetos e ações sejam tratados como uma coisa só. 

 
(...) objetos não têm por si mesmos uma história, nem uma geografia. Tomados 
isoladamente em sua realidade corpórea, aparecem como portadores de diversas 
histórias individuais, a começar pela história de sua produção intelectual, fruto da 
imaginação científica do laboratório ou da imaginação intuitiva da experiência. Mas 
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sua existência geográfica histórica depende de sua inserção numa série de eventos (...) 
e sua existência geográfica é dada pelas relações sociais a que o objeto se subordina 
(...). (Ibid., p. 66) 

 

 A produção do espaço, portanto, se dá não só por elementos concretos que definem 

materialmente a conjunção espacial, mas também por processos de significação, que definem 

os objetos e como nos relacionamos com eles. David Harvey e Lefebvre propõem formas de 

explorar esses diferentes processos de significação criando divisões que classificam a nossa 

forma de relacionar com o espaço. 

 

3.2.1 A divisão tripartite de Harvey 

 

Harvey reflete sobre esta questão ao propor uma divisão tripartite no entendimento do 

espaço: o espaço absoluto, espaço relativo e espaço relacional. 

 
Se considerarmos o espaço como absoluto ele se torna uma “coisa em si mesma”, com 
uma existência independente da matéria. Ele possui então uma estrutura que podemos 
usar para classificar ou distinguir fenômenos. A concepção de espaço relativo propõe 
que ele seja compreendido como uma relação entre objetos que existe pelo próprio fato 
dos objetos existirem e se relacionarem. Existe outro sentido em que o espaço pode ser 
concebido como relativo e eu proponho chamá-lo de relacional – espaço considerado, 
à maneira de Leibniz, como estando contido em objetos, no sentido de que um objeto 
pode ser considerado como existindo somente na medida em que contém e representa 
em si mesmo as relações com outros objetos. (2006, p. 13) 

 

 O espaço absoluto, pela definição de Harvey, é o espaço fixo e concreto, aquele que é 

passível de ser medido e calculado. É o espaço geométrico, o utilizado pela engenharia. 

Socialmente, como explica o autor, “é o espaço da propriedade privada e de outras entidades 

territoriais delimitadas (como Estados, unidades administrativas, planos urbanos e grades 

urbanas)” (2006, p. 10). 

 A ideia de espaço relativo parte da impossibilidade de se compreender o espaço 

independentemente do tempo, o que significa dizer que a percepção do espaço é uma questão 

referencial, que varia de acordo com uma série de fatores: “há múltiplas geometrias que 

podemos escolher e (...) o quadro espacial depende estritamente daquilo que está sendo 

relativizado e por quem” (Ibid., p. 11). 

 Finalmente, no espaço relacional, avança-se no sentido de observar que “a visão 

relacional do espaço sustenta que não há tais coisas como espaço ou tempo fora dos processos 

que os definem” (Ibid., p. 12), o que significa dizer que o conceito de espaço é indissociável 
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ao processo. Um elemento do espaço, portanto, não pode ser compreendido fora da conjuntura 

à que ele está inserido: “ele depende de tudo o que acontece ao redor dele” (Ibid.). A 

importância do espaço relacional surge a partir do momento em que se analisa a influência de 

questões puramente subjetivas nos processos urbanos, como a memória, a ideologia etc. 

 Harvey explica que em suas pesquisas tende a atribuir uma hierarquia entre esses três 

espaços: “o espaço relacional pode incluir os espaços relativo e absoluto, o relativo pode incluir 

o espaço absoluto, mas o espaço absoluto é apenas absoluto”, mas não desenvolve o 

pensamento sob a justificativa de que é preferível perceber cada tipo de espaço como um 

modelo específico, dessa forma possibilitando que eles interajam entre si, ao invés de um conter 

o outro. Mas é interessante notar ao menos a existência dessa ideia, de uma hierarquia, pois ela 

nos dá uma melhor noção de como os fenômenos espaciais se organizam e são percebidos. 

 Com relação ao uso dessa divisão, a escolha de um quadro espacial ou outro depende 

da natureza do processo ou fenômeno em questão, mas vale repetir que um mesmo fenômeno 

pode se encaixar em mais de uma divisão e, como afirma Harvey, é válido acreditar que o 

espaço como um todo reside dentro das três divisões simultaneamente. 

 

3.2.2 – A divisão tripartite de Lefebvre 

 

 Outros autores propõem divisões conceituais do espaço igualmente pertinentes, mas 

Harvey chama a atenção para a divisão tripartite de Lefebvre, que julga ser valiosa para sua 

análise: o espaço material, a representação do espaço e os espaços de representação. Lefebvre 

também denomina essas divisões como espaço experimentado, espaço conceitualizado e 

espaço vivido, respectivamente. 

 O espaço material (ou experimentado/prática do espaço) é aquele ligado à experiência, 

àquilo que é apreendido pelos nossos sentidos, é, portanto, o espaço físico. A representação do 

espaço (ou conceitualização do espaço) corresponde à forma com que compreendemos e 

comunicamos o espaço: 

 
A maneira pela qual representamos este mundo [o espaço] é outra coisa, mas ainda 
aqui nós não concebemos ou representamos o espaço de maneira arbitrária; nós 
procuramos as descrições apropriadas, se não exatas, das realidades materiais que nos 
circundam por meio de representações abstratas (palavras, gráficos, cartas, diagramas, 
imagens etc.). (2006, p. 13) 
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 Lefebvre associa as representações do espaço às relações de produção, “à ordem que 

elas impõem e, desse modo, ligadas aos conhecimentos, aos signos, aos códigos, às relações 

frontais” (2006, p. 36). 

 Os espaços de representação (ou espaço vivido), por outro lado, correspondem às 

emoções, à imaginação, desejos etc., espaços nos quais também residimos e “são uma parte 

integrante de nosso modo de viver no mundo” (HARVEY, 2006, p. 19). São símbolos 

complexos e abstratos que fazem parte da vivência social e da arte. 

Harvey chama a atenção para como é tentador considerar uma hierarquia para a divisão 

proposta por Lefebvre, mas também manifesta a sua preferência por não fazê-lo, para manter 

uma tensão dialética entre as três divisões. Finalmente, é notável como cada espaço influencia 

a vivência um do outro, o que indica que esses espaços se confundem com a nossa própria 

percepção e a constituição das nossas memórias, pensamentos, sonhos etc. 

Para compreender a relação de cada um desses espaços de Lefebvre, Harvey dá o 

exemplo da pintura “O grito”, de Munch, que, apesar de ser um objeto material – trata-se de 

uma tela –, nos suscita sensações uma vez que o observamos. Ele explica: 

 
Uma pintura como “O grito” (...) é um objeto material, mas ele funciona como um 
estado psíquico (o espaço da representação ou espaço vivido de Lefebvre), e tenta, 
através de um conjunto preciso de códigos representacionais (a representação do 
espaço ou espaço concebido) adotar uma forma física (o espaço material da pintura 
relacionado à nossa experiência física efetiva) que nos diz alguma coisa sobre a 
maneira pela qual Munch vivia este espaço. (2006, p. 20) 

 

 No caso deste exemplo, Munch seria quem determina essa lógica por trás da 

representação do espaço. Pense que o pintor, ao transpor a emoção que desejava à tela, precisou 

conceber um universo particular que correspondesse, dentro da mídia utilizada (a tela), ao 

estado psíquico que ele buscava exprimir através de sua arte. Os códigos acionados pela obra 

foram criados por Munch, mas a experiência a que somos remetidos ao observamos a pintura 

residem no âmbito dos espaços de representação, e, finalmente, temos a tela, o objeto material 

que é o espaço experimentado. 

 

3.2.3 – A matriz Harvey-Lefebvre 

 

 Para aprofundar a questão da compreensão do espaço, Harvey vai além e propõe, no 

seu artigo “Espaço como palavra-chave” (2006), uma matriz de três linhas e três colunas que 

contrapõe a sua divisão do espaço à proposta por Lefebvre. Exemplos são dados em cada célula 
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de como podemos perceber o espaço através dessa contraposição. Na primeira célula, por 

exemplo, em que o espaço material de Lefebvre contrapõe o espaço absoluto de Harvey, temos 

a materialidade última em termos de espaço: muros, pontes, portas. São objetos, construções, 

elementos físicos que compõe o espaço e caracterizam o seu aspecto mais objetivo, tangencial. 

Na última célula, em que os espaços de representação de Lefebvre é contraposto ao espaço 

relacional de Harvey, temos os aspectos mais subjetivos da percepção e relação com o espaço: 

visões, fantasmas, desejos, sonhos. São, de uma forma geral, construções psíquicas que 

emergem da relação do indivíduo com o espaço. É importante verificar que o espaço habita 

simultaneamente todas as categorias da matriz, sendo esta uma proposta que visa classificar e 

permitir que analisemos mais a fundo a forma com que nos relacionamos com o espaço. 
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 Espaço material 
(espaço 
experimentado) 

Representações do 
espaço (espaço 
conceitualizado) 

Espaços de 
representação (espaço 
vivido) 

Espaço 
absoluto 

Muros, pontes, portas, 
solo, teto, ruas, 
edifícios, cidades, 
montanhas, continentes, 
extensões de água, 
marcadores territoriais, 
fronteiras e barreiras 
físicas, condomínios 
fechados 

Mapas cadastrais e 
administrativos; 
geometria euclidiana; 
descrição de paisagem; 
metáforas do 
confinamento, espaço 
aberto, localização, 
arranjo e posição 
(comando e controle 
relativamente fáceis) – 
Newton e Descartes 

Sentimentos de 
satisfação em torno do 
círculo familiar; 
sentimento de segurança 
ou encerramento devido 
a confinamento; 
sentimento de poder 
conferido pela 
propriedade, comando e 
dominação sobre o 
espaço; medo de outros 
que “não são dali” 

Espaço 
relativo 

Circulação e fluxo de 
energia, água, ar, 
mercadorias, povos, 
informação, dinheiro, 
capital; acelerações e 
diminuições na fricção 
da distância 

Cartas temáticas e 
topológicas (ex.: sistema 
de metrô de Londres); 
geometrias e topologias 
não euclidianas; 
desenhos de perspectiva; 
metáforas de saberes 
localizados, de 
movimento, mobilidade, 
deslocamento, 
aceleração, 
distanciamento e 
compressão do espaço-
tempo (comando e 
controle difíceis 
requerendo técnicas 
sofisticadas) – Einstein e 
Riemann 

Ansiedade por não 
chegar na aula no 
horário; atração pela 
experiência do 
desconhecido; frustração 
num engarrafamento; 
tensões ou divertimentos 
resultantes da 
compressão espaço-
tempo, da velocidade, 
do movimento 

Espaço 
relacional 

Fluxos e campos de 
energia 
eletromagnética; 
relações sociais; 
superfícies econômicas 
e de renda potenciais; 
concentrações de 
poluição; potenciais de 
energia; sons, odores e 
sensações trazidas pelo 
vento 

Surrealismo, 
existencialismo; 
psicogeografias; 
ciberespaço; metáforas 
de incorporação de 
forças e de poderes 
(comando e controle 
muito difíceis – teoria do 
caos, dialética, relações 
internas, matemáticas 
quânticas) – Leibniz, 
Whitehead, Deleuze, 
Benjamin 

Visões, fantasmas, 
desejos, frustrações, 
lembranças, sonhos, 
estados psíquicos (ex.: 
agorafobia, vertigem, 
claustrofobia) 

 Uma matriz dos possíveis significados do espaço como palavra-chave (2006, p. 23) 
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3.2.4 – Cinema e geografia 

 

 O cinema tornou-se relevante na geografia a partir do momento em que houve uma 

renovação da geografia cultural, que passou a dar mais atenção aos aspectos relativos e 

relacionais do espaço. Ana Francisca Azevedo chama a atenção para como o cinema, “nas suas 

mais variadas expressões, ajuda a compreender o papel da memória e dos diferentes 

imaginários geográficos na criação das imagens de lugar e na construção das paisagens 

culturais” (2009, p. 101). O cinema, como forma de representação do espaço, expõe 

significações dadas não só pelos realizadores do filme, como do próprio espectador, que pode 

reagir de formas diversas à experiência do filme de acordo com a sua subjetividade. Como 

lembra Harvey, Benjamin aponta que “história (um conceito temporal relativo) não é o mesmo 

que memória (um conceito temporal relacional)” (p. 26); a característica espaço-temporal da 

memória, de ser puramente relacional, nos indica que no cinema a troca que ocorre entre 

espectador e filme é mútua e única: cada sujeito terá uma experiência diferente. Há, ainda, a 

possibilidade de compreender ou se aproximar, através da análise do espaço no cinema, de 

como determinada corrente estética ou período histórico via, pensava e sentia o mundo ao seu 

redor: 

 
Veiculando significados sobre lugares e sobre a relação dos indivíduos sobre os 
lugares, o cinema vê-se reconfigurado como campo de análise, proporcionando a 
compreensão de como os indivíduos percebem e representam o espaço, das relações 
emotivas que associam as pessoas aos lugares, dos valores, da moral, da ideologia e da 
ética que subjaz cada construção do espaço em cada período e em cada contexto 
sociocultural. (AZEVEDO, 2009, p. 101) 

 

 Dessa forma, recentemente o cinema tem ganhado relevância como objeto de análise 

da geografia. Consequentemente, há um aprofundamento nos conceitos e abordagens 

transdisciplinares utilizados para a compreensão do espaço através do cinema e das artes como 

um todo. “Ao abrir a geografia humana para os estudos em cinema, a investigação geográfica 

vinha pôr em diálogo áreas científicas que se encontravam bastante distanciadas” (Ibid., p. 

102), esse processo naturalmente aproximou as áreas de estudo das ciências à arte. 

 Azevedo chama a atenção para como o cinema pode modificar a forma como nós 

percebemos o espaço. A experiência do cinema altera a nossa percepção a respeito de um lugar 

à medida em que o filme visto é uma memória, um elemento determinante na forma como 

“esperamos” que seja determinado espaço, e essa espera, a expectativa, a opinião pré-formada 

por si só já altera a forma como percebemos o espaço. 
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Tendo impacto sobre o modo como conhecemos e percebemos o espaço, o cinema é 
trespassado de significados geográficos. Não obstante, cada filme é sempre um retrato 
subjetivo e parcial da realidade física que representa. A exploração dos filmes como 
“objeto de análise geográfica” permite, assim, aprofundar o papel do cinema no que 
diz respeito à revelação e evocação de lugares específicos. (AZEVEDO, 2009, p. 103) 

 

 A autora salienta a parcialidade inerente ao processo de concepção do universo fílmico. 

Isso quer dizer que o espaço representado é impregnado por traços subjetivos e ideológicos, 

como já foi visto no início deste capítulo. É válido ressaltar, no entanto, que tratamos aqui da 

formulação de experiências que vão além do espaço absoluto ou mesmo relativo. A troca 

proposta no filme muitas vezes evoca não só a experiência de uma localidade específica, mas 

um espaço emocional que, como sabemos, se enquadra na categoria de espaços relacionais. É 

interessante notar, portanto, como são aplicáveis as explicações de Azevedo se aproximam dos 

propósitos dessa pesquisa. No entanto, é importante que se amplie o âmbito da exploração 

subjetiva proposta no cinema para o que – como é bem comum no cinema de Antonioni, por 

exemplo – diz respeito à suscitação de espaços emocionais, de sensações. 

 
Por meio do cinema, exploram-se os mecanismos de atribuição do sentido de lugar 
prevalecentes em cada período e em cada contexto cultural, analisando-se o modo 
como se procedeu à fixação de características espaciais determinadas e a respectiva 
relação com aspectos associados à construção e perpetuação de identidades, nas mais 
diversas escalas. (Ibid.) 

 

 Pode-se dizer, portanto, que o cinema enquanto objeto de análise da geografia reside 

no mesmo lugar que a análise da própria paisagem ou do mundo real. A diferença recai sobre 

a necessidade de, no cinema, instituir códigos que rejam a lógica ativada pelo espaço 

representado (algo que se assemelha à forma com a qual constitui-se a paisagem), e essa lógica, 

de uma forma ou de outra, expõe a subjetividade do autor, sua autoria. 

 
A geografia do cinema como domínio de investigação recai sobre a análise do cinema 
como produto cultural que interfere na definição da interação entre os indivíduos e o 
espaço refletindo estruturas sociais e ideologias, sobre a análise da paisagem 
cinemática como representação cultural. (Ibid.) 

 

 A autora destaca a interferência das “imposições” ideológicas, que são meros 

constructos que conduzem a nossa experiência enquanto espectador, mas não a definem. Essa 

interferência, saltando do que se pode chamar de espaço absoluto no cinema – a tela ou o 

próprio dispositivo (a sala escura, a tela e o espectador) – tem-se o primeiro contato com o 
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espaço representado na tela, e em um exercício de criatividade pode-se atribuir valores 

espaciais a este universo proposto pelo diretor do filme: a ideia de um espaço com regras 

próprias, dentro de um novo universo e aberto à subjetivação nos remete à ideia de espaço 

relativo. Sob essa perspectiva temos, no espaço fílmico, uma nova proposta de percepção do 

espaço-tempo, que, através de cortes, enquadramentos, movimentos de câmera, manipulação 

do fora-de-campo etc., é dada ao espectador para que este a aceite e a experimente, e, a partir 

da validação dos códigos que regem esta lógica, temos uma abertura às possibilidades de 

subjetivação que irão conduzir o espectador à experiência do espaço relacional. 

 Por outro lado, ao analisar esta mesma instância do espaço fílmico – os códigos por trás 

do universo – sob a perspectiva da tríade proposta por Lefebvre, vemos que esta muito se 

assemelha à noção de espaço conceitualizado (representações do espaço). A partir do momento 

em que são dadas diretrizes específicas que objetivam construir uma realidade material 

específica, dada – estes sendo signos que representam uma realidade anterior, modificando-a 

– tem-se algo próximo da ideia de um espaço conceitualizado, que é anterior, justamente, ao 

espaço vivido, que seria uma noção muito próxima à de subjetivação, que é uma etapa seguinte 

à validação dos códigos acionados no filme. 

 Se adiantarmos a análise desses aspectos levantados a partir da matriz proposta por 

Harvey, de forma precipitada, mas coerente aos resultados encontrados neste levantamento 

teórico, temos a célula correspondente à segunda linha e à segunda coluna. Vê-se rapidamente 

que ali existem semelhanças entre as ideias sugeridas a respeito do espaço fílmico em seu 

estado anterior à “fusão” com o espectador para a construção de uma experiência mútua. 

As cartas temáticas e topológicas muito se assemelham à ideia de linhas guias, que 

contornam um código específico na esperança de indicar caminhos ao sujeito que deseja 

compreender o funcionamento, como no exemplo de Harvey, do sistema de metrô de Londres. 

O geógrafo indica geometrias e topologias não euclidianas, algo muito parecido com a noção 

que se tem da representação do espaço no cinema, que é, justamente, a transposição do real 

para uma lógica distinta, reformulada, não-euclidiana. Novamente tem-se algo próximo à ideia 

de linhas guias que indicam à nossa percepção como se associar ao espaço dado para legitimar 

a experiência: desenhos de perspectiva. Estes desenhos poderiam ser, exatamente, a construção 

do espaço adquirida através do processo da montagem, por exemplo.  

 Azevedo chama a atenção para a necessidade de compreender como estes novos 

códigos propostos na construção do espaço fílmico ganham legitimidade e relevância na 

sociedade:   
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A exploração de uma problemática de análise em geografia do cinema deve ter em 
conta as paisagens culturais emergentes em contextos mediados por ambientes de tela, 
elucidando as dinâmicas incessantes que vão correndo entre os indivíduos e o meio em 
que operam e permitindo a compreensão das novas e complexas espacialidades assim 
geradas. (Ibid., p. 107) 

 

A familiaridade do público com a lógica que rege a produção do espaço fílmico é 

importante para que a produção de sentido aconteça na mesma direção que a “visão” proposta 

pelo diretor. Jean-Claude Carrière, em “A Linguagem Secreta do Cinema” (1983), abre a obra 

dando o exemplo do explicador no cinema. Uma prática comum em alguns países africanos até 

a década de 1950 e que também foi recorrente na Espanha até cerca de 1920, o explicador era 

uma pessoa que ficava em pé, ao lado da tela, apontando para o que se passava no filme e 

explicando o que significava. Carrière explica que, devido à cultura baseada essencialmente na 

tradição oral, aquelas imagens em sequência não faziam muito sentido: “A sucessão de imagens 

silenciosas (era) o oposto absoluto daquilo a que estavam acostumados” (p. 15). A linguagem 

do cinema é, portanto, algo a ser compreendido e assimilado. Apesar da forte presença da 

própria língua falada no cinema, a natureza imagética e expressiva do formato cinematográfico, 

como vimos anteriormente, transforma a experiência de assistir ao filme também num 

momento de recepção de estímulos sensoriais, das imagens e dos sons exibidos, o que faz com 

que o exercício de ver cinema exija um certo costume, um hábito e uma educação fílmica que 

permitirá à pessoa compreender o sentido que surge em uma determinada montagem ou uma 

transição específica. Munsterberg (1983), psicólogo alemão e teórico cinematográfico, explica, 

em obra publicada originalmente em 1916, que a linguagem seja algo que, uma vez incorporada 

às capacidades perceptivas do espectador, como um código, uma lógica dominada e 

compreendida, passa a ser um instrumento de compreensão do que se passa na tela. 

 O que podemos perceber é que os códigos e linguagems do universo audiovisual estão 

plenamente assimilados na vida social. A nossa cultura como um todo age em benefício à 

apreensão desses códigos que são utilizados para produzir e experimentar grande parte dos 

filmes. Azevedo explica essa questão: 

 
A tentativa de compreender a assimilação do espaço pelo cinema objetiva-se pela 
análise da participação das espacialidades modernas nos sistemas de representação que 
fundam a ação humana aos seus níveis mais variados. Se o cinema, enquanto indústria 
cultural, dá a voz a essas espacialidades, elas se estruturam, por seu turno, no seio de 
uma cultura vídeo-visual potenciadora do evento-imagem. (2009, p. 107) 
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 Percebe-se, portanto, que há um movimento de retorno, no qual o cinema também 

influencia também os aspectos mais amplos de nossa percepção da realidade. Como já foi 

exposto aqui, ao assistir um filme no qual uma dada cidade é retratada, constrói-se uma 

percepção sobre o espaço representado e, ao visitar essa cidade no mundo real, a experiência 

dada pela representação vai influenciar a experiência na cidade real. Mas, como apresentado 

por Azevedo, esta influência aparenta ser maior, incorporando aspectos da nossa percepção da 

vida como um todo, a forma com que apreendemos as experiências e captamos os estímulos 

sensíveis dados pelo mundo. O que se vê é que a construção do espaço fílmico no cinema não 

só é influenciada pela experiência do mundo real no qual habitamos, como o movimento 

inverso também é verdadeiro: a experiência do espaço fílmico em muito influencia a nossa 

experiência do mundo real. 

 

3.2.5 – A análise do espaço fílmico 

 

 Partimos, inicialmente, do princípio de que, como enuncia Azevedo, a experiência do 

espaço é “alicerçada em valores culturais que vão sendo progressivamente alterados; por isso, 

a compreensão dos valores culturais é crucial para a análise das relações entre o ser humano e 

o espaço, pois esses valores ditam a forma de ver a experimentar a paisagem” (2009, p. 108). 

No cinema, “o estudo da construção de significados espaciais (...) e do modo como indivíduos 

e grupos respondem às representações espaciais veiculadas pelos filmes pode ser encarado 

como parte de um dinâmico processo de trocas entre o ser humano e o ambiente” (Ibid.), 

portanto, é legítimo dizer que a compreensão do processo de significação que se dá no cinema 

envolve a análise dos processos de troca ou, em última instância, a explicação do fenômeno 

que é estabelecido no espaço relacional. 

 Em um segundo momento, é necessário considerar a presença da visão de mundo do 

diretor na concepção do universo proposto na obra e os demais elementos que modulam a 

experiência do espectador e contribuem para a construção do espaço fílmico.  

 
Ao ser mediado pelos ambientes da tela, o espaço assim retratado não é recebido de 
forma direta, mas consumido indireta e literalmente emoldurado, tendo em conta, entre 
outros fatores, a tecnologia que o suporta, a perspectiva do realizador, os objetivos do 
produtor e as convenções culturais sob as quais se estrutura a opção estética subjacente 
a cada filme. (Ibid., p. 110) 
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Esses fatores já são enunciados no levantamento, no caso desta pesquisa, de todo o 

contexto histórico, cultural e político da Itália do pós-guerra. Há, também, a necessidade de 

compreender o processo de desenvolvimento de Antonioni, como o olhar do diretor se 

transformou ao longo de sua carreira, e isto é feito no primeiro capítulo. A partir dos elementos 

levantados, será possível analisar os elementos estruturantes do espaço fílmico em A Aventura. 

Como o filme é um elemento originado em um contexto específico, pode-se dizer que 

“a partilha de significados em torno de um filme torna-o um produto cultural carregado 

simbolicamente e com o poder de ativar valores, sensações, desejos e práticas espaciais” (Ibid., 

p. 114). O sujeito espectador, no entanto, negocia tais ativações, a subjetivação convoca o 

indivíduo na produção do sentido, que não é realizada sem que haja uma troca sígnica para que 

o espaço vivido, em Lefebvre, ou o espaço relacional, em Harvey, seja um espaço próprio do 

espectador e da tela, que resultam no espaço fílmico passível de ser habitado e que, finalmente, 

ativará valores, sensações etc. 

 
A negociação dos significados fílmicos por parte das audiências depende, então, do 
conteúdo da representação enquanto resultante das instituições que definem sua função 
social e do processo de comunicação que resulta do envolvimento dos indivíduos com 
o filme. (Ibid., p. 115) 

 

O papel da representação emerge como construtor de uma experiência que ativará a 

subjetividade do espectador, mas essa experiência é sustentada, como já mencionado, pela 

carga de memórias carregadas pelo indivíduo. O espaço fílmico, é mediador dessa negociação 

que trará novos significados e novas memórias ao sujeito de acordo e a partir de memórias já 

construídas. Quando um diretor se propõe a elaborar uma narrativa, em muitos casos ele parte 

do pressuposto de que o seu público já tem um conhecimento prévio do tema tratado, mesmo 

que por alto, para que, assim, o filme tenha um impacto significativo. No caso do neo-realismo, 

a Itália era mostrada de forma crua, assumindo as ruínas e a miséria que caracterizavam o 

período da guerra recém-superada: a obra teria um impacto emocional elevado nos italianos. 

Isso não significa, é evidente, que franceses ou ingleses não teriam uma ativação de emoções 

– eles têm conhecimento da natureza da guerra, do significado da miséria, da fome etc. –, mas 

a comunicação intencionada pelo diretor seria mais efetiva no caso da Itália, o filme faria ainda 

mais sentido, teria maior apelo emocional e possivelmente mais relevância, e é isso o que 

basicamente justifica o sucesso que foi o movimento neo-realista naquele momento na Itália.  
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Enquanto prática cultural, a experiência do lugar fílmico implica a descodificação de 
uma infinitude de ícones e a interpretação de sua função na narrativa por parte do 
espectador. A partilha do capital simbólico do filme prende-se, por isso, ao próprio 
movimento proporcionado pela construção desse lugar como forma de apropriação e 
de territorialização (...). Enquanto dimensões estruturantes da experiência fílmica, a 
troca e a reversibilidade da percepção e da expressão propiciam a liberdade significante 
dos observadores individuais detentores das mais diversas posicionalidades, 
potenciando o evento cinemático. (Ibid., p. 121) 

 

É necessário considerar a constituição perceptiva e subjetiva da sociedade a qual o filme 

foi construído para compreender as intenções e motivações do diretor. Cada indivíduo terá uma 

ativação única, característica dos seus próprios valores e memórias, mas a intencionalidade 

deve ser considerada para compreender como se dá o processo de construção do espaço fílmico 

e o que o diretor busca com ele, isso caracteriza a análise do filme que será empreendida no 

próximo capítulo. 

Como Antonioni poderia construir um espaço fílmico que trate os elementos “morais e 

psicológicos” que são tão explorados em seus filmes, possibilitando uma ativação emocional e 

sensível mais significativa no espectado? Se a alienação é um tema central – ou a neurose, para 

ser mais específico – como é o caso de Deserto Vermelho (1964), o diretor poderia construir 

um espaço fílmico que representasse o que é “habitar” a condição neurótica, um 

aprisionamento vivido pela personagem adoecida. Nós podemos verificar na obra de Antonioni 

essa busca por uma forma de construir o sentido que se adeque à sua visão, que não caiba 

apenas em uma narrativa linearmente limitada e pouco expressiva. A ilha do início de A 

Aventura, em que Anna desaparece, tem uma atmosfera muito peculiar. As imagens da 

natureza, das pedras escuras, da violência da maré e das ondas, criam uma atmosfera e uma 

sensação de impotência, o que pode estar tentando representar a fragilidade do ser humano em 

relação à natureza. Os personagens reagem ao ambiente, e suas histórias e individualidades 

parecem apenas eventos isolados e sem importância, subtextos que tem a ilha como cenário. 

Geralmente os diretores de cinema tendem a retratar o espaço como mero contexto para 

histórias que, estas sim, são de grande importância para a construção narrativa do filme. No 

caso de Antonioni as paisagens ganham vida, tornam-se o centro das atenções e os personagens 

são representados como fragmentos passageiros e frágeis. Essa opção linguística é adequada 

ao retratar problemas da modernidade, como solidão e alienação. 
 

Portanto, é da ação criadora de novos significados que se edifica a 
possibilidade de invenção de novas linguagens e, a partir delas, de ampliação 
das reflexões inovadoras a respeito do mundo em que vivemos e dos projetos 
de mundo que concebemos. (BARBOSA, 2000, p. 72) 
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O uso menos padronizado da linguagem cinematográfica abre portas para uma 

apropriação mais frutífera do cinema e com mais possibilidades, que possibilita a construção 

de um espaço cinematográfico crítico e impactante.  

 
O espectador tenta entender o que ele pode ver. Uma vez que nos filmes a 
narrativa perde seu poder de estruturação, o espectador é forçado a voltar sua 
atenção para as possibilidades das imagens. Enquanto no “cinema clássico”, 
uma imagem revela uma janela que permanece invisível para o mundo 
narrativo, aqui as imagens emergem, o que conecta realidade, sonho, 
imaginação e memória. (WINTER, 2014, p. 241, tradução do autor)18 

 

A Aventura é o filme que mais escancara a fascinação de Antonioni com a questão do 

espaço e sua potência narrativa. O fato de o espaço ser um enunciador de conflitos eleva a sua 

importância à de um personagem principal nestes dois filmes. O diretor utiliza, portanto, a 

força expressiva da paisagem para produzir sentido e significar narrativamente os seus filmes. 

 Compreender como se dá o uso do espaço como potência narrativa é importante para 

esclarecer como se dá o processo de significação da paisagem, como a subjetivação ocorre a 

partir do momento em que o espaço fílmico passa a ser habitado pelo espectador. O uso mais 

expressivo do espaço para a ativação de emoções parece indicar, principalmente no objeto desta 

pesquisa, um apelo mais primordial aos sentidos, anterior à invocação da racionalidade para a 

compreensão e assimilação da experiência, e no capítulo seguinte será analisado como esse 

processo se dá e quais significados podem ser tirados no filme A Aventura. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
18 The viewer tries to understand what he can see. Because in the films the narration loses its structuring power, 
the viewer is forced to turn his attention to the possibilities of the images. While in “classical cinema”, an image 
reveals a window which remains invisible to a narrated world, here images emerge which link reality, dream, 
imagination and memory with each other. 
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4 – O ESPAÇO EM ANTONIONI – UMA ANÁLISE 

 
Haveria uma paisagem, de cada vez que o espírito se 

deslocasse de uma matéria sensível para outra, 
conservando nessa última a organização sensorial 

conveniente ou, pelo menos, a sua lembrança. 
A terra vista da Lua pelo terráqueo, o campo visto pelo 

citadino, a vila pelo agricultor. 
A desorientação seria uma condição da paisagem. 

 
Jean François Lyotard 

 

 

No capítulo anterior, mostramos que o espaço no cinema é algo interpretado através da 

percepção de várias informações que, moduladas por nossa subjetividade, são, finalmente, 

percebidas enquanto espaço. Essas informações são instituídas por uma série de artifícios que 

compõem a linguagem cinematográfica, como a noção de campo e fora de campo, a montagem, 

o enquadramento, o movimento de câmera etc. Esse espaço imaginário que é construído através 

da percepção do visível e do não visível é o que é chamado de espaço fílmico. Como sugere 

Stephen Heath (1976), eventos ocorrem em algum lugar, e essa dependência aciona no espaço 

o potencial narrativo necessário para o desenrolar das ações que promovem a progressão da 

trama. O autor defende que cinema é “a reprodução da vida e o engajamento do espectador no 

processo desta reprodução enquanto articulação da coerência” (1976, p. 99). A coerência 

fílmica existe dentro de uma determinada lógica que faz sentido ao espectador, mas, no fim, 

afirma Heath, “o que move no filme é o espectador, imóvel diante da tela” (Ibid.). O cinema 

regula essa dinâmica, instituindo movimentos que serão acompanhados pelo público. A lógica 

que rege este universo em particular é proposta pelo diretor, que cria os espaços de 

representação. Narrativamente, o espaço é relevante no sentido de que, ao ser habitado pelo 

espectador, toda a progressão narrativa se passará ali. O que chama a atenção no cinema de 

Antonioni, no entanto, é a forma com a qual o espaço é construído, como uma potente forma 

narrativa e geradora de sentido. Desenvolver um espaço específico e, ali, propor novos 

processos de significação e enunciação parece ser o aspecto marcante de A Aventura. A 

narrativa se desenvolve em torno de elementos alternativos, e estruturas mais tradicionais de 

coesão narrativa perdem força, cedendo lugar principalmente ao espaço. Como Winter (2014) 

afirma, “pessoas que gostariam de alcançar algo através de suas ações são apenas um interesse 

passageiro para Antonioni” (p. 240), e o espaço, neste caso, parece fazer estes personagens 



 64 

transitarem por dimensões diferentes do espaço, além de criar novas possibilidades narrativas 

e novos desdobramentos na trama proposta.   

 

4.1 – Características espaciais da obra 

 

Ao retratar os problemas da modernidade, criando situações óticas que façam emergir 

sentimentos característicos da era em que vivemos – como a frustração, o vazio –, Antonioni 

convida o espectador a perceber nas imagens, na forma narrativa e no modo de representar o 

espaço a alienação tão presente na sociedade. Através de longos planos abertos, planos-

sequência, ritmos mais lentos e contemplativos, extensos períodos de predomínio do silêncio, 

além de uma forma muito particular de representar o espaço, Antonioni manifesta o desejo de 

trazer à tona a questão da alienação. A sociedade é falha, está alienada, e, como ele mesmo 

defende, Eros está doente. O diretor desenvolve bem essa ideia na coletiva de imprensa dada 

na estreia de A Aventura no festival de Cannes: 

 
Eros está doente; o ser humano está inquieto, algo o incomoda. E sempre que 
algo o incomoda, ele reage, mas reage negativamente, apenas através de 
impulsos eróticos, e ele está infeliz. A tragédia em A Aventura vem 
diretamente de impulsos eróticos desse tipo – infeliz, miserável, fútil. Estar 
criticamente consciente da vulgaridade e da futilidade de tamanho impulso 
erótico, como no caso dos protagonistas de A Aventura, não é suficiente ou 
tem qualquer propósito. (ANTONIONI, 2006, p. 34) 

 

Indicar um Eros adoecido significa atestar problemas relacionados à natureza do ser 

humano, sejam os desejos reprimidos ou mudanças na condução do senso moral. Antonioni 

nos mostra que algo está errado. Ao longo de A Aventura são diversos os momentos em que os 

personagens se frustram por diferentes motivos e agem por impulso e sem motivo aparente, 

atitudes irracionais, como quando Anna finge estar sendo atacada por um tubarão. Os 

personagens estão incomodados, existe uma dificuldade em pertencer àqueles ambientes e na 

forma com que se relacionam uns com os outros, e isso fica bem demarcado nas representações 

espaciais construídas por Antonioni. Os modos de construção do espaço em A Aventura 

parecem fazer a doença do Eros se revelar nos personagens. 

Winter explica que os personagens de Antonioni se tornam apenas observadores nos 

filmes: “A observação dos protagonistas não leva a ações, mas sim eles próprios tornam-se 

objeto de reflexão” (p. 240). O autor descreve um estado letárgico, uma desorientação e um 

vazio que caracterizam os protagonistas do filme, e esses estados surgem a partir de situações 
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maquinadas pelo universo construído no filme, sobretudo em relação ao espaço. Como afirma 

Lyotard, “a desorientação é uma condição da paisagem”. Diferente da natureza, que é lugar 

antes de ser apreendido pelo sujeito, a paisagem perpassa pelo emaranhado subjetivo que a 

enquadra e delimita, mas, acima de tudo, que a significa. No filme, as paisagens parecem 

explicitar os modos como os personagens se sentem perdidos e desorientados. 

O neo-realismo adota recursos estéticos que permitem que a paisagem se torne um 

agente da desorientação, representando com mais clareza o conflito entre indivíduo e espaço, 

mostra-se o desejo de apresentar um universo que, sem muita interferência do diretor, se 

desdobra dentro de sua própria lógica. A herança do movimento é, como já explicado, marcante 

na obra de Antonioni, e A Aventura faz uso de elementos que promovem essa desorientação, 

como no momento em que Sandro leva Claudia até o topo do campanário, que comentaremos 

mais adiante. Nesta cena, o diretor faz uso de um plano-sequência que acompanha o 

protagonista e vai, aos poucos, revelando a paisagem que se estende no horizonte. Aos poucos, 

Sandro se frustra com o espaço que o circunda. É o que Deleuze chama de situações óticas: são 

situações que se desenrolam neste universo proposto pelo diretor, que se desenvolvem 

naturalmente – mesmo que sejam orquestradas, roteirizadas –; há, no fim, uma impressão de 

algo que foi ativado pela paisagem, por este universo composto pela imagem e pela narrativa. 

Deleuze, ao caracterizar Antonioni, Visconti e Fellini como neo-realistas, nos explica:  

  
No antigo realismo ou de acordo com a imagem-ação, os objetos e os meios 
já tinham realidade própria, mas esta era uma realidade funcional, 
estreitamente determinada pelas exigências da situação, ainda que estas 
fossem tão poéticas quanto dramáticas. A situação se prolongava, pois, 
diretamente em ação e paixão. Ao contrário, desde Obsessão já aparece o que 
nunca mais deixará de se desenvolver em Visconti: os objetos e os meios 
conquistaram uma realidade material autônoma que os faz valerem por si 
mesmos. (2005, p. 12) 

 

 Antonioni, assim como Visconti, propõe uma realidade autônoma em seu filme, e 

podemos defini-lo, como o fez Winter, como certa ausência da representação de um mundo 

criado em função da narrativa: trata-se de um universo que propõe uma “investigação 

fenomenológica dos espaços visuais e óticos da modernidade que não são criados por ações ou 

levam a ações” (p. 240). O espaço construído por Antonioni em A Aventura é, portanto, 

exatamente o espaço relativo, tanto para o espectador quanto para o personagem, que transita 

por este mundo construído. Partindo deste espaço relativo, como veremos mais adiante, abre-

se a possibilidade dos processos de subjetivação que se dão no espaço relacional, e há, então, 
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um movimento, que podemos explicar retomando a matriz proposta por Harvey, que vimos no 

capítulo anterior, fazendo o primeiro gesto de análise do filme. 

 

4.2 – Transição pelo espaço fílmico 

 

 

 Espaço material 
(espaço 
experimentado) 

Representações do 
espaço (espaço 
conceitualizado) 

Espaços de 
representação (espaço 
vivido) 

Espaço 
absoluto 

Muros, pontes, portas, 
solo, teto, ruas, 
edifícios, cidades, 
montanhas, continentes 

Mapas cadastrais e 
administrativos; 
geometria euclidiana; 
descrição de paisagem; 

Sentimentos de 
satisfação em torno do 
círculo familiar; 
sentimento de segurança 
devido a confinamento 

Espaço 
relativo 

Circulação e fluxo de 
energia, água, ar, 
mercadorias, povos, 
informação, dinheiro, 
capital 

Cartas temáticas e 
topológicas; geometrias 
e topologias não 
euclidianas; desenhos de 
perspectiva 

Atração pelo 
desconhecido; tensões 
resultantes da 
compressão espaço-
tempo 

Espaço 
relacional 

Fluxos e campos de 
energia 
eletromagnética; 
relações sociais 

Surrealismo, 
existencialismo; 
psicogeografias; 
ciberespaço 

Visões, frustrações, 
estados psíquicos 

 Matriz proposta por Harvey em versão resumida 

 

 

A matriz nos ajuda a compreender como o espaço fílmico é construído. Quando nos 

deslocamos diretamente à coluna dos espaços de representação de Lefebvre (espaço vivido), 

na qual estão os sentimentos, ansiedades e frustrações – as sensações que nos são suscitadas ao 

compartilhar daquele espaço proposto pelo diretor –, podemos identificar o que corresponde à 

experiência do personagem que é representada na tela. Vemos, de início, na primeira linha 

correspondente a esta coluna, o espaço absoluto de Harvey, no qual emoções mais ligadas à 

materialidade do espaço, mais tangível, ainda carregam as significações referentes a esta 

materialidade. A grosso modo, vemos representado no espaço fílmico elementos que seriam 

encerrados em uma materialidade última caracterizada pela primeira célula, na primeira coluna 

com a primeira linha (muros, pontes, portas etc.). Aqui, colocaríamos o barco que aparece nas 

primeiras cenas, o mar, a ilha, e outras construções que aparecem ao longo de A Aventura, mas, 

como explicado, nos interessa ir até a última coluna (espaços de representação), onde se 

revelam as relações entre sujeito e espaço, ou como o espaço suscita e faz emergir determinadas 
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reações dos personagens. Um exemplo é a cena na qual os protagonistas se protegem da chuva 

em uma cabana na ilha de Basiluzzo. Nesta cena, a cabana suscita uma sensação de proteção, 

um “sentimento de segurança devido a confinamento”, como se vê nos exemplos 

correspondentes a esta célula da matriz, e este sentimento é reforçado pelo contraste com o 

restante da ilha, que é hostil e selvagem. 

Descendo uma célula na matriz, mantendo-se na última coluna, temos o espaço relativo 

de Harvey. Um exemplo claro são as relações instituídas pela lógica que rege as dimensões do 

espaço-tempo no filme: o ritmo é lento. Muitas cenas têm longa duração, nada é falado e quase 

nada acontece. Sandro em diversos momentos contempla, pensa, reflete, e nesses momentos é 

natural que o espectador, sem efetivamente uma fala ou uma ação que possa facilmente ser 

seguida e que direcione a atenção, acaba perdido, solto no espaço fílmico e com os processos 

de significação abertos, já que paira a ambiguidade e a incerteza. Antonioni explica o ritmo em 

A Aventura: 

 
O ritmo dos filmes em que sequências devem conectar-se entre si é um falso 
ritmo – um ritmo que não é verdadeiro à vida. Por que A Aventura causou 
tanto impacto quando estreou? Porque o filme tinha um ritmo mais próximo 
da vida. (...) Estórias podem ser feitas de passagens, de fragmentos, elas 
podem ser desbalanceadas, como a vida que vivemos. (2000, p. xxiii) 

 

A proximidade do ritmo do filme com o da vida cria uma cadência diferente para o 

próprio ato de experienciar o filme. Ao modificar a lógica de funcionamento do espaço fílmico, 

instituindo novas cadências, redefinindo a maquinação que institui o espaço-tempo do filme, 

temos um espaço relativo que, como indica o diretor, se assemelha ao espaço relativo da vida 

que vivemos. Ao buscarmos uma resposta acerca dessas mudanças na forma de tratar o espaço-

tempo – que são menos contemplativas no cinema comercial e/ou no cinema clássico – nos 

deparamos com a questão da manipulação do espaço-tempo que é proposta na célula central da 

matriz de Harvey: espaço relativo e espaço conceitualizado se cruzam para um outro arranjo 

espaço-temporal que nos é oferecido por Antonioni. Ao adentrarmos neste espaço, temos 

naturalmente um estranhamento, tanto pela proximidade de sua cadência aos tempos da vida 

quanto pelo afastamento dos ritmos mais comuns ao cinema. Avançando uma célula à direita 

na matriz, permanecendo no espaço relativo, mas sob a coluna do espaço vivido, o impacto 

deste espaço fílmico fica mais claro em um dos exemplos dados por Harvey: tensões ou 

divertimentos resultantes da compressão do espaço-tempo. Em A Aventura há, ao contrário, 

uma descompressão do espaço-tempo, mas a sensação de estranhamento é igualmente válida, 
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há um desconforto, uma tensão, e, naturalmente, cria-se a oportunidade para a contemplação 

daquele espaço.  

Mais abaixo na matriz, descendo uma célula, chegamos à linha do espaço relacional, 

que corresponde, como é mostrado nos exemplos, a “visões, fantasmas, desejos, frustrações, 

lembranças, sonhos, fantasmas, estados psíquicos”. É, finalmente, uma célula última, que diz 

respeito aos sentimentos e sensações mais subjetivos suscitados pelas construções mentais que 

surgem a partir do espaço. Um exemplo, em A Aventura, são os momentos em que os 

personagens são colocados em situações de perigo na ilha, como à beira de um precipício, 

ajudando a construir uma atmosfera obscura e pouco convidativa. O espaço fílmico, neste caso, 

pode suscita o medo de altura, ou o receio da queda. Há, também, um sentimento de impotência 

em relação a hostilidade da ilha. Percebe-se, portanto, que a construção do filme, o 

desenvolvimento da atmosfera geral de A Aventura, passa por diversas dimensões do espaço 

mostradas pelas imagens e pela forma narrativa. 

Como vimos no capítulo teórico, o universo construído por Antonioni, a lógica que 

define os espaços-tempos instituídos no filme, parece residir na célula central, na coluna das 

representações do espaço. Mas esse espaço-tempo nos é proposto e, a partir dali, transitamos 

por um espaço que suscita emoções e possibilita o desenrolar narrativo da trama a partir da 

exposição de fatores emocionais que emerge destes espaços de representação. A partir deste 

espaço-tempo habitável que o diretor nos oferece e que corresponde à célula central, partimos 

em uma jornada que, a partir de processos de significação e da subjetivação, nos permitirá 

transitar pelas células da última coluna (espaços de representação), e, ali, estaremos livres para 

transitar do espaço absoluto da primeira linha até o espaço relacional da última linha, 

confrontando o espaço e percebendo sentidos sendo construídos a partir dele. Essa é uma 

característica marcante deste espaço que Antonioni nos oferece: aproveita-se a potência do 

espaço, para além do mero cenário, e narrativamente, usa-se o que este espaço oferece para a 

construção do sentido e progressão da trama. 

Deleuze descreve bem a forma como pode ser percebido o trânsito nos espaços de 

significação ao dizer que, em Antonioni, a cena parte do objetivo em direção ao subjetivo: “as 

imagens mais objetivas não se compõem sem se tornar mentais, sem entrar numa estranha 

subjetividade invisível” (2005, p. 17). O desaparecimento de Anna por si só é um elemento que 

estabelece uma estranha e complexa atmosfera no filme, criando a sensação, ao longo de todo 

o decorrer da obra, de que algo está errado, tanto para os personagens quanto para o espectador: 

“a desaparecida faz pesar sobre o casal um olhar indeterminável que lhe inflige a perpétua 

sensação de estar sendo espiado” (Ibid., p. 18). Em filmes mais tradicionais o enredo central 
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do filme giraria em torno da solução do desaparecimento de Anna, diferente de A Aventura, 

que usa a ausência da personagem como um motivador à narrativa, reafirmando o vazio. O 

crescente desinteresse narrativo em solucionar o desaparecimento atribui novas características 

ao espaço, que ganha um sentimento de estranhamento, um incômodo presente na atmosfera 

do filme. Esse incômodo é gerado pelo envolvimento de Claudia e Sandro e pela culpa que 

surge dessa “traição”, tornando-se um pesado fardo que acompanha a todos nós ao longo do 

filme. No entanto, no decorrer da trama percebemos que todos os personagens do filme, assim 

como o espectador, começam, aos poucos, a esquecer da desaparecida. Esse descaso culmina 

com a revelação de Claudia: “Alguns dias atrás, só em pensar que Anna poderia estar morta, 

eu sentia que iria morrer também. Agora eu nem mesmo choraria. Temo que ela possa estar 

viva. Tudo está se tornando assustadoramente simples, mesmo que seja para se livrar da dor”. 

Anna já não é mais importante para nenhuma das duas. 

Temos, portanto, um espaço fílmico que nos abre a possibilidade de transitar por entre 

instâncias diferentes de significação, de subjetivação, e isso abre o filme a novos processos de 

produção de sentido, processos estes mais subjetivos, sustentados por reações mais subjetivas 

ao espaço. Partimos, primeiramente, da materialidade do espaço, um espaço anterior à 

paisagem, anterior aos processos de subjetivação; finalmente, percebemos este espaço através 

das construções espaço-temporais propostas pelo diretor e, finalmente, estamos aptos a 

transitar por entre espaço absoluto, relativo e relacional, afim de experienciar as sensações 

suscitadas pelo espaço fílmico. Para analisar a forma com a qual o espaço é associado à 

narrativa, de forma a produzir sentido através das propostas espaciais do filme, recorreremos 

ao conceito de frase-imagem, de Rancière.  

 

4.3 – O conceito da frase-imagem 

 

Para desenvolver a análise fílmica, assumimos o espaço na construção desses sentidos 

propostos por Antonioni. Ao buscar compreender como se dá a configuração narrativa em A 

Aventura e qual a importância do espaço na construção do sentido, vamos tomar o conceito de 

frase-imagem de Rancière para pensarmos os arranjos e tensionamentos construídos no filme 

entre espaço e narrativa. 

O conceito de frase-imagem é proposto por Rancière (2012) e trata da união de duas 

funções díspares que, justapostas, fazem emergir um novo sentido. Todavia, lembra ele, 

“designo com isso algo distinto da união de uma sequência verbal com uma forma visual” (p. 

56), que a própria palavra parece significar: “A potência da frase-imagem pode se expressar 
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em frases de romance, mas também em formas de encenação teatral ou de montagem 

cinematográficas, ou na relação do dito e do não dito da fotografia” (Ibid.). Rancière propõe a 

frase-imagem como a união de duas funções que são definidas esteticamente, “isto é, pela 

maneira como elas desfazem a relação representativa do texto com a imagem”. No caso das 

funções que serão adotadas nesta análise, de forma a melhor se adaptar à nossa proposta, 

optamos por elementos que mais se assemelham aos tensionamentos entre o dito e o não dito, 

entre o explícito e o implícito, do que propriamente a montagem ou a composição das cenas, 

como sugere mais diretamente o conceito de Rancière. 

Dessa forma, tomando a noção de frase-imagem, vamos aqui amplia-la e coloca-la em 

outro contexto: a união-tensionamento das potências do espaço e da narrativa. Como já 

mencionado, Aumont chama a atenção para como o cinema é uma arte do espaço. 

Narrativamente, o espaço é um elemento que é construído no universo fílmico, podendo ser 

apenas um cenário – sem uma relevância maior que elemento contextual – ou, como em 

Antonioni, o espaço como um ativador de sentidos que contribui diretamente para o 

desenvolvimento da narrativa. Se o espaço é, naturalmente, um elemento que promove a 

narratividade – eventos ocorrem em algum lugar, como afirma Heath –, em A Aventura ele 

ultrapassa esta função e ganha um papel que se confunde com a própria narrativa, uma vez que 

se torna elemento-chave na enunciação dos sentidos. Em Antonioni, eventos inventam o 

espaço, já que, em determinados momentos do filme, é o principal motivador do 

desenvolvimento da narrativa, e passa a ter um maior poder de enunciação e um protagonismo 

narrativo tão significativo quanto o de um personagem, por exemplo. 

O tensionamento das características e potência típicas do espaço e da narrativa fazem 

surgir novas potências que são, finalmente, atribuídas à frase-imagem na abordagem 

metodológica aqui proposta. Esse tensionamento de funções díspares parece fazer emergir algo 

que flui de forma harmônica, ampliando o que cada elemento traz em particular e possibilitando 

a existência deste choque enquanto filme e significado:  

 
A frase não é o dizível, a imagem não é o visível. Por frase-imagem entendo 
a união de duas funções a serem definidas esteticamente, isto é, pela maneira 
como elas desfazem a relação representativa do texto com a imagem. No 
esquema representativo, a parte que cabia ao texto era o encadeamento ideal 
das ações, a parte da imagem, a de um suplemento de presença que lhe 
conferia carne a consistência. A frase-imagem subverte essa lógica. (Ibid.) 

 

Essa subversão da lógica, como aponta Rancière, nos leva a pensar que a noção de 

frase-imagem, assumindo as funções espaço e narrativa, é bastante adequada para analisar A 
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Aventura. No filme, a narrativa se ausenta de um papel de sequenciador com a finalidade única 

de promover a progressão e desenvolvimento da narrativa. Da mesma forma, o espaço se 

ausenta da sua função exclusivamente contextual e assume um papel mais relevante no filme, 

tornando-se ativador da narrativa e do próprio comportamento dos personagens. O espaço 

fílmico não só promove a instituição de ambiências e atmosferas específicas, como assume um 

caráter narrativo, além de ampliar as formas de produção de sentido. É dessa forma que as 

propriedades subjetivas da imagem, como falou Deleuze, parecem estar contidas dentro de uma 

dada linearidade que, por mais que pareça nos conduzir dentro de uma lógica narrativa 

particular, não consegue fechar a significação que emerge das fricções e tensionamentos das 

duas funções da frase-imagem. E vemos o sentido flutuar de forma ambígua e imprecisa, nos 

entregando à experiência de habitar um espaço que não nos é imposto pela narrativa, mas sim 

pelo tensionamento entre as duas funções. 

Por isso a metodologia para tratar as questões que envolvem o uso do potencial 

expressivo do espaço como elemento narrativo e produtor de sentido em A Aventura envolve 

assumir a noção de frase-imagem buscando-as nos filmes para compreender o jogo entre 

espaço e narrativa em Antonioni. 

 Dessa forma, a escolha das frases-imagens partiu da análise estrutural do filme, em 

busca dos momentos nos quais o espaço exerce um papel central na construção do sentido e da 

narrativa. Primeiro, a misteriosa ilha de Basiluzzo, na qual Anna desaparece. Em seguida, um 

trecho mais breve, a cena que se dá no topo de um campanário, em que Sandro e Claudia 

observam a cidade. Por último, as cenas que compõem o final de A Aventura, que mostram 

uma espécie de confronto final entre os protagonistas, Sandro e Claudia. Essas três frases-

imagens concentram os tensionamentos narrativos e espaciais de forma mais significativa, 

tendo, todos eles, o espaço como um engendrador das significações e, paralelamente, a 

narrativa se desenvolve a partir e pelo espaço, sendo, assim, gestos potentes para se obter uma 

visão geral de como A Aventura tem seus sentidos propostos e construídos cinematicamente 

pelo espaço. 
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4.4 – Frase-imagem um: A ilha 

 

 
Frase-imagem 1: A ilha 
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 A frase-imagem correspondente à ilha se dá nas cenas mais iniciais do filme, a partir 

dos treze minutos e trinta segundos, quando os personagens principais chegam de barco 

acompanhados de amigos à ilha de Basiluzzo. Até então, as relações entre os personagens eram 

expostas narrativamente através do diálogo, com tensões sendo registradas discretamente por 

meio da interação entre eles. O ponto de abertura desta frase-imagem se dá quando algo chama 

a atenção de Sandro no horizonte e ele sugere que é um bom momento para nadar. Vemos, 

então, uma sombra tomar gradativamente o espaço para finalmente revelar a ilha. Claudia se 

mostra impressionada com o que vê: “Que assombroso”. As primeiras tomadas mostram a ilha, 

completamente rochosa, de forma enigmática: o enquadramento não revela toda sua extensão, 

o que nos impede de situar precisamente naquele espaço: os planos nos conduzem a visões não 

totalizantes nos impedindo de saber as dimensões da ilha. Além disso, até o momento em que 

Corrado se desloca até a ilha, cada nova imagem dela parece mostrar uma ilha diferente, e não 

sabemos se está sendo enquadrado uma outra ilha próxima ou a de Basiluzzo. De tal forma, 

Antonioni não cria uma visão precisa do novo espaço que surge, nos mantendo a uma certa 

distância, alimentando uma estranheza do espectador em relação ao todo da ilha, que não é 

mostrado em nenhum momento. 
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 Já na ilha, os personagens se mantêm próximos às margens, já que estão ali de 

passagem, para uma parada momentânea – o que será mudado com o desaparecimento de Anna. 

A conversa entre Anna e Sandro, que antecede o desaparecimento da personagem, tem o solo 

rochoso da ilha como pano de fundo. Os personagens interagem com o ambiente de forma 
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superficial, já que não há nada além de pedras ali: eles tocam, sentam, deitam, e sempre há uma 

estranheza diante da incompatibilidade do corpo a interagir e habitar aquele ambiente duro, 

áspero e pouco convidativo ao toque. Em dado momento, durante a discussão do casal, ambos 

estão sentados à margem. É possível ver a água, que adentra por entre as pedras. Na tentativa 

de resolver o conflito que há entre eles, o atrito aumenta, e Anna se mostra cada vez mais 

frustrada. Ela se levanta, sai de perto de Sandro e vai em direção às rochas que se estendem 

verticalmente para lamentar sua situação: “Estou confusa. A ideia de perde-lo me faz querer 

morrer. Mas depois, não sinto mais nada por você”. Enquanto declara o seu drama, Anna 

esfrega uma pequena pedra contra as rochas, seu ombro em atrito com o ambiente. Essa 

proximidade da personagem com o ambiente é algo gradativo. As cenas que antecedem esta 

são planos mais abertos, com uma impessoalidade que afasta os personagens do solo rochoso. 

Aqui, no ápice da revolta de Anna, confusa e frustrada, vemos a proximidade da personagem 

com o ambiente, os planos revelam o toque de Anna nas rochas, o contraste entre personagem 

e espaço parece diminuir com a interação, a proximidade entre os dois. Logo após essa 

discussão, que fica não solucionada, Anna desaparece: é chegada a hora de deixar a ilha – o 

tempo está mudando e o mar ficando agitado –, é, então, notada a ausência de Anna. Todos 

começam a procurá-la pela ilha. Os enquadramentos nestas cenas chamam a atenção por, 

muitas vezes, mostrarem os personagens como pequenos elementos dentro de uma paisagem 

vasta que, totalmente dentro de foco, desde o ponto mais próximo, em primeiro plano, ao mais 

distante, chama a atenção por sua magnitude e imponência. Na primeira imagem da sequência 

que segue, vemos o momento em que Sandro resolve adentrar a ilha. Ele é pequeno diante do 

que há para se explorar, e mesmo revelando mais do que fora revelado da ilha até então, 

continuamos impossibilitados de nos situar a respeito da sua dimensão, tendo apenas a 

impressão de haver muito que explorar e, naturalmente, da hostilidade e da incógnita que é o 

que se revela. O desaparecimento de Anna, pode-se dizer, leva os personagens a explorar a 

ilha. 
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São muitos os planos-sequência, sempre com planos abertos, que mostram os 

personagens andando pelo cenário à procura de Anna, contrastando com a vastidão e 

isolamento da ilha rochosa. O ritmo é lento e a busca se torna demorada. Em alguns momentos 

a tonalidade do cinza da roupa dos personagens se confunde com a da ilha. Pequenos diante da 

imensidão da ilha rochosa e do mar que os cerca, os personagens interagem com um ambiente 

do qual não fazem parte. Narrativamente os personagens são impelidos a confrontar a natureza 

selvagem da ilha, como se fossem “jogados” em um espaço no qual não sabem transitar. Ao 

longo da procura por Anna, os personagens são expostos em situações que sugerem perigo, 

como andar em áreas íngremes ou se debruçar sobre um precipício. Essas situações reforçam 

a ideia de um ambiente hostil, colaborando com essa ambiência instituída de um espaço 

perigoso e desconhecido. 
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 Após algum tempo de procura, o mar está agitado e é hora de decidir se partem ou ficam 

na ilha. Claudia resiste à insistência de todos e permanece no local onde sua amiga desapareceu. 

Os demais personagens embarcam e partem do local, restando apenas Corrado, Claudia e 

Sandro. Logo, uma tempestade se inicia e os três buscam abrigo em uma pequena cabana que 
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encontram ilha adentro. Lá, eles acendem uma lanterna e observam o espaço. É um pequeno 

abrigo, uma construção simples, com alguns objetos e móveis espalhados, como fotos nas 

paredes, uma pequena mesa, uma cama: tudo contribuindo para a humanização do local. 

Relativamente seguros, os personagens se acomodam, retiram seus agasalhos e, com as janelas 

e portas fechadas e protegida da chuva, Claudia afirma: “Acho que ela ainda está viva. Até 

mesmo nesta manhã, aquela história do tubarão não era verdade”. Na proteção de um espaço 

relativamente familiar e acolhedor, Claudia já se mostra positiva e atenta para um fato que pode 

ser um indicativo de que está tudo bem com Anna. O espaço parece fazer emergir uma reação 

de Claudia, a levando a agir de forma mais positiva. Vale se atentar ao espaço da cabana pelo 

fato dele antagonizar o resto da ilha. Trata-se de um ambiente a parte, feito pelo homem para 

dar segurança, separando os personagens da ilha, protegendo-os. A ambiência instituída aqui 

é, diferente de quando estavam à procura de Anna pela ilha, sustentada por uma sensação de 

acolhimento, mesmo sabendo que lá fora cai uma tempestade e que problemas ainda estão por 

ser resolvidos, cria-se um momento para pausar a procura e refletir – inclusive sobre a 

gravidade da questão. 

 

 
 

Quando já estavam todos acomodados e distraídos com seus próprios pensamentos, 

ouve-se um barulho do lado de fora da cabana, o que deixa os personagens apreensivos. É um 

velho pescador, que não deixa claro se mora ou não ali, mas mostra as fotos de seus parentes 
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pregadas na parede. A presença do estranho deixa todos apreensivos, principalmente Sandro e 

Corrado, que fazem diversas perguntas ao pescador. “Você é o dono?”, “era você em uma barca 

que vi passar por volta das duas?”. Finalmente, o pescador se dá conta de que algo está errado: 

“mas o que aconteceu?”. E Sandro replica dizendo que não é nada. Finalmente, Claudia se 

manifesta pela primeira vez desde a entrada do pescador na cabana: “Por que você não conta 

pra ele?”, ela questiona Sandro. Ela, então, conta ao pescador sobre o desaparecimento de 

Anna. 

 

  
 

Mais uma vez, percebemos o estranhamento através da reação dos personagens – 

questões subjetivas se revelam pelo objetivo, pelo ótico –, dos movimentos, dos gestos, da 

apreensão manifesta na expressão e, principalmente, pela forma como os homens reagem, 

interrogando o pescador. Claudia, no entanto, se mostra mais confortável com a presença do 

desconhecido. Toda a construção dessa cena parece desenvolver os personagens centrais do 

filme, mostrando, principalmente nos protagonistas, as suas diferenças com relação à 

capacidade de confiar. Claudia foi capaz de estabelecer um vínculo com o pescador mais 

facilmente, enquanto Sandro optou por omitir o sumiço de Anna. O aparecimento do pescador 

em nada serviu na busca por Anna – a narrativa à serviço dos confrontos que o espaço suscita 

– o que nos atenta à ausência de uma lógica narrativa mais tradicional, linearizada. 
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Diferente do cinema clássico, Antonioni propõe imagens mais baseadas em 

circunstâncias inesperadas ou que emergem do espaço do que funções narrativas que ditam o 

que vai acontecer na trama. A narrativa não é mais o que estrutura o filme, mas sim um agente, 

uma tensão entre espaço e narrativa que faz emergir novos sentidos. O propósito do pescador 

na trama é mais subjetivo, gerando reações inesperadas dos protagonistas, e isso parece ser de 

maior importância para Antonioni do que uma sequência de ações específicas que levariam, 

neste caso, à solução do desaparecimento de Anna. “O espectador é forçado a voltar sua atenção 

para as possibilidades da imagem” (WINTER, 2014, p. 241), o espaço fílmico proposto torna-

se o elemento central do filme. É, portanto, através da imersão no filme, que percebemos os 

personagens e somos, nós também, espectadores, impelidos a experimentar o espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

4.5 – Frase-imagem dois: O campanário 

 

 
Frase-imagem 2: O campanário 
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Trataremos agora da frase-imagem que se passa em um campanário em uma hora e 42 

minutos de filme. Na cena, Sandro e Claudia conversam no topo da torre e questões parecem 

ser levantadas pelo espaço, suscitando reações determinadas no personagem que alteram o 

curso da cena e instituem novos processos de significação. 

Após um dado conflito interno durante a procura de Anna, Claudia se mostra atordoada 

e Sandro, na tentativa de acalmá-la, a convida para um passeio. Eles são, então, guiados por 

uma freira até o topo de um campanário repleto de sinos. A freira exclama a beleza da vista e 

afirma: “pense que nunca estive aqui em cima”. Ela logo desce e deixa os protagonistas 

sozinhos a observar a paisagem. Sandro, então, nota as construções históricas que se espalham 

pela vista. O plano surge composto apenas pela paisagem, sem a presença dos personagens: 

inúmeras construções históricas e uma longa escadaria se estende à frente de uma igreja, e 

alguns prédios terminam de compor a imagem. Sandro, então, entra no quadro, e à medida que 

caminha diante da paisagem, fazendo observações sobre o que vê, a câmera acompanha seu 

movimento, o que vai revelando outras construções, todas de um estilo aparentemente antigo, 

compondo uma imponente paisagem urbana histórica. O único fator a conservar a perspectiva 

do espaço são as dimensões de cada elemento que compõe a imagem: toda a imagem, longe e 

perto, está em foco. Toda a informação do quadro é relevante. 
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Sandro fica maravilhado: “que imaginação, que movimento (...) que liberdade 

extraordinária”. O plano americano mostra Sandro de costas, apoiado no parapeito da torre e a 

observar o cenário, que chama sua atenção. O espectador, naturalmente, também é impelido a 

observar, já que a imagem se torna sobrecarregada, e a paisagem chama tanta atenção quanto 

o personagem em primeiro plano. Emerge, então, um contraste entre personagem e espaço, que 

brigam igualmente pela relevância narrativa posta no quadro, e temos, assim, ambos exercendo 

a sua relevância enquanto elemento que sustenta a progressão narrativa.  

A seguir, Sandro, com um ar pensativo, dá as costas às construções e afirma a sua 

necessidade de abandonar o escritório em que trabalha: “Gostaria de trabalhar novamente com 

projetos”. Claudia, na sequência, entra no enquadramento, que se abre para dar espaço à 

personagem, e por um momento a igreja deixa o quadro, e Sandro se gaba, “tinha minhas 

próprias ideias, sabe?”, e ela questiona o motivo de ter parado. O arquiteto se afasta e a câmera 

o acompanha, fazendo com que Claudia fique no fora-de-campo e a igreja volte a ser 

enquadrada. Ele, então, ressalta a dificuldade de assumir que um “piso vermelho combina com 

uma sala quando você pensa o contrário”. Sandro explica que sempre haverão clientes a impor 

seus gostos no projeto, e isso o levou a seu trabalho atual: estimativas de preço de projetos. 

Sandro olha para Claudia e a questiona: “Por que você está me olhando desse jeito?”. A imagem 

corta para Claudia, que está escorada em uma desgastada mureta do campanário que divide a 

paisagem no meio – o campanário de um lado e algumas casas e prédios que podem ser vistos 

distantes do outro –, e ela insiste: “estou convencida de que poderia fazer coisas realmente 

bonitas”. Sandro entra no quadro, se aproximando de Claudia e afirma que não sabe. “Quem 

precisa de coisas bonitas hoje em dia Claudia?”, ele questiona, para, então, prosseguir dando 

justificativas de porque não seria uma boa ideia trabalhar com o que ele gosta. 
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As reações de Sandro são muitas ao longo desta cena, e elas parecem condizer com a 

paisagem que compõe o quadro. Quando encorajado a seguir seu sonho, Sandro recua, e não é 

mais possível ver as majestosas construções dos planos iniciais. A seguir, ele finalmente se 

afasta do parapeito da torre e de Claudia, para onde não é mais possível ver as construções 

históricas que compunham a paisagem. Sandro anda de um lado para o outro – pode-se ver o 

chão sujo, empoeirado e as estruturas mal preservadas da parte interna do campanário – e tem 

uma inusitada ideia: “Claudia, vamos nos casar?”. O plano, aqui, é geral, e é possível ver 

Sandro de corpo inteiro, distante da câmera. A roupa sofisticada – terno e gravata – contrasta 

com o interior do campanário, que é desgastado e sujo. Algumas cordas passam na frente de 

Sandro e, de forma geral, pode-se dizer que ele está no meio de uma confusão, não há mais a 

atmosfera majestosa das igrejas históricas que compunham o quadro. É notável, 

principalmente, como Sandro se afastou da paisagem anterior, que, deslumbrante, chamava sua 

atenção. É como se toda aquela obra arquitetônica fosse demais para ele – e o diálogo que 

decorre nos mostra que, de fato, a era –, e agora o vemos distante, acuado, como se escapasse 

da grandiosidade da paisagem. 
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Existe uma lógica narrativa por trás desta cena, mas ela é fragmentada, não está 

necessariamente associada às outras lógicas narrativas que conduzem a trama; não há respeito 

a uma progressão determinada que delineia a narrativa do filme do início ao fim da obra. Aqui, 

o espaço parece incitar novas reações de Sandro, reações inesperadas, pequenas revoluções 

narrativas, o que nos leva a verificar que a narrativa está plenamente associada a uma relação 

com o espaço, como se ambos funcionassem simultaneamente, cooperando no desenrolar dos 

fatos, criados circunstâncias novas a cada cena. Retomamos, assim, a ideia da frase-imagem, 

na qual, tensionados, narrativa e espaço funcionam como o elemento-chave que pode acionar 

os processos enunciativos do filme. 

Seguindo na cena, Claudia responde negativamente ao pedido de casamento feito por 

Sandro, e se espanta com a precocidade da pergunta, dado o contexto em que estão 

experimentando o início de uma relação. Dando sequência a uma série de lamentações e 

dúvidas, ela expõe o excesso de confusão em sua cabeça: “Gostaria de ver as coisas 

claramente”, até que, sem querer, no ápice de sua confusão emocional, puxa uma corda e um 

dos sinos do campanário toca, chamando a atenção do casal. Logo, Claudia e Sandro estão a se 

entreter com os sinos. Eles brincam com as cordas, notam que os sinos de outras torres tocam 

em resposta, e parecem legitimamente entretidos com aquilo, curiosos sobre a aparente 

comunicação que se desenrola entre os sinos da região. O verbo “brincar” é conveniente neste 

caso pelo fato de, como crianças, a atenção de ambos se voltar facilmente para “a novidade”, 
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e as dúvidas, os medos e o pedido de casamento serem esquecidos em um instante. A cena na 

torre termina com os dois ainda entretidos, sorrindo e excitados com a atividade na qual estão 

envolvidos. Mais uma vez, o ato “sem querer” da personagem propõe novos caminhos 

narrativos. O campanário, que até então era apenas uma espécie de torre que servia de mirante 

para que Sandro se maravilhasse com a paisagem e, inicialmente, uma distração para Claudia, 

agora é palco de um novo processo enunciativo, e os personagens mudam completamente de 

foco, se animando com o toque dos sinos. 

 

 
 

Assim como em nossas memórias e nos momentos, fragmentos e passagens que 

vivemos e, de alguma forma, nos modulam como pessoas, os personagens de A Aventura 

transitam por um espaço que não se resume a um fim determinado. Não se trata mais de um 

universo voltado para propósitos narrativos. O espaço é imponente, indiferente à presença e à 

historia de cada personagem, ele simplesmente está ali, compondo um universo a parte, que 

ignora o drama de quem o habita. Por isso, Sandro se vê obrigado a se afastar do parapeito, 

adentrando o interior mal-preservado do campanário: ele demonstra não ser capaz de lidar com 

a realidade imposta pela paisagem. A narrativa existe, mas não é o único elemento regulador 

da progressão da trama, do ritmo e do desenrolar do filme: ela é tensionada, como já explicado, 

com o espaço, e por isso é possível indicar a potência da frase-imagem como o principal 

elemento produtor de sentido em A Aventura. 
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Sandro é, na cena do campanário, uma peça solta de um quebra-cabeça que no fim pode 

não ter ambições bem definidas dentro de uma lógica narrativa: o que Antonioni parece almejar 

com a cena é dar densidade ao personagem, revelando traços de sua personalidade, fazendo 

aparecer e expor seus medos e frustrações, e para isso ele é “jogado” no espaço criado, se 

mostrando perdido, incapaz de pertencer àquele todo. Os elementos espaciais criam impressões 

ainda mais subjetivas a respeito dos personagens e do filme como um todo. Narrativamente, o 

roteiro colabora para que o personagem se perca no espaço, para que haja essa desorientação, 

e, assim, vemos o tensionamento das duas funções – espaço e narrativa – se efetivar. 
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4.6 – Frase-imagem três: Cenas finais 

 

 

 
Frase-imagem 3: Cenas finais 
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A última frase-imagem é composta pelas cenas finais do filme. Sandro e Claudia, cada 

vez mais conscientes de suas fraquezas, são mostrados em momentos de vulnerabilidade que 

culminam na última cena, que representa na tela, sem nenhum diálogo, apenas por gestos e 

expressões faciais, um momento de compreensão. Visualmente, as cenas finais são impactantes 

pela paisagem que compõe o todo, com significações implícitas que parecem querer dizer algo. 

Antonioni fala sobre isso: 

 
Georges Sadoul fez uma pequena descoberta da qual mais tarde eu percebi 
que está de acordo com o que era a minha intenção quando eu gravei a cena 
final (...). De um lado do enquadramento está o Monte Etna todo branco 
coberto de neve, e do outro lado está um muro de concreto. O muro 
corresponde a Sandro e o Monte Etna corresponde de alguma forma à situação 
da mulher. Portanto o enquadramento está dividido ao meio; uma metade 
contendo o muro de concreto que representa o lado pessimista, enquanto o 
outro lado mostra o Monte Etna que representa o otimista. Mas eu realmente 
não sei se a relação entre estas duas metades durará ou não, apesar de que é 
bem evidente que os dois protagonistas continuarão juntos e não separados. A 
garota com certeza não deixará o homem; ela permanecerá com ele e o 
perdoará. Pois ela percebe que ela também, em um certo sentido, é parecida 
com ele. (p. 33) 

 

Visivelmente abalada com a traição que acabara de presenciar, Claudia confronta 

Sandro, também devastado e incapaz de manter contato visual com seu par, e a situação se 

resolve de maneira peculiar, imperando o silêncio e a rigorosa inserção dos personagens no 

espaço, e o desfecho, aparentemente em aberto, encerra o ciclo narrativo deixando várias 

questões não solucionadas – como o desaparecimento de Anna e se o casal ficará ou não junto. 

No entanto, várias questões subjetivas são enunciadas através do espaço e do gesto dos 

personagens, e para compreendê-las é necessário voltar às cenas que antecedem esses 

momentos finais. 

 Com o dia já amanhecendo, após a festa que ocorrera no hotel, Claudia acorda sozinha 

em seu quarto. Preocupada com a ausência de Sandro e ansiosa pelo seu retorno, ela sai a sua 

procura. No quarto de Patrizia em busca de uma solução, Claudia começa a expor verbalmente 

seu medo: “Alguns dias atrás, só em pensar que Anna poderia estar morta eu sentia que 

morreria também. Agora eu nem mesmo choraria. Temo que ela possa estar viva. Tudo está se 

tornando assustadoramente simples”. Claudia deixa o quarto e perambula pelo hotel até 

encontrar Sandro deitado em um sofá a beijar outra mulher. A protagonista entra em desespero. 

Ela corre, desorientada, saindo do hotel. A desorientação de Claudia fica perceptível na forma 
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com que ela corre, meio sem rumo, sem saber o que fazer. O trajeto é íngreme, ela está sempre 

a subir, e este é o ponto que marca o início desta frase-imagem, com duas horas e 18 minutos 

de filme. 

 Claudia chega a um estacionamento a céu aberto com uma espécie de mirante. Com o 

plano estático e aberto, ela corre até o limite do local e se apoia de forma brusca no parapeito. 

O local é alto, a situação chama a atenção de um homem que caminha mais em baixo. A 

composição nos revela as construções e a natureza ao fundo. Claudia é apenas um pequeno 

elemento perdido neste plano geral. 

 

 
 

 

A imagem corta para um plano que revela o parapeito de frente. Novamente estático, o 

enquadramento revela o chão íngreme, um banco, copas de árvores um pouco além do 

estacionamento e, mais ao fundo, ruínas, que tomam quase toda a composição. Mais fechado 

que na tomada anterior, o plano ainda é geral, e Claudia permanece um pequeno elemento que 

caminha lentamente, se apoiando no parapeito, até o ponto em que fica diante das ruínas. 
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Ela observa as árvores à sua frente por um tempo e, contrastando com as cores claras 

que compõe a paisagem, um dégradé é formado: o céu do dia que amanhece é de uma 

tonalidade bem clara, ao ponto em que as ruínas são compostas por um cinza mais 

intermediário e, finalmente, Claudia está toda de preto. Apesar do plano geral não é possível 

ver o topo do campanário que compõe as ruínas, mas elas são o que mais chama a atenção na 

imagem e colaboram para a criação da atmosfera pessimista; é como se a paisagem condissesse 

com as emoções vividas por Claudia naquele momento. 

A seguir, novas tomadas se sucedem: em um plano médio, Claudia contempla as 

árvores que são balançadas pelo vento. A seguir, Sandro sai do hotel à procura da protagonista. 

Corta-se, então, para outro plano médio no qual Claudia chora por alguns segundos até o 

momento em que passos são ouvidos. A personagem prontamente para de chorar. Voltando a 

um plano geral com as ruínas ao fundo e Claudia de costas, a encarar as árvores, Sandro surge 

na imagem. Ele caminha até o banco, onde se assenta. 
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Tudo nesta cena se desenrola de forma lenta: Claudia olha para Sandro e o observa por 

um tempo, até que decide caminhar lentamente até ele. Quando ela se aproxima e para de pé 

ao lado do protagonista, temos, finalmente nestas cenas finais, close-ups. Pela primeira vez, 

também, é possível ver Sandro com lágrimas nos olhos. A imagem alterna por um tempo entre 

Sandro e Claudia e segue o silêncio; vemos apenas o jogo de feições postos pelos atores: Sandro 

aparentando estar mais desesperado, enquanto Claudia se mostra mais contida em suas 

emoções – e vale repetir que em nenhum momento é feito contato visual entre os personagens. 

O que dialoga é a montagem. A imagem, então, revela a mão de Claudia no banco, hesitando 

em tocar o protagonista. O jogo de imagens é bem revelador no sentido de demonstrar a 

hesitação que paira entre os personagens. A cadência lenta e a feição de Claudia expõem a 

dificuldade em se tomar uma decisão. A trilha colabora para o aumento da expectativa e, 

quando a personagem finalmente toca a cabeça de Sandro, um plano detalhe a mostra 

acariciando os cabelos do protagonista para termos, finalmente, a última tomada do filme: um 

plano geral que se estende por longos 25 segundos. 
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Neste último plano, com a câmera estática, a paisagem ao fundo está perfeitamente 

dividida em duas: de um lado, uma construção, a parede de algum prédio; de outro, a natureza 

se revela ao longe. Do lado esquerdo, o da natureza, o Monte Etna é visto distante, e Claudia o 

observa enquanto acaricia Sandro, que permanece estático sentado no banco. A trilha continua 

com seu tom angustiante, revelador, e vai até o final do filme, quando a cena corta para os 

créditos finais. Esta cena em particular é um ótimo indicativo de como o simbolismo está 

presente em A Aventura, mas um simbolismo construído visualmente: Antonioni insinua 

através da imagem e o sentido permanece em aberto. 

O que mais chama a atenção neste último plano é a divisão do quadro ao meio. A 

composição do quadro parte daí, buscando ativar certo sentidos mais subjetivos através da 

evidente divisão do todo, do embate entre duas metades. Esse apelo a uma enunciação mais 

primordial, mais imagética, incrustrada na paisagem que se apresenta no espaço fílmico, parece 

buscar o inconsciente, um apelo a faculdades mais arquetípicas do espectador. Se 

narrativamente a cena é construída para que os personagens se contrastem com a paisagem, 

esse espaço apresentado faz emergir a sensação da separação, da distância, e o sentido 

produzido a partir da frase-imagem que compõe esta cena ressoa de formas diferentes, mas 

sempre se apoiando na noção primordial de divisão. A interpretação de Sadoul, no início deste 

tópico, expõe uma possível significação que não é definitiva. Como dito, um apelo aos sentidos 

construído imageticamente não cabe em uma interpretação fechada. Dessa forma, esse tipo de 
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abordagem proporciona enunciações que apelam de formas mais subjetivas e diferentes a cada 

espectador, e é possível dizer que o espectador terá uma experiência diferente a cada vez que 

assistir ao filme.  

Há uma mensagem, mas trata-se “de uma história contada através de imagens, nas quais 

eu espero que seja possível perceber não o nascimento de uma atitude errônea, mas a forma 

com as quais as atitudes e os sentimentos são mal interpretados atualmente” (Ibid.). Antonioni 

completa: “Porque, eu repito, os presentes padrões morais em que vivemos, esses mitos, as 

convenções são antigas e obsoletas. E todos nós sabemos que os são, e mesmo assim os 

honramos” (Ibid.), dessa forma, o diretor conclui que essa doença emocional na qual a 

sociedade moderna está mergulhada a aliena, e o caminho percorrido pelos personagens, esses 

fragmentos espaciais em que são jogados, as situações-limite nas quais são impelidos a viver, 

os levam a, mais do que perceber as próprias fraquezas, tomar consciência de que determinadas 

aspectos de suas vidas não funcionam da forma como deveriam. É difícil dizer com precisão 

qual o desfecho da história. Narrativamente, não é uma preocupação de Antonioni dar um fim 

objetivo à trama, na qual todas as questões são solucionadas, muito pelo contrário: o próprio 

desaparecimento de Anna, sem solução até o término do filme, é um indicativo disso. Neste 

sentido, nota-se como os significados e a produção de sentido em L’Avventura parecem flutuar: 

preocupa-se mais em criar impressões e trabalhar elementos da atmosfera do filme do que dar 

respostas a perguntas básicas. 

 
(...) interpretações dos filmes [de Antonioni] são ambivalentes, ambíguas e 
vagas, e, no final, incertas. Seu mundo pictórico é caracterizado pela 
ambiguidade que apresenta as visíveis “facetas do mundo”, seus significados, 
no entanto, permanecem obscuros e ambíguos. Portanto, não se pode ter 
interpretação exata ou definitiva. (Winter, 2014, p. 241) 

 

O que esse mundo imagético proposto por Antonioni propõe é a abertura do sentido. 

Imagens não são tão objetivas quanto palavras, ou ações objetivas, que podem ser descritas 

facilmente. O que as imagens podem dizer é de uma natureza mais abstrata, e o formato 

cinematográfico permite este uso da imagem como elemento de caráter mais subjetivo. A partir 

desta forma de se construir a imagem em movimento, então, pode-se propor um espaço fílmico 

no qual os significados transitam ambíguos, incertos, e o sentido flutua, sempre propondo 

impressões e sensações, o que faz emergir uma atmosfera característica a cada cena. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As formas cinematográficas que assumem um uso mais tradicional da linguagem 

frequentemente se apoiam em uma estrutura narrativa linearizada, que promove a progressão 

da trama através da observação das ações e do diálogo. Esse cinema se apropria do formato 

cinematográfico de uma forma menos inventiva, correndo poucos riscos em busca de novas 

soluções expressivas para a construção narrativa do filme. Esta pesquisa, centrada no filme A 

Aventura, explorou as questões do uso do espaço enquanto instrumento narrativo e produtor de 

sentido no filme. Foi possível verificar que, dentre os elementos enunciados como ferramentas 

utilizadas por Antonioni para a construção do sentido nos seus filmes, o espaço se destacava 

como o mais significativo. 

A influência do neo-realismo no cinema de Antonioni foi central no desenvolvimento 

desta pesquisa e para a compreensão do cinema do diretor. Os movimentos modernistas no 

cinema foram marcados pela inovação, a proposta de novas linguagens e, principalmente, 

novas formas de enunciar, de construir narrativamente um filme; emergindo na Itália do pós-

guerra, o neo-realismo foi um desses movimentos. Mesmo com suas principais obras vindo 

após o auge do movimento, em um período no qual a Itália já se reestruturava enquanto nação, 

o diretor herdou características significativas do neo-realismo. Antonioni partia do objetivo 

para o subjetivo, e esse caráter objetivo das imagens feitas pelo diretor nos remete rapidamente 

às características do movimento italiano. O diretor herdou do neo-realismo o desejo de mostrar 

um mundo que é indiferente ao drama dos indivíduos, e viu ali a possibilidade de tratar de 

questões mais subjetivas da sociedade italiana, como a neurose e a alienação. Para isso, ele 

tomou elementos da linguagem cinematográfica e explorou novas possibilidades no modo de 

fazer cinema, dando maior atenção ao espaço, o tensionando com a narrativa e propondo novas 

formas de enunciação do sentido em seus filmes. 

Se nos filmes neo-realistas fazia-se o uso de longos planos-sequência, em 

enquadramentos bem abertos, permitindo que o mundo se revelasse por conta própria diante 

das câmeras, em A Aventura a representação do espaço ganhou ainda mais atenção. Para 

Antonioni, o espaço fílmico representou um habitat quase inóspito para os personagens 

ambíguos e complexos retratados em seus filmes. A escolha de A Aventura se mostrou acertada 

por, além da sua importância imensurável para o cinema, Antonioni explorar intensamente a 

questão da dificuldade de habitar esse espaço, de viver harmoniosamente com a paisagem. A 

forma como se dá a produção de sentido através do espaço e do tensionamento deste com a 

narrativa – analisado através do conceito da frase-imagem de Rancière –, nos mostrou que 
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Antonioni encontrou meios de imprimir significado nas relações entre os personagens e o 

espaço que pudessem gerar ainda mais abertura na construção dos sentidos e da ambiguidade. 

Temos no constante tensionamento entre narrativa e espaço o elemento que apela ao 

espectador, e os sentidos do filme, sempre abertos, podem apontar para direções diferentes, 

permitindo interpretações variadas. 

 O ritmo mais lento e contemplativo, associado ao fato da paisagem que compõe a cena 

jamais estar fora de foco, nos propõe a observação do espaço enquanto as ações dos 

personagens se dão em primeiro plano. Próximo do ritmo da vida, o filme com uma cadência 

mais lenta tem uma lógica próxima à das memórias, o que cria a impressão de estarmos vendo 

uma cena real se desdobrar na tela. A paisagem, muitas vezes assombrosa, alheia à 

movimentação dos indivíduos, permanece inerte, imponente e indiferente aos personagens 

desorientados que por ela transitam. A atenção que Antonioni dá a esse Eros adoecido, à 

alienação, como vimos, que tanto o interessa enquanto tema, demonstrou encontrar um 

acertado refúgio no potencial expressivo inerente ao espaço, à paisagem, à cidade: é na relação 

com a paisagem, no trânsito por entre as representações do espaço, que as inseguranças e 

dúvidas dos personagens emergem, como se o ambiente em que se encontram fosse um potente 

desencadeador das mais diversas reações, desde o latente estranhamento originado do choque 

entre a natureza selvagem e os indivíduos, na frase-imagem 01, até a relação conflituosa entre 

os espaços construídos e a subjetividade dos personagens, na frase-imagem 02. 

 A análise procurou demonstrar que o espaço pode ser um eficiente motivador narrativo 

e um elemento central nos processos de significação do filme, como na cena do campanário, 

em que uma grande frustração emerge de Sandro ao confrontar uma imponente paisagem 

urbana. O espaço, indiferente à presença do personagem, faz suscitar lembranças e sentimentos 

específicos, o que desencadeia determinadas reações que alteram o rumo da trama e deixam 

emergir uma profusão de sentidos. O sentido flutua e é sustentado por indícios subjetivos. 

Emoções, sensações, sentimentos; tudo que emerge das relações entre personagens e espaço, 

ou a própria ausência de qualquer emoção – o vazio – são elementos que compõe essa narrativa 

completamente aberta, elíptica, que apela a todos os sentidos. 

Com o aporte teórico de autores como Harvey e Lefebvre, buscamos compreender 

como o espaço pode ser visto e habitado em diferentes instâncias, e como, a partir do cinema, 

essas classificações podem ser úteis no estudo e análise do espaço no cinema. O espaço é, como 

pudemos compreender, um elemento de grande importância na construção fílmica, e através 

da análise de A Aventura foi possível verificar o enorme potencial expressivo do espaço no 

cinema. Ainda há muito a se explorar no âmbito do espaço na análise fílmica, e o uso de 
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conhecimento de outras áreas de estudo, como a geografia, mostra-se uma abordagem capaz 

de levantar questões promissoras para o estudo do cinema. 
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