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RESUMO 

 

 

Este trabalho pretende apresentar uma discussão sobre as relações entre cinema 
e antropologia, a partir do ponto de vista da antropologia urbana, da antropologia 
visual e do cinema independente, aqui classificado como filmes que geralmente 
têm um orçamento baixo ou nulo. O objetivo principal é levantar um debate sobre a 
questão da alteridade a partir do trabalho de alguns videomakers que produzem 
vídeos independentes de viagens divulgados no YouTube. A metodologia utilizada 
pautou-se em pesquisa bibliográfica e na análise de diversos vídeos sobre o tema 
divulgados no YouTube por cinegrafistas independentes. As relações entre cinema 
e antropologia têm sido objeto de estudo em diferentes áreas de pesquisa, o que 
confere aos trabalhos sobre esse tema um caráter transdisciplinar. A própria ideia 
de abordar diferentes modos de construção de uma narrativa sobre o Outro já foi 
objeto de um debate antropológico mais amplo e constituiu um tema central no 
debate da chamada Antropologia Pós-Moderna (Ávila, L. 2007, Clifford, 1998 ) 
Dentro dos limites deste trabalho, meu objetivo não é retomar esse debate mais 
amplo nem fazer uma revisão bibliográfica extensiva sobre esse tema na 
antropologia, mas tomar como ponto de partida as produções de vídeos de viagem 
divulgados por videomakers independentes para, a partir de uma análise deste 
material mais estrito, refletir sobre temas clássicos da disciplina antropológica 
como a alteridade e a subjetividade. 
 
Palavras-chave: Cinema independente. Viagens. Antropologia visual. Antropologia 

urbana. Alteridade. 
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            1 INTRODUÇÃO 

 

 

Para explicar minha escolha por esse tema, faço um breve relato sobre a 

minha trajetória pessoal. Ao entrar na UFF em 2014, não tinha uma ideia muito 

precisa do que eu poderia fazer no curso de graduação em Antropologia. Ao longo 

do curso, comecei a trabalhar com fotografia e cinema em uma produtora 

audiovisual com foco em documentários.  

Um dos projetos em que eu trabalhei era sobre as quebradeiras de coco 

babaçu do MIQCB, o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, que emerge como uma organização que 

representa os interesses sociais, políticos e econômicos deste grupo, dando a 

estas mulheres a possibilidade de serem vistas e reconhecidas. Isto possibilita a 

chance de se desenvolverem, por meio do conhecimento e experiência que o 

trabalho do movimento oferece, bem como a verem o mundo além das 

comunidades. A luta, antes relacionada com o direito à terra e ao babaçu, passou a 

ser uma luta pela qualidade de vida da mulher no campo.  

Isso me levou a procurar matérias sobre etnologia indígena na faculdade, 

já que várias mulheres do MIQCB são indígenas. Nesta ocasião, conheci minha 

orientadora, Joana Miller que ministrava cursos nesta área. Ainda sem saber qual 

tema pesquisar para a minha monografia, a Joana me ofereceu uma bolsa de 

pesquisa para ajudá-la a fazer um levantamento dos objetos das coleções do setor 

de etnologia indígenas no Museu Nacional do Rio de Janeiro e eu vi a relação de 

uso e ocupação dos museus como um possível objeto de pesquisa. 

Ao mesmo tempo em que me interessava pela pesquisa sobre museus e 

fazia isso com a Joana, eu fiz uma aula de Teoria Antropológica da Imagem com a 

Laura Graziela, que tem mais conhecimento sobre antropologia visual por ser sua 

área de pesquisa. Essa aula resultou em um trabalho que foi o começo da minha 

monografia, já que pude falar sobre antropologia e também falar sobre cinema. 

Como eu tenho vontade de viajar e filmar toda minha experiência, decidi, fazendo 

esse trabalho, qual seria meu tema de pesquisa. Já tinha feito matérias de 

antropologia urbana antes e isso sempre me interessou muito, então resolvi seguir 
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por um recorte que contém antropologia visual, antropologia urbana e cinema. 

Decidi continuar minha pesquisa com a Joana, mesmo a área dela sendo etnologia 

por termos grande afinidade e por considerar isso um desafio tanto para mim 

quanto para ela.  

Assim, embora o tema deste trabalho tenha se distanciado da etnologia 

indígena propriamente dita, penso que minha trajetória até aqui não pode ser 

desvinculada da experiência de pesquisa que tive nesta área. Meu interesse pela 

questão da alteridade na relação entre antropologia e cinema somou-se à minha 

experiência de pesquisa com os objetos de coleções museológicas. 

- 

   1.1 PRODUÇÕES IMAGÉTICAS: CINEMA E AS PRODUÇÕES 

INDEPENDENTES 

 

 

Com o grande avanço da tecnologia no século XXI, diversos campos do 

conhecimento, das artes e do fazer humano se modificaram para acompanhar as 

mudanças. Uma das artes que se modificou profundamente foi o cinema. No dia 28 

de dezembro de 1895 foi exibido na França, por Louis Lumière e Auguste Lumière - 

os irmãos Lumière - o primeiro filme de todos os tempos, “ Arrivée d’un train em 

gare à La Ciotat”  (Chegada de um trem à estação da Ciotat). O filme tem a 

duração de um minuto e tem apenas um plano, que mostra um trem chegando à 

estação Ciotat, algumas pessoas na plataforma, e, com a parada do trem, o 

embarque e desembarque dos passageiros. Ao ser exibido, a reação da platéia foi 

gritar e correr para o fundo da sala, com medo de serem atropelados pelo trem. 

A tecnologia na área cinematográfica avançou tanto em 123 anos que 

tornou possível a produção e exibição de filmes em 3D e experiências como 

realidade aumentada e realidade virtual. Com o avanço do modo de fazer cinema, 

das técnicas, dos instrumentos e da tecnologia, podemos observar também uma 

maior facilidade de acesso ao fazer cinematográfico. Com um celular e alguns 

aplicativos é possível fazer um filme de qualidade atualmente, e a quantidade de 

pessoas que produzem material de forma independente e conseguem lucrar com 

isso vem aumentando cada vez mais. Fotógrafos e videomakers que produzem 
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vídeos independentes das viagens que fazem pelo mundo ou vídeos sobre seus 

próprios países ou cidades têm obtido cada vez mais visibilidade a partir de 

plataformas de vídeos como YouTube, Vimeo e até Instagram. Esses vídeos 

realizados estão na categoria do cinema independente por geralmente terem um 

orçamento baixo ou nulo e, portanto, serem filmados com recursos técnicos e 

comerciais limitados ou nulos. Diferente de grandes produções com grande 

bilheteria que assistimos em salas de cinema, esses vídeos, muitas vezes, são 

feitos por diretores desconhecidos. 

Por serem vídeos com duração menor do que 30 minutos, eles são 

classificados como curta-metragens. Tradicionalmente, as curtas-metragens são 

estreadas e apresentadas através dos festivais: não costuma haver salas de 

cinema destinadas à projeção deste tipo de filme. Nos últimos anos, por outro lado, 

a internet tornou-se um meio bastante importante para a distribuição de curtas-

metragens. Muitos desses fotógrafos que utilizam a internet como principal 

ferramenta de trabalho e fazem das viagens e da captação delas seus trabalhos 

estão lucrando com isso – seja por parcerias, divulgação ou outras trocas. 

Nessa era digital tão forte em que qualquer pessoa com um celular ou uma 

câmera pode sair de casa e mostrar sua própria visão do lugar onde vive, meu 

objetivo é levantar a questão de como ocorre a produção de um estranhamento em 

lugares que foram construídos a partir de um referencial imagético adquirido ao 

longo do tempo através de grandes produções cinematográficas. Como a cidade 

de Nova York, por exemplo, que é retratada sempre como agitada, urbana e 

cosmopolita pode ser mostrada por essas novas formas de produções 

independentes como uma cidade totalmente diferente da que estamos 

acostumados a ver? Como se dá o trabalho de estranhar o familiar e, a partir daí, 

mostrar o outro lado dele com uma câmera na mão?  

 

             1.2 TRAJETÓRIA TEÓRICA DA PESQUISA 

 

 

Em Observando o Familiar (1978), Gilberto Velho fala sobre a necessidade 

de uma distância que garanta ao investigador uma imparcialidade na observação, 
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de forma a evitar que envolvimentos com o campo e seu objeto de estudo possam 

influenciar seus julgamentos. O autor aponta esse distanciamento como um modo 

de garantir a imparcialidade, geralmente associada aos métodos quantitativos que, 

ao contrário dos métodos qualitativos, se apresentam como mais neutros, 

científicos e específicos.  

Nem toda a comunidade acadêmica concorda com isso e, no caso das 

Ciências Sociais, há um envolvimento inevitável entre o pesquisador e o seu objeto 

de estudo. Tal envolvimento, ou relação inter-subjetiva, como bem ressaltou Velho 

(op.cit), não significam necessariamente algo negativo. A Antropologia caracteriza-

se, precisamente, por tomar positivamente essa especificidade da relação entre o 

observador e o observado, tornando-a, ela mesma, objeto de reflexão científica e 

constituindo, a partir dela, uma metodologia que lhe é própria. 

O autor define a Antropologia como uma ciência que trabalha com métodos 

qualitativos, como a observação participante, as entrevistas abertas e o contato 

pessoal e direto com o campo estudado. Existe a ideia de que para realmente 

conhecer certos aspectos e vivências de um lugar, deve existir a inserção do 

antropólogo no mesmo, já que, de fora, não é possível ver tudo o que realmente 

acontece. Daí, entra a questão de que, para colocar-se no lugar do Outro e 

vivenciar as experiências do Outro, e com o Outro, deve ser realizado um mergulho 

profundo que não é fácil de ser delimitado temporalmente. 

Essa questão envolve, então, duas outras questões: a distância social e a 

distância psicológica. Se, num primeiro momento da história da Antropologia, o seu 

objeto de estudo era definido por uma distância geográfica – o Outro situava-se 

fora dos limites do continente europeu e apresentava-se sob a rubrica de 

sociedades “primitivas”, “tribais” ou “selvagens” - em um segundo momento, a 

Antropologia volta-se para o estudo de sociedades complexas, em contextos 

urbanos marcados por uma constituição fortemente hierarquizada.  

Nesse contexto, Velho (1978) chama a atenção para outros fatores que 

definem a distância entre o antropólogo e seu objeto de estudo, indicando outras 

formas de se constituir relações de alteridade. A primeira seria uma separação das 

pessoas por classes sociais. Neste caso, o distanciamento seria produzido pela 

diferença entre alguém proveniente de uma classe alta e alguém proveniente de 
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classe baixa, por exemplo. Já a distância psicológica, a qual este autor se refere, 

recai mais sobre o indivíduo em si, o que torna a classificação do que seria exótico 

e do que seria familiar mais difícil. 

Quando estudamos um grupo que nos é familiar, podemos classificá-lo de 

acordo com critérios de classes e grupos sociais. Como exemplo, o autor cita a 

paisagem urbana que ele vê de sua janela em um bairro da zona sul do Rio de 

Janeiro, onde há nordestinos na rua, junto com os surfistas, empregadas 

domésticas entre outros. No entanto, o fato desses grupos nos serem familiares e 

de podermos situá-los em um esquema pré-estabelecido de acordo com o sistema 

de classes e a hierarquia que define a nossa estrutura social, isso não significa que 

eles sejam conhecidos. Não entendemos a lógica das relações entre os indivíduos, 

como eles se definem como um grupo social com uma identidade particular, como 

constituem e estabelecem as relações sociais cotidianas. Neste caso, o 

antropólogo que queira estudar esses grupos deve tomar cuidado para observar 

essas relações sem nenhum preconceito ou ideia já formada do grupo estudado. 

Deste modo, Velho nos mostra que a questão do distanciamento que 

marca o olhar antropológico deve ser relativizada. Quando a alteridade não é dada 

pela distância geográfica que separa o observador do observado, essa distância 

pode se revelar de formas mais sutis, de modo que o que nos aparece como 

familiar nem sempre é conhecido e o que à primeira vista se apresenta como 

exótico pode esconder uma familiaridade, muitas vezes fruto do que se chamou de 

uma “cultura de classe” que é compartilhada por pessoas de origens culturais 

distintas. O autor aponta que, mesmo dentro de uma metrópole, existem diferenças 

entre o mundo do pesquisador e outros mundos, fazendo com que, ele mesmo, 

sendo natural de algum lugar, possa ter uma experiência de estranhamento ou de 

choque cultural comparáveis àquelas descritas nos relatos de viagens a 

sociedades exóticas. Velho nos diz que: 

 
 

O processo de estranhar o familiar torna-se possível quando somos 
capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, 
diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos, 
situações (VELHO, 1978 p. 131). 
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O próprio fato de reconhecer essa necessidade de confronto já aponta que 

o pesquisador está disposto a relativizar, podendo, dessa maneira, analisar o 

familiar sem que isso desqualifique seu objeto de estudo. De acordo com Velho 

(op. Cit), observar o familiar também é um modo de constituir um objeto de estudo 

legítimo da antropologia, na medida em que se reconhece naquilo que lhe é 

próximo, uma alteridade. 

Roberto DaMatta (1978) também aborda essa questão em “O ofício do 

etnólogo, ou como ter Anthropological Blues”. Neste artigo, o autor aponta dois 

movimentos do olhar antropológico: o primeiro seria o ato de transformar o 

exótico/desconhecido em familiar. Esse movimento marca o início dos estudos 

antropológicos quando o antropólogo vai ao encontro do Outro, deslocando-se de 

sua sociedade para inserir-se na realidade de outra cultura. Ao fazer isso, o 

antropólogo procura analisar e descrever outras culturas em seus próprios termos, 

desfazendo o olhar exoticizante sobre o Outro. O segundo movimento se dá no 

sentido o contrário: transformar o familiar em exótico. Nesse caso, o etnólogo tem 

o trabalho de observar sua própria realidade, estranhando aquilo que já está 

naturalizado na sua vida e no seu cotidiano. Nas palavras do autor: 

 
 

De tal modo que vestir a capa de etnólogo é aprender a realizar 
uma dupla tarefa que pode ser grosseiramente contida nas 
seguintes fórmulas: (a) transformar o exótico no familiar e/ou (b) 
transformar o familiar em exótico. E, em ambos os casos, é 
necessária a presença dos dois termos (que representam dois 
universos de significação) e, mais basicamente, uma vivencia dos 
dois domínios por um mesmo sujeito disposto a situá-los e apanhá-
los. Numa certa perspectiva, essas duas transformações parecem 
seguir de perto os momentos críticos da história da própria 
disciplina. Assim é que a primeira transformação — do exótico em 
familiar — corresponde ao movimento original da Antropologia 
quando os etnólogos conjugaram o seu esforço na busca 
deliberada dos enigmas sociais situados em universos de 
significação sabidamente incompreendidos pelos meios sociais do 
seu tempo. (…) A segunda transformação parece corresponder ao 
momento presente, quando a disciplina se volta para a nossa 
própria sociedade, num movimento semelhante a um auto- 
exorcismo, pois já́ não se trata mais de depositar no selvagem 
africano ou melanésio o mundo de práticas primitivas que se deseja 
objetificar e inventariar, mas de descobri-las em nós, nas nossas 
instituições, na nossa prática política e religiosa. O problema é, 
então, o de tirar a capa de membro de uma classe e de um grupo 
social especifico para poder — como etnólogo — estranhar alguma 
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regra social familiar e assim descobrir (ou recolocar, como fazem 
as crianças quando perguntam os "porquês") o exótico no que está́ 
petrificado dentro de nós pela reificação e pelos mecanismos de 
legitimação (DAMATTA, 1978, p. 4-5). 

 
 

Sobre isso, Gilberto Velho diz: 

 
 

O processo de descoberta e análise do que é familiar pode, sem 
dúvida, envolver dificuldades diferentes do que em relação que é 
exótico. Em princípio dispomos de mapas mais complexos e 
cristalizados para nossa vida cotidiana do que em relação a grupos 
ou sociedades distantes ou afastados (VELHO, 1978 p. 128). 
 
 

A esse debate sobre o distanciamento que caracteriza o olhar 

antropológico em relação ao Outro, podemos acrescentar mais uma questão. 

Como se constrói uma narrativa sobre a alteridade a partir do recurso do 

audiovisual?   

Como discutem diversos autores, entre eles Sylvia Caiuby Novaes (1998), 

a imagem foi sempre relegada a segundo plano nas análises dos fenômenos 

sociais e culturais. Porém, como os textos, as imagens são artefatos culturais que 

permitem reconstituir a história cultural dos grupos sociais e compreender os 

processos de mudança social. 

 
 
Assim, o uso da imagem acrescenta novas dimensões à 
interpretação da história cultural, permitindo aprofundar a 
compreensão do universo simbólico, que se exprime em sistemas 
de atitudes por meio dos quais grupos sociais se definem, 
constroem identidades e apreendem mentalidades (NOVAES, 
1998, p. 116). 

 
 

Partindo dessa premissa de que, assim como o texto etnográfico, as 

imagens são artefatos culturais que permitem compreender melhor os fenômenos 

sociais sobre os quais os antropólogos se debruçam é que pretendo, a seguir, 

analisar os vídeos de viagem produzidos por videomakers independentes e 

apresentados em plataformas digitais que não fazem parte do grande circuito 

comercial. Minha intenção é refletir sobre o modo como são construídas novas 

narrativas sobre a alteridade neste caso específico. Antes disso, porém, devo 
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apresentar a metodologia escolhida para realizar esse trabalho.
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             2 METODOLOGIA 

 

 

Foram selecionados dois vídeos de dois filmmakers independentes 

diferentes com base na temática dos relatos de viagem. Os filmmaker selecionados 

(Ollie Ritchie e Tim Kellner) utilizam o YouTube para divulgar seus vídeos. O critério 

para a escolha desses vídeos foi o espaço onde eles foram compartilhados 

(YouTube), a qualidade cinematográfica dos vídeos, os países retratados, o estilo 

de edição de cada filmmaker e o fato de seus vídeos não terem qualquer tipo de 

monólogo ou diálogo, sendo apresentadas apenas imagens. 

O número de produções sobre esse tema e que se encaixam nos meus 

critérios de escolha é enorme, mas por uma questão de preferência pessoal pelas 

imagens e edição – duas coisas que me interessam muito como fotógrafa – decidi 

usar esses vídeos e não outros. Como esse é um trabalho de conclusão de 

graduação, fiz um recorte dentro dos limites de uma monografia, apresentando 

exemplos que dialogam com meu referencial teórico. Meu objetivo aqui é pensar 

nesse determinado tipo de produção fílmica a partir de questões abordadas pela 

antropologia como: a relação entre transformação e fixidez das cidades e de suas 

imagens e também a questão do estranhamento do familiar e familiarização do 

estranho. 
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              3 A REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA  

 

 

Walter Benjamin (1987) levanta questões relacionadas à autenticidade, ao 

valor de culto e a unicidade das obras de arte, discutindo em que época da 

reprodutibilidade técnica a obra de arte é atingida em sua aura. O autor começa 

seu texto falando que as obras de arte sempre foram reprodutíveis, já que o 

homem pode sempre imitar o trabalho de outros, o que mudou com o tempo foi o 

aperfeiçoamento das técnicas de reprodução – como a xilogravura, a litografia, a 

impressão e a fotografia, que foi a primeira técnica verdadeiramente revolucionária. 

A reprodutibilidade na fotografia tem mais autonomia que as outras técnicas, já que 

sua tecnologia, suas lentes, ângulos e tudo que se utiliza para fotografar algo 

mostra outros aspectos da arte original que não poderiam ser alcançados de forma 

manual.  

O que torna a era da reprodutibilidade da obra de arte falha é a ausência 

do que o autor chama de aura, que é essencial para a ideia de culto e adoração. 

Essa aura que o ator se refere é “uma forma singular, composta de elementos 

espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante por mais perto que 

ela esteja” (BENJAMIN, 1987 p.170). A reprodutibilidade contribui diretamente para 

a destruição do caráter único da autenticidade e da tradição. No sistema 

capitalista, a existência única é substituída por uma existência serial. Junto com 

essa substituição, aparece também uma atualização do objeto reproduzido no 

encontro com o espectador. Esses dois processos têm relação íntima com os 

movimentos de massa, e o cinema aparece como seu agente mais poderoso. 

Benjamin observa um declínio da aura – caracterizada pelo seu aqui e agora – a 

partir do acolhimento das reproduções pelas massas, porém com a destruição da 

aura vem também a possibilidade de se criar novas representações. 

Com essas novas representações, a arte se afasta da ideia de um valor de 

culto e de ritual, já que as primeiras obras artísticas eram dedicadas ao serviço de 

culto, como por exemplo o alce pintado nas cavernas pelo homem paleolítico, que 

representa um instrumento de magia. O valor de culto faz com que as obras se 

mantenham secretas, ocultas. Ao se afastar do valor de culto, as obras de arte são 
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mais frequentemente exibidas, expostas, e isso se ampliou muito com os vários 

métodos de reprodutibilidade técnica, dando à obra de arte novas funções. 

A fotografia, o cinema e a montagem são novos métodos de 

reprodutibilidade citados pelo autor que têm grande destaque. Na fotografia, o valor 

de culto é afastado e o valor de exposição ganha força, mas mesmo assim ainda 

existe uma aura nisso – os retratos de pessoas e entes queridos eram uma forma 

de guardar a aura dentro da fotografia. Pelo fato de um filme ser uma criação da 

coletividade, a difusão dele se torna obrigatória, até pelo fato de sua produção ser 

cara. O cinema aparece como uma forma de “exercitar o homem nas novas 

percepções e reações exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada 

vez mais em sua vida cotidiana” (BENJAMIN, 1987, p.174). É feita uma relação 

entre cinema e dadaísmo, já que o dadaísmo trata de uma distração intensa, onde 

tudo o que é percebido e tem caráter sensível é algo que nos atinge, assim como o 

cinema, que tem um valor de distração de ordem tátil, mudando de lugares e 

ângulos e atingindo os espectadores. 

 

             3.1 APROPRIAÇÃO DO CINEMA PELAS MASSAS 

 

 

A partir da análise de vídeos independentes de viagens para cidades 

famosas, destaco os desdobramentos de um ponto apontado por Walter Benjamin: 

como o cinema das massas pode ser apropriado pelas mesmas, tornando-se 

assim uma experiência coletiva? Na época em que Walter Benjamin publicou “A 

obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica” (BENJAMIN, 1987), não 

estávamos nem perto de chegar a um ponto onde o fazer cinema fosse tão 

acessível e muito mais barato. Foi com o avanço das tecnologias no setor 

audiovisual e com a entrada do digital no mercado que a apropriação do cinema 

teve grande alcance. Atualmente qualquer pessoa com um celular consegue fazer 

um filme. Com essa facilidade, o cinema e o seu fazer dialogam com a 

antropologia e de acordo com Ana Lúcia Ferraz:   

 

Apropriações diversas do dispositivo fotográfico frisam a linguagem 
do instante. O tempo, no filme, aparece instituindo um realismo que 
é contemporâneo do desenvolvimento da narrativa clássica no 
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cinema, constituída a partir da elaboração de um cânone para a 
montagem. O documentarismo também enfrentou o problema da 
representação do outro: cinema direto, cinema verdade, cinema 
observacional. Diversas foram as experiências em torno do olhar 
sobre o concreto da vida social: compartilhar a produção de 
histórias, compreendendo as perspectivas dos universos 
estudados; a questão dos pontos de vista e os cinemas parciais, 
cinemas nativos. Que conceitos mobilizar numa reflexão sobre o 
campo do filme etnográfico, que não os saídos dos próprios 
contextos em que se produzem os filmes? (FERRAZ, 2014, p. 40) 

 
 

Os vídeos que irei descrever aqui são feitos por pessoas com câmeras 

DSLR (Digital Single Lens Reflex), que produzem vídeos de alta qualidade e têm 

um preço mais em conta – em comparação com as câmeras profissionais de 

cinema. 

 

             3.2 FILMES INDEPENDENTES E FILMES ETNOGRÁFICOS 

 

 

É importante ressaltar a diferença entre o material audiovisual produzido 

analisado nessa pesquisa e o material produzido em filmes etnográficos.  

Ao falar em filmes etnográficos, Jean Rouch aparece como um dos 

primeiros realizadores deste gênero, nos anos 1950, onde criou junto com Enrico 

Fulchignoni, Marcel Griaule, André Leroi-Gourhan, Henri Langlois e Claude Lévi-

Strauss, no Musée de l’Homme, o Comité du Film Ethnographique. Também foram 

criados os programas de formação: PIEF - Program in Ethnographic Film em 1966 

por Robert Gardner e Asen Balicki na Universidade de Harvard e no mesmo ano 

houve a criação do Laboratoire de Audiovisuel en Sciences Religieuses por Jean 

Rouch, Claude Levi-Strauss e Germaine Dieterlen, na École Pratique des Hautes 

Études – Sorbone.  

O filme etnográfico é um gênero de documentário praticado também por 

cineastas independentes e por etnólogos que o aplicam na investigação, no 

domínio da antropologia visual, filmando determinados grupos das sociedades 

humanas. De acordo com José da Silva Ribeiro,  

 

O filme etnográfico ou o cinema etnográfico entendido no sentido 
mais amplo abarca uma grande variedade de utilização da imagem 
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animada aplicada ao estudo do homem na sua dimensão social e 
cultural. Inclui frequentemente desde documentos improvisados 
(esboços, ensaios fílmicos) até produtos de investigação acabados 
e de construção muito elaborada. Os métodos do cinema 
etnográfico são muito variados e associados a tradições teóricas 
diferenciadas como a meios e procedimentos utilizados. Assentam 
no entanto em alguns princípios fundamentais: uma longa inserção 
no terreno ou meio estudado frequentemente participante ou 
participada, uma atitude não directiva fundada na confiança 
recíproca valorizando as falas das pessoas envolvidas na pesquisa, 
uma preocupação descritiva baseada na observação e escuta 
aprofundadas independentemente da explicação das funções, 
estruturas, valores e significados do que descrevem (RIBEIRO, 
2007 p. 7). 
 
 

Jean Rouch não fazia seus filmes apenas como alguém de fora. Ele tinha 

uma “câmera participante”, que passava dele para as mãos daqueles que 

normalmente eram os filmados, transformando-o em personagem de seus próprios 

filmes, como aconteceu por exemplo no seu filme Jaguar, que conta sobre 

processos de migração no continente africano. Para ele, “...o Outro é simplesmente 

outro, não é objeto de estudo, é sujeito e, antes de tudo, um amigo em potencial.” 

(GONÇALVES, 2008, p. 21). Da mesma forma que Rouch tem uma câmera 

participante, na antropologia temos a observação participante, que é considerada o 

método por excelência da antropologia. Ela consiste em o pesquisador se inserir, 

ser aceito e participar dos eventos do grupo que está estudando para assim 

entender a lógica que movimenta seu objeto de pesquisa. Para Bronislaw 

Malinowski, pai da observação participante e autor de um dos grandes clássicos da 

antropologia, “Os Argonautas do Pacífico Ocidental”, observar e participar para 

entender é melhor do que simplesmente perguntar. As respostas vêm com o 

tempo, junto com a observação e a participação.  

Ao comentar a importância da observação participante e do método 

etnográfico para a Antropologia, Correia afirma que: 

 
 

A observação participante é realizada em contato direto, frequente 
e prolongado do investigador, com os atores sociais, nos seus 
contextos culturais, sendo o próprio investigador instrumento de 
pesquisa. Requer a necessidade de eliminar deformações 
subjetivas para que possa haver a compreensão de fatos e de 
interações entre sujeitos em observação, no seu contexto. É por 
isso desejável que o investigador possa ter adquirido treino nas 
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suas habilidades e capacidades para utilizar a técnica. (CORREIA, 
1999, p. 31). 

 
 

Por mais que alguns pontos mencionados acima se relacionem com a 

minha pesquisa, como a preocupação baseada na observação, aqui vemos um 

contraponto importante entre os vídeos utilizados nessa pesquisa e os chamados 

filmes etnográficos: a câmera sempre está com o fotógrafo, e os produtos de 

investigação não são acabados e de construção muito elaborada. O Outro é 

apenas o outro, não sendo visto como um amigo em potencial. 

Segundo Ribeiro, para Jay Ruby, professor no departamento de 

Antropologia na Temple University, o termo “etnográfico” era entendido  

 
 

Num sentido demasiado amplo e até obsoleto na medida em que 
incluía todo o tipo de documentários que representavam um retrato 
empático de algum aspecto da cultura em que a representação do 
“outro exótico” se enquadravam da cultura ocidental dominante. 
Finalmente o filme etnográfico aparece mais associado ao cinema 
e ao cinema documentário do que propriamente à Antropologia 
(RIBEIRO, 2007, p. 8). 
 
 

Além disso, Emilie Brigard diz que: 

 
 

É habitual definir filme etnográfico como um revelador dos modelos 
culturais. Segundo esta definição, depreende-se que todos os 
filmes são etnográficos pelo conteúdo, pela forma ou por ambos. 
No entanto, alguns filmes são nitidamente mais reveladores do que 
outros (BRIGARD, 1979, p. 21).  
 
 

Começo, então, minha análise a partir dos vídeos de dois fotógrafos 

diferentes, Ollie Ritchie e Tim Kellner, ambos usuários do YouTube. Por estarem 

filmando, os dois esbarram na questão da aura que Benjamin cita. Mas será que 

esses fotógrafos realmente destroem a aura dessas cidades? Eu não acho que 

eles o façam. Entendo que a aura desses lugares está presente nesses vídeos, 

porque a cidade está sempre se modificando, então aqueles momentos filmados 

também só aconteceram uma vez, tornando aquele vídeo único.  

Robert Ezra Park (1916) traz um questionamento que considero de suma 

importância agora: como estudar algo que está permanentemente em 
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transformação em um ritmo muito acelerado? Como filmar algo e dizer que aquele 

vídeo destruiu a aura do assunto filmado quando o assunto é algo em 

permanentemente transformação? Renata Sá Gonçalves levanta questionamento 

sobre a relação entre antropologia e cidades: 

 

 
Como se define e redefine o conhecimento no quadro das relações 
e interações que se estabelecem no terreno? Quais as 
potencialidades e desafios da etnografia contemporânea como 
instrumento de trabalho e forma de conhecimento da complexidade 
urbana? Em que sentidos se colocam questões epistemológicas e 
éticas neste domínio? Como lidar com a partilha e armazenamento 
dos dados etnográficos? Quais os modos de fazer possíveis 
quando fazemos etnografia partilhada na cidade? Qual o papel das 
novas tecnologias no trabalho etnográfico? As respostas a 
problemas colocados por situações concretas de investigação 
oferecem propostas para repensar a etnografia a partir das 
condições em que é praticada na contemporaneidade 
(GONÇALVES e FERRO, 2018, p. 307). 

 
 

Nádia Oliveira Vizotto Ribeiro também fala sobre a questão da 

transformação constante das cidades, afirmando que: 

 

 
As grandes cidades são palco de uma realidade complexa e 
múltipla em todos os sentidos, como culturais e sociais, e estão em 
constante transformação. Esta multiplicidade pode se expressar 
nos traços pessoais, nas ocupações, na vida cultural e nas ideias 
dos habitantes da comunidade urbana, podendo resultar em 
separações espaciais dos indivíduos de acordo com essas 
características (WIRTH in VELHO 1973, p. 99). Além disso, elas 
exercem influência imensa sobre a vida social do homem 
(RIBEIRO, 2013, p. 9). 

 

 

Além disso, Wirth levanta o seguinte debate: 

 

 
(...) pois a cidade não somente é, em graus sempre crescentes, a 
moradia e o local de trabalho do homem moderno, como é o centro 
iniciador e controlador da vida econômica, política e cultural que 
atraiu as localidades mais remotas do mundo para dentro de sua 
órbita e interligou as diversas áreas, os diversos povos e as 
diversas atividades num universo (WIRTH apud VELHO 1973, p. 
91). 
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Os vídeos de viagem surgem, na minha opinião, como uma forma de se 

guardar a aura dos lugares nas datas em que foram visitados, e não de destruí-la. 

Esses filmmakers, ao estarem nessas cidades, se misturam com esses povos e 

atividades que, assim como eles, também estão em constante transformação. 
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             4 FIXIDEZ E TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Vários antropólogos têm se debruçado sobre essa questão do fenômeno 

urbano em constante transformação, e partindo da questão citada acima de Robert 

Ezra Park (1916), os vídeos de cidades também estão em constante 

transformação. Mas podemos observar que algumas cidades têm uma imagem 

“fixa”. Essa imagem fixa seria a concepção imagética que temos de cidades 

turísticas famosas, como, por exemplo, Paris - a cidade das luzes -, Nova York - 

um grande centro cosmopolita e que nunca para, e até mesmo o nosso Rio de 

Janeiro, sempre lembrado pelas suas praias, carnaval e samba.  

Além disso e ainda de acordo com Park, a cidade é um estado de espírito, 

e é a permanência da forma que caracteriza a cidade. Nós naturalizamos nossa 

experiência urbana e por isso é essencial um afastamento do conhecido para 

desnaturalizarmos essa vivência e experiência, como uma quebra de rotina. De 

acordo com Gilberto Velho, 

 
 

Desde Simmel, pelo menos, discute-se e analisa-se a natureza 
complexa e diversificada da vida na metrópole. O crescimento das 
cidades, as mudanças e a produção de novos valores marcam 
fronteiras em relação a uma sociedade tradicional. (…) Não só a 
complexidade e a diferenciação sociológicas, mas a 
multidimensionalidade do mundo real, expressa em diferentes 
níveis e províncias de significados, nos termos de Alfred Schutz, 
apontam para processos de construção de identidades em que o 
pertencimento a vários grupos, redes e círculos sociais é fenômeno 
básico a ser investigado e compreendido na sociedade moderno-
contemporânea. Deriva daí a importância do estudo de projetos 
individuais e coletivos nos quais as possíveis contradições e 
ambiguidades, provindas dos multipertencimentos, apresentam-se, 
pelo menos em parte, subordinadas a uma ação racional. Ao 
mesmo tempo, é esse multipertencimento que permite ao 
antropólogo pesquisar sua própria sociedade e, dentro dela, 
situações com as quais ele tem algum tipo de envolvimento e das 
quais participa. O fato de não ser englobado por nenhum grupo 
exclusivo – somado às próprias características e à formação do 
antropólogo, que, em princípio, produz e valoriza uma certa 
distância – permite o movimento de estranhamento crítico diante do 
próximo (VELHO, 2003, p 17-18). 
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Cada cidade é plural, em suas várias dimensões, e os filmes também o 

são. Tomando a noção de cultura como algo dinâmico e em constante 

transformação, não é de se surpreender que as cidades e as artes – nesse caso o 

cinema – também o sejam. São inúmeras as possibilidades de se representar uma 

cidade, e o cinema independente consegue fazer isso desconstruindo a imagem 

fixa que temos, propondo um trabalho de estranhar o familiar e também o não 

familiar, e ressaltando sua experiência dentro dos moldes urbanos. 

Um importante autor nos estudos sobre antropologia urbana, William Foote 

Whyte, escreveu em 1943 o livro “Sociedade de Esquina”, onde, a partir de um 

trabalho de campo em North End, em Boston, questiona os estereótipos sobre 

áreas como Cornerville, opondo a perspectiva da classe média branca norte-

americana, da qual ele mesmo fazia parte, que via tais áreas como caóticas, e a 

percepção dos “de dentro”, que “vêem em Cornerville um sistema social altamente 

organizado e integrado” (FOOTE WHYTE, 1943, p. 21).  

O que o autor propõe é compreender essa organização social existente em 

Cornerville. Apesar da construção de Foote Whyte apresentar uma impressionante 

sofisticação teórico-metodológica, sem a qual seria impossível chegar ao resultado 

atingido, o texto não cita obras nem autores e tampouco procura adequar o 

material de campo a modelos abstratos previamente elaborados. Nas palavras do 

autor: 

 
 

Nesta pesquisa sobre Cornerville, pouco iremos nos preocupar com 
as pessoas em geral. Encontraremos pessoas particulares e 
observaremos as coisas particulares que fazem. O padrão geral de 
vida é importante, mas só pode ser construído por meio da 
observação dos indivíduos cujos padrões configuram esse padrão 
(FOOTE WHYTE, 1943, p. 23). 
 
 

Da mesma forma, essa construção de uma nova representação de cidades 

que eu decidi abordar como tema também segue por essa linha. Não há uma 

preocupação específica com a imagem geral ou com o todo, são momentos, 

pessoas e coisas particulares que estão sendo filmadas e construindo uma 

imagem geral, muitas delas relacionadas com a impressão dos cineastas sobre as 

cidades. Citando Gilberto Velho, 
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Os objetos estudados e as perspectivas teóricas mais utilizadas 
levaram inevitavelmente ao uso crescente de histórias de vida, 
biografia e trajetórias individuais. Dessa forma, os indivíduos, na 
sua singularidade, também se tornaram matéria da antropologia, à  
medida que eram percebidos como sujeitos de uma ação social 
constituída a partir de redes e significados. Em lugar de considerar 
os indivíduos como determinados por instâncias englobantes 
anteriores, passava-se a estudá-los como intérpretes de mapas e 
códigos socioculturais, enfatizando-se uma visão dinâmica da 
sociedade e procurando-se estabelecer pontes entre os níveis 
micro e macro. (VELHO, 2003, p. 16). 
 
 

Dentro desse movimento de ver a cidade de um novo ângulo, a fotografia 

teve uma enorme importância, e um grande nome para exemplificar bem isso é 

Roy DeCarava, “considerado o mais poético, denso e instigante fotógrafo negro do 

século passado.” (HARAZIM, 2015).  

 

 
Nascido no Harlem, DeCarava estudou pintura, escultura e 
arquitetura no prestigioso Cooper Union Institute antes de se 
dedicar à fotografia como arte. Encarou de frente o desafio de 
captar em imagem o que é negritude e deixou uma obra de tirar o 
fôlego, carregada de melancolia e profundidade (HARAZIM, 2015) 
 

 

Roy também fez isso ao tirar fotos de Nova York, mostrando a cidade de 

um novo ângulo, pelo ponto de vista dos negros e tomando as fotos como registros 

de momentos singulares, de pessoas e histórias singulares.  

 

             4.1 A ALTERIDADE COMO FERRAMENTA 

 

 

A alteridade pode ser entendida como a percepção da diferença que marca 

a experiência da relação com o Outro e /ou através do Outro; ou seja, o fenômeno 

de vivenciar situações ou contextos diferentes do que é considerado pelo individ́uo 

como “familiar”. Assim, como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a 

existência do "eu-individual" só é experimentada mediante um contato com o 

Outro. A alteridade é vista, então, como a condição da existência da Antropologia, e 

a Antropologia é uma tentativa de tomar a alteridade como ciência, de explicar ou 

de entender o Outro em seus próprios termos. Ao mesmo tempo em que o contato 

com o Outro faz com que a existência do Eu seja possível, a alteridade pode gerar 
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uma relação de empatia, que é capacidade de se colocar no lugar do Outro na 

relação interpessoal. É a partir dessa empatia que surgem as ideias relacionadas à 

possibilidade de “observar o familiar” que Gilberto Velho (1978) descreve em 

“Observando o Familiar”.  

 

             4.2 OLLIE RICHIE 

 

 

Ollie Ritchie é um cinegrafista e fotógrafo da Austrália que se inscreveu no 

YouTube em 2010 e atualmente tem 116.696 inscritos em seu canal. 

Recentemente ele esteve em Paris para conhecer uma amiga e gravou sua viagem 

e seu encontro com ela. O vídeo1, de apenas 3 minutos e 46 segundos, nos mostra 

uma Paris como não estamos acostumados a ver. Ao mesmo tempo em que ele 

mostra lugares famosos, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre, ele também nos 

leva a lugares desconhecidos, passando por pontes, topos de prédios, feiras, 

ruelas, bares e até obras de arte. 

A rápida mudança de uma imagem para a outra nos lembra o tempo todo 

que estamos vendo um vídeo feito em Paris, mas não é uma visão turística, 

mostrando apenas os pontos mais famosos da cidade. Ollie Ritchie é como um 

“flâneur”, conceito usado por Walter Benjamin para falar sobre um explorador 

urbano que vive, sente e estabelece relações mais diretas com a cidade. Ele está 

em um lugar mundialmente conhecido e mesmo assim consegue criar um 

estranhamento em relação a ele, conseguindo explorar essa cidade, e não só 

passar por ela como um turista qualquer faria. 

 

                                                 
1 

 
  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NgsM7Ob-1tQ 
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Figura 1 – Frame do vídeo “PARIS”, de Ollie Ritchie (2017). 

 

 

Figura 2 – Frame do vídeo “PARIS”, de Ollie Ritchie (2017). 
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Figura 3 – Frame do vídeo “PARIS”, de Ollie Ritchie (2017). 

 

 

Figura 4 – Frame do vídeo “PARIS”, de Ollie Ritchie (2017). 
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Figura 5 – Frame do vídeo “PARIS”, de Ollie Ritchie (2017). 

 

             4.3 TIM KELLNER 

 

 

Tim Kellner também é cinegrafista e fotógrafo. Se inscreveu no YouTube 

em 2013 e atualmente tem 104.428 inscritos em seu canal. Nasceu em Nova York 

e recentemente gravou um vídeo que mostra a ponte do Brooklyn, uma famosa 

ponte em Nova York que liga o Brooklyn a Manhattan. O vídeo2, de um minuto e 16 

segundos, mostra os arredores da ponte, como uma quadra de basquete no 

Brooklyn, bancos, prédios e a ponte em si.  

Ao atravessar a ponte, mostrando imagens tanto da parte de pedestres, 

quanto a parte dos carros, e um plano geral onde se vê boa parte da ponte. Tim 

mostra também onde chegou – Chinatown – e o que fez lá: almoçou. O vídeo tem 

seus últimos 15 segundos apenas com imagens genéricas de Nova York: carros, 

bueiros e prédios. 

 

                                                 
2  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-xKCe4KSLaQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-xKCe4KSLaQ
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Figura 6 – Frame do vídeo “BROOKLYN BRIDGE”, de Tim Kellner (2015). 

 

 

Figura 7 – Frame do vídeo “BROOKLYN BRIDGE”, de Tim Kellner (2015). 
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Figura 8 – Frame do vídeo “BROOKLYN BRIDGE”, de Tim Kellner (2015). 

 

 

Figura 9 – Frame do vídeo “BROOKLYN BRIDGE”, de Tim Kellner (2015). 
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Figura 10 – Frame do vídeo “BROOKLYN BRIDGE”, de Tim Kellner (2015). 

 

 

Figura 11 – Frame do vídeo “BROOKLYN BRIDGE”, de Tim Kellner (2015). 
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             5 A ARTE PELA ARTE E A INTENCIONALIDADE DAS IMAGENS 

 

 

Em muitos dos vídeos de viagens, nos são apresentadas diversas 

paisagens bonitas dos lugares visitados que não passam nenhuma mensagem ou 

referência geográfica. Walter Benjamin diz que: 

 
 

O dadaísmo colocou de novo em circulação a fórmula básica da 
percepção onírica, que descreve ao mesmo tempo o lado tátil da 
percepção artística: tudo o que é percebido e tem caráter sensível 
é algo que nos atinge. Com isso, favoreceu a demanda pelo 
cinema, cujo valor de distração é fundamentalmente de ordem tátil 
(…) (BENJAMIN, 1994, p. 192). 

 
 

Nos vídeos apresentados, conseguimos ver o apelo que o cinema faz ao 

dadaísmo, a arte pela arte. São imagens bonitas de lugares bonitos sendo 

mostradas apenas para chamar mais atenção para os vídeos. Além de apresentar 

uma visão de cidade diferente, vemos também como algumas cenas são incluídas 

nesses vídeos para mostrar a beleza desses lugares e, como no texto de 

Benjamin, vemos como a demanda pelo cinema é favorecida, por esse ser uma 

das maneiras mais fáceis de se ver imagens bonitas de lugares bonitos sem 

precisar se preocupar com o que significam, se é que significam algo naquele 

momento. 

“A Imagem Proibida, uma história intelectual da iconoclastia”, de Alain 

Besançon (1997), é um tratado que investiga a relação problemática que a filosofia 

e principalmente as teologias ocidentais estabeleceram com a imagem. O 

movimento iconoclasta mais famoso foi o que aconteceu em Bizâncio a partir do 

século VIII. Besançon reafirma o que já havia sido citado por outros historiadores 

desse fenômeno, ou seja, que as sucessivas derrotas militares do Império 

Bizantino pelos exércitos árabes contribuíram decisivamente para que alguns 

associassem às derrotas ao culto das imagens, haja vista que o islã era hostil a 

toda representação artística de Deus ou de Maomé. 

A representação de algo apenas por um símbolo ou imagem, por um ícone, 

passou então a ser uma forma de nacionalismo. Nos vídeos de viagens que 
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descrevo, apenas a aparição da Torre Eiffel já nos diz a qual lugar o vídeo se 

refere, assim como as imagens da ponte do Brooklyn automaticamente nos fazem 

pensar em Nova York. Da mesma forma que no exemplo mencionado acima os 

católicos se reconheciam pelo desenho do peixe, – o que acontece até hoje – com 

as cidades também temos um reconhecimento imediato a partir de uma imagem 

famosa sua, e esses vídeos servem como um bom exemplo desse tipo de 

reconhecimento. A aparição dessas imagens nos vídeos vem, então, com a 

intenção de que possamos nos localizar geograficamente, além de ser um 

componente fundamental para a construção de identidade desses lugares. 

 



35 

 

 

             6 O FAMILIAR E O ESTRANHO 

 

 

Gilberto Velho nos diz que:  

 
 

Ver a cidade com outros olhos através de um distanciamento 
daquilo que é aparentemente dado, é uma questão que 
evidencia a possibilidade de despertar o sentimento de 
estranheza no sujeito ao apresentar leituras diferenciadas 
distantes da visão trivial do urbano (VELHO, 1978, p.39). 

 
 

Nos dois vídeos que descrevi acima, acontece uma relação de 

estranhamento dos cinegrafistas para com as cidades. Os dois conseguem filmar a 

cidade como um lugar diferente, estranho, uma cidade que não estamos 

acostumados a ver ou imaginar quando pensamos em Paris ou Nova York. Essa 

nova representação das cidades é realizada a partir de um trabalho de valorização 

do estanhamento e da alteridade por parte dos cinegrafistas. A partir das ideias de 

Georg Simmel (1908) em relação ao estrangeiro, podemos dizer que a forma 

particular de o estrangeiro articular a proximidade e a distância é organizadora de 

uma cultura singular, que, segundo Simmel, é indissociável do meio onde se 

desenvolve: a cidade, pensada a partir das características que a distinguem dos 

outros meios.  

De acordo com Simmel: 

 
 

“A unidade de proximidade e distância que contêm cada relação 
entre os seres humanos, então, pode ser o mais resumidamente 
possível assim formulada: a distância nas relações significa que o 
próximo está remoto, e o ser estrangeiro ou o estranho, contudo, 
seria aquele que se encontra mais perto do distante. Porque é um 
elemento natural de relações completamente positivas e, também, 
porque é uma forma de interação específica.” (SIMMEL, 1908, p. 
509) 

 
 

Simmel também fala sobre uma “atrofia da cultura individual mediante 

hipertrofia da cultura objetiva” (SIMMEL, 1903), e esses vídeos aparecem como 
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uma forma de questionar isso. A cultura individual, assim como uma visão 

individual, consegue se destacar e criar algo novo no meio dessa hipertrofia da 

cultura objetiva que nos deixa sem espaço para criação de algo que foge dos 

padrões. Com base também nas ideias de Gilberto Velho (op. Cit), podemos ver 

como ocorre o despertar do sentimento de estranheza e como isso colabora para a 

produção desses vídeos. 

Ollie Ritchie é um estrangeiro em Paris e sua relação de proximidade e 

distância com a cidade ficam claras em seus vídeos. Ao mostrar lugares mais 

famosos, ele deixa sua distância mais visível, pois são lugares que todos 

conhecem e não existe uma relação mais próxima deles com Ollie. Ao mostrar 

topos de prédios, ruelas, bares e lugares desconhecidos por onde ele passou, 

vemos aí uma relação de mais de proximidade. São lugares pelos quais ele 

passou, que ele conheceu de fato, nos  quais ele pode ter vivido alguma situação 

que os fez lugares importantes a ponto de terem sido filmados. Sua atuação como 

“flâneur” na cidade atua como ferramenta importante para a filmagem de 

momentos que podem passar despercebidos por uma população já acostumada 

com seu local de moradia, trabalho ou passagem. 

Já Tim Kellner faz um trabalho de estranhamento mais notável. Ao 

contrário de Ollie Ritchie que é um estrangeiro em Paris, Kellner nasceu e vive em 

Nova York. Provavelmente já cruzou a ponte do Brooklyn diversas vezes, mas em 

seu vídeo consegue transmitir a sensação de que aquilo é algo novo, até para ele. 

A forma como ele retrata a ponte e sua passagem por ela mostra que, quando 

fazemos o trabalho de estranhar o comum, o próximo, conseguimos tirar disso uma 

nova maneira de representar esse local comum. Mesmo a cidade sendo familiar 

para seus habitantes, sempre haverá algo que ainda possa ser conhecido por eles. 

Sua proximidade com a cidade, entretanto, pode ser vista quando ele chega em 

Chinatown e poucas imagens de lá são vistas. Vemos apenas um letreiro e, logo 

depois, ele já está dentro de um restaurante comendo, como se ele já conhecesse 

aquele lugar, sem que houvesse a necessidade de filmar tanto ou de explorar mais 

o bairro. 

Ambos os cinegrafistas conseguem fazer um excelente trabalho de 

estranhamento em lugares familiares – seja por morar nele ou por ser um lugar 
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extremamente conhecido – e produzir dessa forma uma nova visão e 

representação desses lugares. É interessante notar que esse estranhamento é 

formulado visualmente de modos distintos por conta da posição na qual cada 

artista se situa: um é um estrangeiro filmando Paris e outro é um “nativo” filmando 

o Nova York, local em que ele vive. No entanto, por estratégias diversas, ambos 

desconstroem a imagem fixa e idealizada dessas duas cidades, apresentando uma 

nova visão desses locais. 
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             7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após essa breve análise de dois vídeos independentes de viagens, é 

possível concluir que uma nova representação de cidades, sejam elas famosas ou 

não, consegue ser formulada a partir de um trabalho de estranhamento realizado 

por quem está produzindo o material audiovisual. Por meio da prática desse 

distanciamento, mesmo em lugares que conhecemos, junto com uma visão mais 

atenciosa dos lugares e das pessoas, excelentes materiais conseguem ser 

produzidos.  

A era digital é de extrema importância aqui, pois sem a facilidade de 

acesso aos meios e instrumentos que ela proporciona, talvez pessoas como Ollie 

Ritchie e Tim Kellner não fossem capazes de ter suas próprias câmeras, 

computadores e programas de edição para produzir e trabalhar em cima de seus 

materiais. O YouTube também é um meio importante de compartilhamento e 

divulgação de seus trabalhos e, por ser uma plataforma gratuita, o acesso aos 

vídeos independentes se torna fácil. 

Com uma câmera na mão e a intenção de estranhar seu lugar e 

experimentar, de certo modo, a sensação de ser estrangeiro em sua própria 

cidade, qualquer um consegue produzir uma nova forma de ver seu bairro, cidade, 

país ou qualquer outro lugar, questionando as imagens fixas e pré-concebidas 

desses locais. 

 Nesse sentido, embora não sejam antropólogos, os videomakers 

abordados nesse trabalho produzem vídeos que se aproximam de questões 

centrais para o pensamento antropológico, ao transformar o familiar em exótico e o 

exótico em familiar. Procurei demonstrar, a partir da análise desses vídeos, como a 

reflexão sobre a alteridade, tema central para o pensamento antropológico, pode 

estar presente nas manifestações artísticas que tematizam as cidades e suas 

transformações. É interessante notar, ainda, que o tema “vídeos de viagem” 

também pode ser considerado, em certo sentido, como uma atualização, nos 

tempos atuais, de um discurso sobre o Outro historicamente formulado a partir de 

relatos de viajantes que, há muito séculos, intrigam o Ocidente com suas 
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descrições de outros modos de vida e de outros mundos possíveis, tão distantes 

daquele que tomávamos como dado ou familiar. 
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