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Resumo: O presente artigo, apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso 

de Ciências Sociais na modalidade Bacharelado, tem como tema o cinema 

etnográfico brasileiro contemporâneo ligado à Antropologia Urbana. Com a intenção 

de sistematizar uma trajetória das produções nesta área, foi escolhido o Prêmio 

Pierre Verger (PPV) como base de dados para a seleção dos filmes. Dentro da lista, 

o critério para a escolha foi terem sido premiados e tratarem alguma perspectiva da 

vida urbana ou na cidade. Em seguida foram analisados e categorizados a partir de 

suas perspectivas relacionando os temas urbanos. Como sistematização dos filmes, 

buscando dar organização para a análise, baseado nos conceitos elaborados a 

partir dos próprios filmes e na perspectiva de Antropologia da e na cidade de Rocha 

e Eckert (2013), elaborou-se categorias para classificação dos filmes. Estas sendo: 

os filmes da cidade; os filmes sobre “espaços” na cidade, e as pessoas e grupos 

sociais na cidade. Considerando a análise das abordagens expostas nos filmes e 

seus contextos de produção, foi possível observar as relações entre os Programas 

de Pós-Graduação, diversos grupos de pesquisa e as linhas de pesquisa da 

Antropologia Urbana.  

 

 

Palavras-chave: Antropologia Visual; Antropologia Urbana; Filme etnográfico; 

Prêmio Pierre Verger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: This paper, presented as a Final Paper for Bacharelor degree in Social 

Science, as its theme contemporary Brazilian ethnographic cinema linked to Urban 

Anthropology. With the intention of systematizing a trajectory of productions in this 

area, the Prêmio Pierre Verger (PPV) was chosen as the database for the selection 

of films. Within the list, the criterion for choosing was to have been awarded and to 

deal with some perspective of urban or city life. Then were analyzed and categorized 

from their perspectives to urban themes. As a systematization of the films, seeking 

to organize the analysis, based on the concepts elaborated based the films 

themselves and on the perspective of Anthropology of and in the city of Rocha and 

Eckert (2013), categories were elaborated for the films classification. These being: 

the movies of the city; the films about “spaces” in the city and the people and social 

groups in the city. Considering the analysis of the approaches exposed in the films 

and their production contexts, it was possible to observe the relationships between 

the Graduate Programs and many research groups and research agendas in Urban 

Anthropology.  

 

Keywords: Visual Anthropology; Urban Anthropology; Ethnographic film; Pierre 

Verger Award. 
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Introdução 

 

A proposta do artigo, apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso no 

Bacharelado em Ciências Sociais, é analisar como é construída antropologicamente 

a cidade no cinema etnográfico contemporâneo brasileiro. Para tanto, será realizado 

um mapeamento para, posteriormente, apresentar uma análise das perspectivas 

analíticas e as narrativas sobre a cidade nos filmes selecionados para fazerem parte 

da mostra competitiva do prêmio Pierre Verger de filme etnográfico (PPV), 

organizado pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA). Além das 13 edições 

de filmes etnográficos do prêmio organizadas até 2020, também ocorreram 10 

edições de fotos etnográficas e o primeiro prêmio de desenhos etnográficos.  

Analisar a trajetória dos filmes etnográficos a partir de um prêmio com 25 

anos de existência é útil pois possibilita a observação do avanço, mudanças e 

continuidades na pesquisa da antropologia visual brasileira, especialmente no 

campo dos estudos da antropologia urbana e/ou antropologia das e nas cidades. A 

justificativa pela escolha deste prêmio é pela ABA ser a maior e única instituição 

representativa da antropologia no Brasil, sendo assim, pode-se remontar 

brevemente a trajetória da importância da associação na consolidação do cinema 

etnográfico e sua relevância para o campo. Segundo o relato de uma das 

organizadoras da mostra competitiva, Paula Morgado Dias Lopes, esse acúmulo 

somente foi possível a partir da formação de grupos de pesquisa, junto do debate 

em fóruns, seminários e congressos. (LOPES, 2019) 

A escolha por abordar o tema urbano tem uma dupla razão para o artigo. 

Pelas pesquisas e reflexões quanto às afinidades entre o cinema, a cidade e a 

modernidade, seu estilo de vida e ritmo estariam conectados no espaço urbano, 

como aponta Singer (2010). Junto à essa questão que me atravessava a partir de 

pesquisas anteriores, o artigo surge impulsionado pelos debates na disciplina 

“Abordagens analíticas sobre cidade e natureza e suas representações no cinema” 

ofertada pela Profª Drª Gabriela Scotto no Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas (PPGDAP/UFF), onde foi 
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possível aprofundar o tema da cidade como lugar privilegiado das narrativas 

cinematográficas.   

A questão que se propõe investigar é: a partir da escolha e premiação dos 

materiais audiovisuais, o que se pode apreender das pesquisas sobre a cidade e a 

sociabilidade urbana no campo da Antropologia visual e da Antropologia Urbana?  

 A escolha dos filmes analisados foi realizada seguindo o critério dos filmes 

premiados. A banca de parecer é composta por três profissionais com produções 

fílmicas, com pelo menos uma/um antropóloga/o, a organização é do Comitê de 

Antropologia Visual da ABA. Segundo o edital disponibilizado em 20201, seguindo 

os critérios: Pertinência antropológica da produção audiovisual; Linguagem na qual 

são retratadas as questões antropológicas; Qualidades heurísticas e estéticas do 

produto fílmico. 

Buscando um parâmetro para o que seria analisado ao escolher os filmes 

para o artigo, considerando os filmes etnográficos que abordem diferentes 

perspectivas sobre “a cidade”, me baseei nos critérios de classificação de 

produtos audiovisuais para a área de antropologia da Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), aos quais o prêmio também 

toma como base. Segundo o documento, considerarei para a finalidade da pesquisa 

filme etnográfico como: 

 

{...} produtos audiovisuais filmes e vídeos {...} com inserção em pesquisa 

antropológica/etnográfica/arqueológica; com recorte conceitual e 

delimitação do objeto vinculada aos Programas de Pós-Graduação. 

(CAPES, p. 2, 2012)  

 

 Uma vez selecionado os filmes, prossigo com a análise da obra observando 

sua narrativa enquanto portadores de uma teoria sobre a sociedade, a cidade e o 

urbano, suas instituições, espaços e organização. Dentro da investigação do artigo 

sobre os filmes, a cidade foi o foco. Foi verificado qual a relação dos atores sociais 

com o urbano e seus espaços, qual posição da narrativa ela ocupa, sua importância 

para a construção da narrativa e das questões antropológicas expostas. Os filmes 

etnográficos são abordados no artigo como resultados de uma pesquisa ou, nas 

 
1 Disponível em: https://www.32rba.abant.org.br/download/download?ID_DOWNLOAD=3 
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palavras de FERRAZ: “o filme etnográfico é antes, etnografia” (FERRAZ, 2014 p. 

39). 

O Prêmio Pierre Verger, realizado a cada dois anos, foi fundado em 1995, 

em um cenário de profusão dos debates acadêmicos quanto a antropologia visual. 

Estando atualmente em sua 13ª edição, seu título tem como fonte de inspiração o 

fotógrafo, antropólogo e um dos pioneiros da Antropologia visual com pesquisas 

etnográficas na África e no Brasil, do mesmo nome. Conforme evidencia Lopes 

(2019, p.6) o surgimento do prêmio, na Reunião Brasileira de Antropologia (RBA), 

e seu desenvolvimento em um amplo relacionamento com os debates acadêmicos 

em outras instituições estando em um cenário profícuo, visto que no mesmo 

período:  

 

na ANPOCS criava-se uma rede de pesquisadores para fortalecer a 

antropologia visual; um ano antes, em 1995, como já foi dito, nascia a 

primeira revista da área (Cadernos de Antropologia e Imagem –

PPGCS/UERJ), e três aos antes da revista, em 1992, os primeiros 

laboratórios de antropologia visual: o LISA, em 1992, o NAI e o INARRA, 

na UERJ, em 1994 e a partir dos anos 2000 o surgimento de vários centros, 

NAVIS (UFRN, 2001), NAVI (UFAM, 2006), em 2009 o ARANDU (UFPE) 

e o BIEV/UFGRS3 

  

Os filmes foram escolhidos a partir de sua temática, considerando os filmes 

brasileiros, a abordagem quanto ao urbano ou a cidade, suas relações nela ou a 

partir dela. Em uma análise breve das sinopses e assistindo os filmes disponíveis, 

os filmes são separados em categorias. Após são escolhidos três para serem 

analisados mais detalhadamente no artigo. 

A cidade no prêmio Pierre Verger 

 

Nesta seção, pretendo detalhar o processo de escolha dos filmes e fornecer 

uma breve descrição sobre seus temas e como são desenvolvidos. Para então, na 

próxima parte do artigo, desdobrar a análise baseada em uma sistematização do 

que é apresentado.  
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A base de dados para a deliberação sobre quais obras seriam selecionadas 

foi realizada a partir dos editais de divulgação dos premiados, na categoria de 

primeiro, segundo lugar e menção honrosa do Prêmio Pierre Verger disponíveis em 

seu site2 e na lista de premiados acessível no site do Comitê de Antropologia Visual 

da ABA - CAV3. Destes, foram observados aqueles que retratavam aspectos sobre 

a cidade e a sociabilidade urbana. Este último conceito sendo considerado a partir 

de Simmel (2006), como as inter-relações que são desenvolvidas além dos 

interesses individuais e motivações subjetivas, mas que contêm uma força “social” 

por estar baseada na convivência para si.  

Como resultado, 11 filmes4 se encaixam nos critérios, dentre os 48 

premiados, entre primeiro e segundo lugar e as menções honrosas. Em sua maioria 

estão disponíveis gratuitamente no YouTube, ou em plataformas de streaming das 

distribuidoras das produções. Portanto, através do acesso, pude analisar todas as 

obras, as quais serão descritas brevemente a seguir.  

O filme Habitantes de rua5 (1996 52 minutos) dirigido por Claudia Turra 

Magni e Nuno Goldophin, com a pesquisa de Claudia Turra Magni, integrante do 

NAVISUAL-Núcleo de Antropologia Visual do PPG Antropologia Social (UFRGS), 

retrata a prática da moradia em espaços públicos tanto como um resultado da 

concentração populacional urbana como uma contradição a sua lógica que delimita 

o espaço público do privado. Estas pessoas são vistas como “nômades” que estão 

sujeitos às sobras do convívio urbano. 

Há no documentário a exposição da ocupação dos espaços públicos como 

um lugar de moradia, trabalho, convivência e lazer. Estes sendo a praça, os 

viadutos, as marquises de lojas. Também há a ajuda das instituições como igrejas. 

Outras instituições de vigilância da cidade os atrapalham, como a polícia e a 

prefeitura que desmontam seus acampamentos e tiram suas coisas.  

É possível analisar Porto Alegre no filme como “Cidade filmada”, conforme o 

conceito de Antoniazzi (2019), na medida em que se observa uma cidade 

enquadrada, mapeada e selecionada, em que as pessoas circulam. Aqui 

 
2 Disponível em: https://ppv.abant.org.br/ 
3 Disponível em: https://cavantropologiavis.wixsite.com/cavaba/1st-project 
4 Ver tabela 1 no Apêndice. 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PVnMHRCAuTE  
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acrescentaria para o contexto do artigo, os aspectos citados são resultado de uma 

visão etnográfica, conforme irei argumentar na próxima seção. Essa ideia é 

reforçada por mapas que são mostrados ao longo do filme com as rotas em que as 

personagens filmadas transitam. Considerando estas pessoas como nômades 

urbanos, a transitoriedade das relações, da moradia e o deslocamento de espaços 

são características marcadas. 

No filme Memórias do mundo: arqueologias urbanas6 (1998, 38 minutos) 

dirigido e pesquisado por Ana Luiza Carvalho Rocha e Maria Henriqueta Creidy Satt 

produzido pelo Banco de Imagens e Efeitos Visuais BIEV e o NAVISUAL (UFRGS), a 

personagem principal é a cidade de Porto Alegre e a partir de relatos de moradores, 

há uma busca pela reconstrução da “memória da cidade”. De como ela foi fundada, 

o que faziam seus primeiros moradores, a rotina deles, a migração na cidade. Há 

especialmente um enfoque neste movimento de migrantes que iam para a cidade 

em busca da melhora de vida, para ter novas oportunidades, mudar. O trabalho dos 

migrantes é mostrado como fundamental para a fundação da cidade.  

Os relatos são sobre as interações que acontecem na cidade, no passado e 

no presente como a construção do que é Porto Alegre. Alguns lugares são 

escolhidos enquanto centrais para a análise, estes são o mercado municipal, o 

porto, o gasômetro. É debatido sobre o patrimônio histórico desses lugares que 

foram ameaçados de serem demolidos. Então é exposto um conflito entre 

preservação da população e restauração da prefeitura. 

É relatado pelas pessoas entrevistadas uma falta de respeito quanto a 

dinâmica das relações que se tinham no espaço que com a restauração foram 

dificultadas ou impossibilitadas por conta das mudanças arquitetônicas. 

 O filme Drag Story, lendas e babados7 (1997, 25 minutos) com a direção 

de Marcos Aurélio da Silva e Viviane Rodrigues, com orientação antropológica de 

Aglair Bernardo, produzido pelo Laboratório de Vídeo da UFSC, narra a história de 

personagens Drag Queens em diferentes espaços urbanos de Florianópolis, em 

Santa Catarina. Tendo o foco em detalhar o estilo de vida Drag, o documentário 

 
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v23sT3Si8Z8 
7 Disponível em: https://vimeo.com/223779928 
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acompanha o comportamento e interações de pessoas performando a expressão 

artística em diferentes espaços da cidade. 

Nas ruas, nos shoppings, praias e boates, são descritas em imagens as 

técnicas corporais, vocabulários, vestimentas, maquiagens e referências artísticas. 

Junto às performances, também são expostos as opiniões e o conhecimento de 

pessoas não ligadas às práticas sobre o que é ser Drag Queen, sendo esclarecidas 

as dúvidas pelas próprias artistas.  

A partir das entrevistas com as personagens, o documentário elabora e 

constrói etnograficamente os diferentes sentidos do que é ser Drag para os diversos 

atores sociais. Nos discursos vão sendo relatadas as visões sobre relações 

familiares, trabalho, moda, arte, lazer, sexualidade e gênero. A Drag Queen é 

mostrada enquanto uma personagem urbana na medida em que sua existência 

pressupõe uma apresentação no espaço público. Portanto, como local de presença 

e performance, as artistas ocupam as posições de animadoras em boates, atuam 

como recepcionistas em lojas, modelos em passarelas e atrizes em programas 

televisivos. 

Em A palavra que leva além8 (2000, 29 minutos), com direção e pesquisa 

de Emílio Domingos, Bianca Brandão, Luisa Pitanga o hip-hop é visto como 

apropriação do espaço urbano pela população periférica, a música dos excluídos 

para excluídos. É mostrada uma heterogeneidade no movimento, a maioria das 

falas concordam com o hip-hop também sendo político, reivindicando o fim de 

privilégios dos ricos e dos centros, sendo na realidade direitos retirados das 

periferias, como moradia, lazer, segurança alimentar, saúde de qualidade, 

saneamento básico e transporte, enquanto uma minoria defende que é possível 

ouvir e fazer hip-hop apenas pela música.  

A cidade-cenário do filme é o Rio de Janeiro. É pela apropriação dos seus 

espaços em que os atores sociais estão performando suas artes, socializando, se 

divertindo. Há um debate entre a região central da cidade, principalmente o bairro 

da Lapa, em contraste com a periferia, local de moradia da maior parte dos Mestres 

de Cerimônias (MC’s).  

 
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EC3gsvLZVVE  
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A música também está frequentemente associada com a dança, com o grafite 

A rádio enquanto meio de comunicação popular do hip hop também aparecem como 

resistência e difusão da cultura, especialmente as rádios comunitárias.  

Mataram o meu gato9 (2006, 17 minutos) com a direção de Ana Rieper e 

Maria José Freire e baseado na etnografia de Mário Miranda Neto, inserido no 

Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, parte da trajetória 

de uma escola de samba, a Mataram o meu gato, o filme relata o processo de 

expulsão de moradores da zona sul do Rio de Janeiro que moravam nas favelas na 

década de 60 e 70.  

Em Tecido Memória10 (2008, 71 minutos) dirigido por José Sérgio Leite 

Lopes, Rosilene Alvim e Celso Brandão, com pesquisa de José Lopes e Rosilene 

Alvim, dentro do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 

(PPGAS/MN/UFRJ), retrata-se da importância das fábricas têxtil em Pernambuco. 

As fábricas e vilas operárias aparecem como lugares de sociabilidade centrais na 

cidade. As personagens, principalmente operárias e operários, se referem à cidade 

(Paulista/PE) e suas mudanças como foco do discurso. Eles e ela nos falam da 

passagem do trabalho rural para o trabalho industrial. Havia uma promessa para os 

trabalhadores rurais da cidade enquanto progresso, emprego, moradia. Porém, a 

realidade era de que as casas prometidas eram aglomeradas e não havia fartura. 

O estudo é contraposto à educação. A vida da fábrica também oferecia uma 

sociabilidade através de festas, campeonatos esportivos restaurantes, desfiles 

organizados ao redor da indústria. Os movimentos sociais a partir do sindicato e a 

igreja, durante a ditadura militar, foram formas de resistência, significação social e 

mudança na vida das e dos operários.  

Brincantes11 (2010, 25 minutos) com a direção de Nélio Spréa e Elisandro 

Dalcin e pesquisa de Nélio Spréa, produzido no Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGE/UFPR), tem o foco na instituição da escola urbana, 

especificamente na sociabilidade entre as crianças através da brincadeira. Os 

instrumentos materiais são dados pela escola, mas as brincadeiras são aprendidas 

e reproduzidas pelas crianças.  

 
9 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7MHO2tlJ2ko 
10 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=MRsQU4Pt-QI  
11 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=3Q5QX-TDUW8  
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As brincadeiras simulam posições da sociedade e seus valores, como no 

polícia e ladrão. Um menino diz: foi ensinado para prender os ladrões, não matar. 

Há uma simbolização da realidade através da brincadeira, é aprender como 

conviver e exercer os papéis esperados através do brincar. A escola durante o filme 

é apresentada como um espaço na cidade a qual ocupa uma função de através da 

ação de brincar ensinar sobre as posições e valores da sociedade. Portanto, pode-

se ver esse espaço como um afastamento breve da cidade para ensinar os valores 

esperados para o convívio nela.  

Em Das nuvens para baixo12 (2015, 75 minutos) com direção e pesquisa de 

Marco Antonio Gonçalves e Eliska Altmann, produzido no Programa de Pós-

graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA/Ifics/UFRJ), o documentário 

acompanha mulheres em diferentes realidades unidas por um fator comum, a 

residência na favela da Maré. Essa conexão entre as mulheres estaria no paralelo 

com a escritora Carolina Maria de Jesus, estas mulheres então representariam o 

que significa ser favelada a partir do livro “Quarto de despejo: diário de uma 

favelada”. 

  Através de entrevistas e acompanhando uma fração do cotidiano destas 

mulheres o filme busca responder, quais os impactos de morar na periferia?  

 A narradora do filme tem a trajetória de muitas moradias pela cidade do Rio 

e vai para a Maré. Na favela, ela sofre junto com seus moradores um processo de 

remoção. Esta é compreendida como um local de intervenção política, vista como 

local de risco para os órgãos sociais. É possível observar essa percepção nas 

inúmeras operações policiais, despejos de suas residências que obrigam a 

frequente transição de moradias. 

O documentário faz a relação entre as trajetórias artísticas de mulheres 

moradoras de favela, trabalhadoras e suas tentativas de expressar sua arte e vida 

em meio do trabalho precário, informal e com estigmas. 

O filme Voo da Beleza13  (2012, 81 minutos) com direção e pesquisa de 

Alexandre Vale, produzida no Programa de Pós Graduação em Sociologia 

(PPGS/UFC), retrata a trajetória de imigração de transsexuais para a França. Expõe 

 
12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8GyRhazy7cE 
13 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WDldyRFFDvo 
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as questões quanto a busca pela estabilidade através da regulamentação dos 

documentos no país de destino, as dificuldades pelo seu gênero, a marginalidade 

delegada às transgêneros mulheres, principalmente por sua performance feminina. 

As relações com a polícia, colegas de trabalho, com franceses. As dificuldades com 

a língua francesa, com a imigração, com moradia na cidade de Paris.  

O aspecto da moradia é central no filme. Ele é dificultado pelo preconceito e 

estigma por serem transgêneros imigrantes. Frequentemente se mudavam de locais 

de moradia.  

São apresentadas suas noções sobre seus corpos, vestimenta, trabalho, 

dinheiro, a distinção entre colegas, o comportamento nas ruas, em casa. Em relação 

à prostituição, o filme produz uma cartografia a partir dos relatos dos locais em Paris 

onde as entrevistadas trabalham.  

No Deixa na régua14, (2016, 73 minutos) com pesquisa e direção de Emílio 

Domingos, Produzido no Programa de Pós-graduação em Cultura e 

Territorialidades (PPCULT/UFF), as barbearias da cidade do Rio de Janeiro são 

apresentadas como espaço de sociabilidade de jovens da periferia. Onde se discute 

sobre normas de comportamento, vestimenta, relacionamento, trabalho e lazer. Em 

resumo, a barbearia se torna o espaço para debater como agir na vida, reproduzir 

pensamentos e valores. No espaço também se faz arte, seja através dos cortes, 

mas também danças, música, pintura, se fala sobre culinária, televisão, cinema. Nas 

conversas são mostrados os debates na barbearia sobre política, relacionamentos 

amorosos ou amizade, gostos e preferências. Suas concepções sobre gênero, raça, 

classe e sexualidade.  

Quanto aos barbeiros, há uma exposição dos seus métodos de trabalho. 

Como organizam seus clientes, anotam a lista de cortes, como se apresentam, 

dispõem seus materiais, o catálogo de corte e preços 

Favela é moda15  (2020, 75 minutos), também com pesquisa e dirigido e por 

Emílio Domingos, mostra a trajetória de uma empresa de moda na favela do 

Jacarezinho, na cidade do Rio de Janeiro. A moda é compreendida por seus atores 

a partir do seu espaço na cidade, a periferia. O que inclui a precariedade, a 

 
14 Disponível em:  https://tamandua.tv.br/filme/?name=deixa-na-r%C3%A9gua1  
15 Disponível em:  https://tamandua.tv.br/filme/default.aspx?name=favela_e_moda  
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“gambiarra”, conforme palavras dos atores sociais, criatividade utilizando o 

ambiente urbano se apropriando dele. A favela é compreendida como motivo de 

orgulho, como local de onde exala a sua presença no mundo. A moda é utilizada 

como ferramenta para ultrapassar as dificuldades impostas à periferia.   

Há um discurso de empoderamento da favela, compreendendo que o mundo 

da moda tem um estilo de comportamento específico, de vestimenta, percepção 

quanto ao corpo. A agência de moda visa ensinar esse padrão para que possa 

existir um espaço para pessoas que pertencem à favela nesse mundo. 

 Após a apresentação dos filmes premiados, no próximo item eles serão 

agrupados em categorias, com o objetivo de trazer uma organização, identificar 

possíveis ligações e elementos frequentes quanto à construção etnográfica do que 

é a cidade e a vida urbana. Com este exercício, busco observar o panorama das 

pesquisas de antropologia visual brasileiras no campo das pesquisas urbanas, 

tentando verificar uma coerência entre elas.  

As múltiplas abordagens quanto à cidade e o urbano 

 

Nesta seção, pretendo expor as categorias a partir das quais classifiquei os 

filmes segundo o lugar que ocupa a cidade e/ou o urbano neles, como forma de 

sistematizar a trajetória da pesquisa e produção do cinema etnográfico brasileiro no 

campo da Antropologia urbana, partindo do Prêmio Pierre Verger. 

 Aqui explicarei como montei as categorias a partir do que, segundo minha 

perspectiva, é apresentado no filme, sendo uma interpretação baseada no que se 

mostra. Escrevo aqui sobre as categorias e o que elas significam, atribuo quais 

filmes se encaixam nas categorias, escolhendo um deles para aprofundar a análise. 

No aprofundamento da análise, busco um nexo entre o material audiovisual, suas 

teorias e a pesquisa de quem o realizou, junto de grupos de pesquisa, programas 

de pós-graduação etc.  

Antes de adentrar na sistematização e nas categorias propostas para 

classificar os filmes, é útil realizar algumas reflexões quanto às características do 

filme etnográfico e como se relacionam com a antropologia e especificamente o 

campo da antropologia urbana.  
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Para o presente artigo, o filme etnográfico, enquanto audiovisual, será 

tratado enquanto um meio de comunicação, conforme articula Etienne Samain 

(1998). Conforme explicita o autor, assim como há uma gramática, sintaxe e 

organização própria da linguagem escrita, o audiovisual também é uma linguagem, 

fazendo que exista uma lógica, na sua estrutura e seu conteúdo.  

Pensando os filmes etnográficos enquanto etnografias visuais, é proveitoso 

para o desenvolvimento do artigo analisar o aspecto comunicacional da imagem em 

relação com a escrita.  Ou seja, enquanto linguagem, assim como a escrita, os 

filmes não são a realidade, mas um modo específico de pensar e organizar o 

mundo. Está inscrita em um sistema de significados, dialoga com outros referentes 

que não estão contidos no seu material, mas sim em seu contexto. Para a presente 

artigo, os referentes com qual os filmes etnográficos estão relacionados, não são 

apenas outros filmes que constroem a linguagem cinematográfica, ficcional ou 

documental, mas também o próprio campo de pesquisas em que eles estão 

inseridos, assim como as questões antropológicas elaboradas em seu contexto. 

O foco na etnografia é importante, na medida em que, escreve Geertz (1978): 

Para entender uma ciência, é necessário observar o que quem a pratica faz. No 

caso da Antropologia o que é feito, fundamentalmente, é a etnografia, pois é através 

dela que se produz e se expressa o conhecimento antropológico. Então, a etnografia 

não é um método ou um conjunto de técnicas apenas, mas fundamentalmente é 

compreender o objeto da pesquisa de maneira minuciosa ou, na perspectiva de 

Geertz, realizar uma “descrição densa” das práticas, isto é, capaz de decifrar a rede 

de significados da cultura em que os sujeitos estão emaranhados, entendendo a 

Antropologia como uma ciência interpretativa. A análise antropológica sobre a 

cultura, portanto, é a “compreensão” em seu sentido weberiano. Buscando a 

fundamentação do conceito, considero a definição de Weber (2009), que o classifica 

enquanto a capacidade de captar o vínculo entre a ação e interpretação do agente 

sobre a mesma, podendo apreender a motivação desta em relação a outros 

agentes. 

Para Mariza Peirano, no capítulo A favor da etnografia, do livro homônimo 

(1995), a prática etnográfica envolve o debate dos conceitos antropológicos com as 

observações do campo, o que implica na análise das etnografias considerar que:  
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a pesquisa depende, entre outras coisas, da biografia do pesquisador, das 

opções teóricas da disciplina em determinado momento, do contexto 

histórico mais amplo e, não menos, das imprevisíveis situações que se 

configuram no dia-a-dia local da pesquisa. (PEIRANO, 1995, p.41) 

 

  Portanto, é útil a reflexão da própria etnografia para pensar a antropologia 

visual e em seguida estabelecer os diálogos possíveis dos filmes com a trajetória 

da pesquisa, buscando observar quais os conceitos são importantes de estarem em 

foco.   

Considerando parte do resultado de uma pesquisa antropológica a produção 

audiovisual, o que é montado durante os filmes está vinculado à análise etnográfica 

proposta como um todo, visto que o principal é a pesquisa, conforme aponta Clarice 

Peixoto (1998) quanto à questão.  

Seguindo o argumento, o filme etnográfico se relaciona com as práticas 

antropológicas já existentes, dialoga com o campo de pesquisa em que se insere. 

Para a análise proposta aqui, os estudos na e da cidade, como desenvolverei 

adiante. 

Visto o debate da relação entre a pesquisa antropológica, a visão etnográfica 

e o uso da linguagem audiovisual, Peixoto (ibid.) reflete sobre o que há de específico 

e qual a contribuição do filme etnográfico para a antropologia. De um lado, há uma 

dificuldade de descrever os detalhes da descrição densa, mas em contrapartida 

capta os aspectos sensíveis dos fenômenos sociais, possibilitando uma visibilidade 

dos elementos simbólicos da ação. Por isso, como escrito anteriormente, o filme 

etnográfico não é a totalidade da pesquisa, não exclui o uso de outras linguagens, 

mas também não representa uma ilustração da pesquisa, é uma parte dela.  

Portanto, a ação de filmar está em diálogo com a perspectiva analítica e 

teórica de quem produz sobre o tema. Não basta o registro das imagens para a 

realização de uma antropologia visual, mas deve-se utilizar o próprio conhecimento 

das abordagens da disciplina, do objeto, junto com o conhecimento da linguagem 

para então montar uma narrativa que tenha significados etnográficos. Por isso, 

segundo a autora supracitada, o filme etnográfico se afasta do ficcional, não por ser 
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mais “real”, mas porque todo seu processo de construção é diferente. Desde sua 

concepção já há uma teoria, metodologia, um objetivo e uma questão antropológica.  

Para além de produzir imagens, é importante saber interpretar as imagens. 

Pois, se o audiovisual é uma linguagem, se não houver um domínio de sua 

estrutura, não é possível observar o que de antropológico há nelas. Para Peixoto 

(ibid., p.222) o aprendizado passa por  

 

Ver e rever filmes, observar e indagar sobre o tratamento dado ao sujeito 

filmado, ou seja, atentar para a construção dos planos e sua duração, para 

os ângulos e enquadramentos.    

 

Seguindo as noções apresentada, esse é o exercício que proponho realizar 

para a análise dos filmes. 

Levando em consideração as reflexões expostas nos parágrafos anteriores, 

a questão aqui, é onde pode-se perceber o encontro entre as perspectivas 

acadêmicas da antropologia em diálogo com as imagens, percepções e visões 

nativas nesses filmes? Aqui, devido ao foco do artigo, o que se busca é qual foi o 

tratamento dado ao urbano, à cidade, onde está a relação entre as questões 

antropológicas específicas do campo e a expressão das visões nativas?  

(PEIRANO, 1995, p. 46). 

As categorias são apresentadas aqui como formas de ordenar as múltiplas 

questões e abordagens sobre o mesmo tema, possibilitando uma compreensão 

geral de quais são as relações feitas por esses filmes, mas que podem ser 

analisadas especificamente, escreverei nos próximos parágrafos. 

 A construção desta sistematização é uma junção da análise dos filmes, 

observando sua abordagem principal, quais elementos são expostos e com qual 

sentido, me baseando no que foi exposto anteriormente quanto a leitura de filmes 

etnográficos, somado aos escritos de Eckert e Rocha no artigo “Nas trilhas de uma 

antropologia da e na cidade no Brasil” (2013) sobre a antropologia na e da cidade.  

Portanto, as categorias que proponho para diferenciar e agrupar os filmes do 

Prêmio Pierre Verger são, como já mencionado na Introdução: filmes das cidades; 

filmes sobre os “espaços” nas cidades, e filmes sobre as pessoas e grupos sociais 

nas cidades.  
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Filmes das cidades 

 

 Na primeira categoria, os filmes das cidades, foram reunidos os filmes que 

centram sua abordagem na construção do que é a identidade da cidade, como ela 

se forma, seus diferentes espaços, os significados que a compõem. Considerei para 

integrar a seção os filmes:  Memórias do mundo: Arqueologias Urbanas (1998), por 

se concentrar na reflexão sobre a construção da cidade de Porto Alegre; Mataram 

o meu gato (2006), por através da trajetória de uma escola de samba, narrar as 

transformações da cidade do Rio de Janeiro nas décadas de 1960 e 1970 as quais 

expulsaram moradores das zona sul para periferias; Das Nuvens para baixo (2015), 

retratando as favelas do Rio de Janeiro sendo vistas como locais de risco, gerando 

processos de remoção, assim, é apresentado o histórico para a construção da 

favela da Maré.  

Uma análise mais detalhada das relações entre o filme etnográfico e sua 

relação com o contexto da pesquisa será realizada a partir de Memórias do mundo: 

Arqueologias Urbanas, dirigido por Ana Luiza Carvalho Rocha e Maria Henriqueta 

Creidy Satt, pela inserção da pesquisa no NAVISUAL, com uma trajetória de 

pesquisas visuais sobre a cidade. Como artigo para a comparação irei utilizar 

“Premissas para o estudo da memória coletiva no mundo urbano contemporâneo 

sob a ótica dos itinerários de grupos urbanos e suas formas de sociabilidade” das 

autoras Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert, baseada em pesquisa 

conduzida no período da produção do filme. A pesquisa, por sua vez está inserida, 

como já mencionado, no Núcleo de Antropologia Visual (NAVISUAL) vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Como conceitos fundamentais, Rocha e Eckert (1998) relacionarão a 

memória, o passado, a diversidade dos estilos de vida e a mudança dos espaços 

materiais e simbólicos como sendo centrais para entender uma “Antropologia da 

cidade”. Isso porque a forma como os atores sociais e grupos se movimentam, se 

deslocam pela cidade, possibilitando territórios de significado se tornam um tempo 

vivido, visto que a mudança faz parte da vida urbana. A experiência das pessoas 

está em destruição e reconstrução constante, o que Simmel (2005) irá comentar 
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sobre as características modernas da cidade as quais, pela sua organização 

racional baseada na contabilidade, os contatos frequentes e intensos com múltiplas 

mudanças, imprimem um estilo de vida nos seus moradores. Para as autoras 

anteriormente citadas a cidade é: 

  

um território expressivo da experiência temporal contemporânea dos 

grupos humanos que nela habitam, não sendo suas estruturas espaciais e 

as formas de vida social que aí se processam um aspecto banal e evidente 

de suas vidas cotidianas. (ROCHA e ECKERT, ibid., p.5)  

 

A partir dessa perspectiva, a cidade é compreendida para a pesquisa 

antropológica como uma obra temporal, ela se torna ponto de referência para a 

experiência comum nos territórios e lugares a partir da memória. Como as autoras 

conceituaram posteriormente, essa é uma “etnografia da duração”, o que implica 

reconhecer o impacto do tempo, a multiplicidade de estilos de vida, fluxo entre 

territórios distintos que se alteram ao longo das épocas (ROCHA e ECKERT, 2011). 

A cidade é o cenário dessas lembranças, dos significados e relações. E estas por 

sua vez constroem o que é a cidade. Sendo assim, pesquisar a cidade deve-se 

partir do estudo da memória coletiva sobre a cidade e a lembrança quanto ao 

território e seus sentidos.  

 Essas perspectivas teóricas e metodológicas do que é estudar a cidade se 

mostram no filme desde sua cena inicial com um personagem dizendo que fará um 

passeio ao passado. Nas cenas iniciais, junto com as entrevistas, a tela está 

dividida. A primeira entre a imagem do homem entrevistado e do outro lado, um 

fluxo da água no porto. Assim, o filme já expõe sua hipótese inicial, para 

compreender a cidade, é preciso ir ao passado.  
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Figura 1: Quadro do filme Memórias do mundo: Arqueologias Urbanas. 

          

Fonte: MEMÓRIAS do mundo: Arqueologias Urbanas. Direção de Ana Luiza 

Carvalho     Rocha e Maria Henriqueta Creidy SattCanal Porto Alegre: BIEV-

NAVISUAL, 1996. 1 vídeo (38 minutos)16   

 

 Na cena seguinte do filme essa ideia de mudança e da memória é reforçada 

quando outro entrevistado relata, para entender a novidade é preciso entender o 

passado, junto com a imagem de uma canoa sendo remada da esquerda para a 

direita, remetendo ao objeto que segue de um ponto a outro.  

 A partir de então, o filme trança a trajetória da cidade de Porto Alegre no Rio 

Grande do Sul a partir do relato de imigrantes, retratando a importância da imigração 

europeia na constituição da cidade. Estes narram como chegaram à cidade, como 

foi a viagem e o que fizeram assim que chegaram. Neste momento, a tela está 

dividida entre imagens das pessoas entrevistadas sincronicamente ao momento da 

filmagem e imagens de arquivo de como eram os lugares que comentam. 

Estabelece-se mais uma vez a ideia de relação entre passado e presente. 

Intercaladas às entrevistas estão imagens das ruas, do porto, os prédios, expondo 

como está a cidade no momento da construção do filme.    

 Em uma segunda parte das entrevistas o foco está nos territórios da cidade, 

como era o gasômetro, o mercado e o porto. São mostradas fotos de como estão 

 
16 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v23sT3Si8Z8   

https://www.youtube.com/watch?v=v23sT3Si8Z8
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atualmente os lugares do relato. A partir de uma narração de voz em off, ou seja, 

sem que se veja a imagem de quem fala, é narrado o estilo de vida do passado 

nesses lugares, o trabalho, lazer e comércio. 

 O conceito de mudança e fluxo aparecem diversas vezes, como já 

comentado, através de imagens de água em movimento, barcos e navios 

navegando, carros em ruas cheias vistas por cima dando a dimensão do trânsito, 

trens passando e pessoas andando rapidamente pelas ruas e passarelas.  

 O mercado municipal é construído como um dos espaços cruciais para a 

análise. A partir dele é exposta a sociabilidade, as expressões religiosas, o trabalho. 

Com os relatos os entrevistados comentam continuidades e mudanças percebidas 

no espaço. A diversidade quanto aos estilos de vida é marcada por diferenças nas 

narrativas, nas percepções sobre o que é destino, o que é trabalhar e estudar.  

 O porto também é um território de significação, para utilizar os termos das 

autoras, pois, mesmo as atividades dele tendo diminuído, a memória coletiva e 

individual sobre os acontecimentos passados por ali, as histórias e sentimentos com 

o lugar continuam afetando aqueles que vivem na cidade. Os entrevistados opinam 

sobre a construção de um muro que impede ver o porto. A mudança é vista como 

negativa, pois apaga a visão para um local considerado importante para o que é a 

cidade. Como forma de mostrar a diferença em imagens, o filme exibe primeiro o 

porto enquanto sobrepõem lentamente o muro sobre ele.  

Outro comentário quanto às intervenções da prefeitura no espaço é quanto 

a destruição do mercado. A compreensão de um entrevistado o qual trabalhava em 

uma banca dentro do mercado é que destruir o mercado é em parte apagar a história 

de quem passou por ele. Seguido ao relato, em imagens são mostradas 

retroescavadeiras e picaretas destruindo as paredes de um prédio.  Se questiona, 

através das falas dos moradores entrevistados, a noção do que é preservação da 

memória de Porto Alegre. Se o gasômetro é um patrimônio, porque o mercado não 

o é? Esse debate se relaciona com a pesquisa na medida em que reflete sobre os 

embates entre os projetos modernizadores e o passado e memória dos atores 

sociais.    

 O filme termina novamente com uma imagem da água em movimento, 

seguida de falas dos entrevistados quanto a suas expectativas para a vida. Alguns 
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retornam ao passado, outros focam no presente como resultado do que foi feito e 

alguns quanto seus projetos para o futuro. 

Filmes sobre “espaços” nas cidades 

 

 A segunda categoria para agrupar os filmes, que emerge a partir das formas 

de se abordar a cidade e/ou urbano presentes no material sendo analisado é: os 

espaços nas cidades. Ela se baseia em organizar os filmes que registram e 

analisam a sociabilidade urbana, as relações de trabalho ou lazer a partir de um 

espaço específico que será o centro para o grupo pesquisado. Estes são: Tecido 

memória (2008), por construir uma fábrica têxtil como o centro da vida urbana de 

moradores/trabalhadores na cidade de Paulista, em Pernambuco; Brincantes (2010) 

ao estabelecer a escola como o espaço onde as crianças se divertem e através das 

brincadeiras aprendem o que é viver na cidade; Deixa na régua (2016), por 

ambientar a sociabilidade da favela nas barbearias, o construindo como o lugar 

onde se conversa sobre o cotidiano, fortalecem-se laços de amizade, são debatidas 

noções de estética, arte, trabalho, relacionamento entre outras categorias 

cotidianas, e Favela é moda (2019), uma vez que coloca as agências de moda nas 

favelas como o espaço onde quem mora nela pode desenvolver uma identidade.  

 O filme escolhido para fazer a análise é Tecido Memória (2008), dirigido por 

José Sérgio Leite Lopes, Rosilene Alvim e Celso Brandão, justificado pela inserção 

do filme na pesquisa dentro do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social 

PPGAS/UFRJ, observando que diferente de Eckert e Rocha, os diretores não tem 

longa trajetória na Antropologia Visual, mas sim em Antropologia Política. Como 

material de pesquisa para estabelecer diálogo entre o filme etnográfico e escrita 

etnográfica, utilizo o artigo “Usina e Varanda: A teatralização da dominação 

patronal” de José Sergio Leite Lopes e Rosilene Alvim (ALVIM e LOPES, 2007), em 

pesquisa desenvolvida junto a produção do filme. 

 Antes de iniciar a análise sobre a pesquisa e as relações com o filme 

etnográfico, é relevante enfatizar a especificidade do tipo de cidade analisada. Se 

os outros filmes do mesmo grupo, estão focados em espaços contemporâneos já 

estabelecidos da cidade, Tecido memória retrata as relações de famílias 
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camponesas que vão para uma cidade operária por conta da admissão na fábrica. 

Ou seja, a pesquisa está retratando um momento de transição entre as relações 

patrimoniais e as industriais, as duas em conflito no espaço da usina e na cidade. 

 Assim, Alvim e Lopes (2007) observam um poder patronal da autoridade de 

engenhos e fazendas, típicos das relações rurais, porém na transição para as 

cidades. O que é apresentado é uma dramatização dos símbolos tradicionais no 

contexto urbano. A cidade em que se concentra a pesquisa etnográfica é a cidade 

de Paulista em de Pernambuco, mas há uma noção de que os processos de 

dominação na cidade também estão presentes em outra, sendo o exemplo desse 

tipo de relações na passagem do rural para o urbano. Por outro lado, analisando a 

vida das pessoas que iam morar nas cidades industriais, o que é observado é uma 

ruptura com o estilo de vida rural.  

 Portanto, ao interpretar o argumento sobre o qual se desenrola a pesquisa, 

o espaço da fábrica é central para a sociabilidade das famílias que moravam na 

cidade, pois ele está permeado por relações de dominação patrimonial que são 

evidenciados na relação entre os trabalhadores, a cidade e a usina.  

 O próprio processo de admissão na fábrica remonta às relações 

escravagistas, baseados em uma análise das características físicas, expressando 

que a industrialização e a fundação da cidade carregam continuidades. Enquanto o 

espaço da fábrica era o dos operários, os autores demarcam o espaço do patrão na 

sua varanda, era do seu espaço privado que eram dadas as ordens.  

 A vida na cidade operária era em parte, segundo a pesquisa, uma alienação 

das relações anteriores. Se retiravam as condições de existência, tornando as 

famílias dependentes da companhia. As famílias ao serem aceitas, passavam por 

um processo de iniciação na usina e também na cidade para se integrarem nela. 

Com o aumento da escala da indústria têxtil e a concorrência de companhias, o 

domínio patrimonial enfraquece e junto da morte do coronel, um descontentamento 

em relação a vida na usina e na cidade, são estabelecidas greves. Na pesquisa é a 

greve de 1963, em que os trabalhadores impedem o patrão de entrar na fábrica, 

quando se encontra o símbolo do declínio do domínio patronal e uma nova entrada 

no mundo industrial pelo grupo operário.  
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 O filme inicia com cartelas explicando o lugar importante da cidade de 

Paulista e da indústria têxtil nos inícios da industrialização do Brasil, dando ênfase 

para a vida das famílias nos espaços da fábrica e a cidade operária.  

 A primeira imagem do filme é de uma usina em ruinas, com uma vegetação 

alta em sua frente. A narração em off se inicia com um relato no passado, refletindo 

sobre o que foi a cidade de Paulista, em que restam apenas a própria cidade e as 

fábricas sem uso. As imagens de arquivo são exibidas evidenciando o 

funcionamento das máquinas no passado que reverberam na narrativa do presente. 

A cena de abertura constrói o que o filme se propõe em seu título, uma memória 

das relações com a fábrica, a partir dela e além dela na cidade de Paulista.  

 A história e a memória são mencionadas e debatidas pelas e pelos sujeitos 

entrevistados como se estivesse sumindo, apenas os que viveram a época, os filhos 

e netos das famílias operárias lembravam desse passado em que aqueles que 

oferecem relatos de suas histórias e de Paulista são portadores e mantenedores do 

presente construído pelo passado.  

 O filme, a partir de imagens de arquivos, intercala relatos e imagens de 

arquivos para contar a história da cidade através da trajetória da fábrica, desde sua 

fundação até o presente. Em filmagens em preto e branco trabalhadores rurais 

aparecem demarcando um modo de vida anterior. A partir dele uma mulher explica 

sua trajetória de migração da zona rural para a cidade. Esse relato e os que se 

seguem estão em paralelo com o artigo, pois retratam as esperanças por uma vida 

melhor na cidade à procura de um trabalho assalariado, as promessas, as relações 

patrimoniais que remetiam a escravidão, com referências ao espaço da casa grande 

e a avaliação dos aspectos físicos como qualidades para o trabalho.  
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                 Figura 2: Quadro do filme Tecido Memória. Homem em um campo de plantação de 

algodão.  

  

 Fonte: TECIDO Memória. Direção de José Sérgio Leite Lopes, Rosilene Alvim e Celso 

Brandão. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010. 1 vídeo (71 minutos)   

 

 A cidade aparece no filme como tendo todos os seus aspectos dominados 

pela vida na usina, cidades que vivem em torno da fábrica, vilas e cidades operárias. 

O estudo das crianças era substituído pelo trabalho, a cidade seguia os horários da 

fábrica, o fim do expediente marcava o trânsito dos trabalhadores-moradores pelas 

ruas. Nas imagens de arquivo são mostradas pessoas caminhando em filas com 

suas sombrinhas, se cruzando ao lado de bondes, uma típica imagem urbana. O 

trabalho também se relacionava com a diversão e ao lazer, na medida em que é 

narrado pelos sujeitos que os recursos da usina eram utilizados para organização 

de festas e campeonatos esportivos, a empresa era responsável pelo lazer.  

 Portanto o filme demonstra como toda a vida da cidade era voltada para a 

usina, segundo o discurso de um dos entrevistados, para que o trabalho consuma 

todas as áreas e pensamentos de quem mora ali, o que reverbera também no 

presente.  

 É a partir de 1940 que nos relatos surgem indícios de um movimento operário 

a partir do avanço das leis trabalhistas e o direito à carteira assinada. Essas ações 

iniciais são atacadas com o destelhamento das casas por agentes da usina. Mas as 

arbitrariedades das regras e as punições aos trabalhadores e trabalhadoras levam 

a greves cada vez mais frequentes. As reivindicações a partir de ações na justiça 
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eram ganhas, o movimento operário ganha força ao eleger um governador a favor 

dos trabalhadores. Nesse momento, as imagens de arquivo atrelam essa vitória ao 

governo de João Goulart e mostram recortes de jornal sobre as greves em Paulista.  

 O momento de vitória no filme é quando os operários cortam a água da casa 

grande e da usina, fazendo com que o coronel saísse da cidade. Porém, logo após 

a ditadura é instaurada e junto dela a prisão e proibição para realizar reuniões. As 

greves continuam mesmo assim, com muitas perdas, mas avançam pelos anos 

1970 e 1980, observando que as injustiças permaneciam. As imagens de arquivo 

se transformam coloridas, mas as dificuldades e desigualdades sofridas pelos 

trabalhadores na cidade ainda se perpetuam nas narrativas orais.  

 Diante das conexões entre as greves em Paulista e greves em outros 

períodos e lugares, o que o filme constrói ao final é como a relação entre operários 

e a fábrica transformada em luta sindical pode se tornar um exemplo para a 

compreensão geral das relações entre as fábricas, os operários e as cidades no 

Brasil.  

 O filme termina com a reflexão de um trabalhador sobre a importância de não 

esquecer a presença dos trabalhadores para que eles permaneçam sendo vistos 

como quem move as máquinas. A cena de encerramento mostra a fábrica em um 

plano aberto, com uma multidão de trabalhadores entrando e saindo. Por ser uma 

imagem de arquivo, pode ser vista como a permanência do passado.       
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Figura 3: Quadro do filme Tecido Memória. Fábrica com pessoas andando nas ruas 

                     à sua frente   

 

Fonte: TECIDO Memória. Direção de José Sérgio Leite Lopes, Rosilene Alvim e Celso 

Brandão. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010. 1 vídeo (71 minutos) 17 

Pessoas e grupos sociais na cidade 

 

 A terceira categoria que proponho é a de pessoas e grupos sociais na cidade. 

Nela reúnem-se os filmes que abordam com maior ênfase as relações, os trânsitos 

e subjetividades dos atores sociais nas cidades, tendo como personagens principais 

das pesquisas não especificamente as cidades, mas sim aqueles que transitam por 

ela.  

Na categoria estão os filmes: Habitantes de rua (1996), por colocar no centro 

da sua análise o estilo de vida nômade dos sujeitos pesquisados, vivendo em um 

constante deslocamento na cidade. Drag story, lendas e babados (1997), tendo 

como foco de pesquisa o cotidiano das performers Drag queens, as quais possuem 

as cidades como seu palco, trabalhando e se divertindo nas ruas, em boates, 

shoppings centers e outros espaços na cidade; Palavra que leva além (2000), com 

a análise dos sujeitos integrantes do movimento hip-hop se apropriando dos 

ambientes urbanos em deslocamento entre centro e periferia e Voo da beleza 

(2012), o qual a pesquisa acompanha a trajetória e a formação da identidade de 

 
17 https://www.youtube.com/watch?v=MRsQU4Pt-QI 
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transexuais que imigram para a França. O filme, apresentando quem são essas 

mulheres observa suas passagens pelas ruas de Paris e narra suas dificuldades em 

uma cidade não familiar.  

O filme escolhido para a análise é o Voo da Beleza (2012), dirigido por 

Alexandre Vale, com apoio do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia 

(LISA) da Universidade de São Paulo (USP). A etnografia visual está relacionada à 

pesquisa de doutoramento intitulada “O Voo da beleza: Travestilidade e devir 

minoritário.” realizada pelo diretor do filme. A pesquisa se insere no Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará UFC.  

Ao tomar como centro de sua análise as trajetórias de travestis e transgênero 

nas cidades, Paris e Fortaleza, Vale (2005) irá caracterizar as dificuldades dessas 

pessoas estigmatizadas pela sua feminilidade e comportamento nos espaços.  

A pesquisa reflete sobre os processos de mudança da sociedade e como a 

partir delas as posições sociais ocupadas pelas transgênero e travestis se 

consolidam nos espaços em que elas ocupam. A transformação passa de pessoas 

contidas nas paredes das cidades para personagens que agora andam pelas ruas. 

“É preciso substituir o espelho no quarto das descrições psiquiátricas por pessoas 

concretas em ruas e praças” (SILVA, 1996 apud Vale, 2005, p. 94) 

Portanto, ao pensar a experiência desses sujeitos na cidade, se reflete sobre 

quais são suas características. Para o autor, a experiência transgênero e travesti 

deve ser compreendida como “marginal”, por estar ocupando um espaço liminar de 

incertezas e fluxos, não são classificáveis estaticamente pois estão sempre 

mudando. Assim, junto com sua existência marginal, estas ocupam espaços 

marginalizados, seus corpos transitam entre lugares relegados a marginalidades.    

O filme inicia com a cena de uma mulher transgênero se maquiando no 

espelho, evidenciando a importância da ação para a construção da sua 

subjetividade, assim como seu padrão estético, como será desenvolvido ao longo 

da narrativa. Em seguida uma das personagens reforça a noção ao dizer que as 

travestis (sic), não são como homens e mulheres, elas sempre têm que lutar para 

estarem bonitas, pois estão lidando com a “feiura, o tempo e a natureza”. 
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      Figura 4: Quadro do filme Voo da beleza. Mulher transgênero se maquiando 

                    no espelho. 

                  

Fonte: VOO da beleza. Direção de Alexandre Vale. Fortaleza: Clan do    Cinema, 2012. 

1 vídeo (81 min) 

 

No filme são apresentadas apenas mulheres transgênero, lendo a tese do 

diretor-pesquisador, justifica-se a escolha devido a, uma das hipóteses da pesquisa, 

ser as violências sofridas devido à feminilidade.  

Após a cartela de abertura, duas travestis narram as suas compreensões 

sobre o que é a migração. Estar sem documentos não é um crime, imigrar não é ser 

posta como criminosa. Porém, o que ocorre como é visto adiante é um desrespeito 

a suas identidades como transgêneros e imigrantes, portanto, o que o filme 

evidencia é uma dupla violência nos corpos, uma que ocorre antes de viajar por ser 

transgênero, onde suas famílias as negam, são expulsas da escola por seu 

comportamento, e a outra violência quando chegam à França por serem imigrantes 

e serem submetidas a trabalhos precários, moradias instáveis e insalubridade.  

Para além das dificuldades apresentadas, os motivos positivos que as 

motivam a migrar estão associados à sua identidade. A vontade por comprar 

roupas, maquiagens, perfumes, ganhar dinheiro para poder viver bem e expressar 

sua subjetividade nas ruas, o que para algumas era impossibilitado por repressão 

de familiares, são perceptíveis no discurso das entrevistadas. 

O local para a moradia das personagens é apresentado como um empecilho, 

elas são tratadas de forma diferente segundo suas identidades, de imigrante e 

transgênero. É pedido adiantamento financeiro de meses de aluguel para morar em 
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ambientes insalubres e pequenos. Por não terem documentos franceses, caso não 

exista uma rede de apoio, acabam muitas vezes sendo exploradas. Essas situações 

fazem com que elas estejam sempre mudando de lugares, convivendo com 

transgêneros e imigrantes de outros países. A Ville Biron é o espaço seguro para 

as que chegam em Paris, pois é o único prédio em que aceitam imigrantes e trans 

sem o pedido de caução.  

Nesse prédio é onde, na interação com transgêneros de outros países, as 

“brasileiras” expandem suas noções do que é gênero e são confrontadas as 

semelhanças e diferenças sobre o que é a beleza, como se comportar, a idade em 

que se iniciam as transformações no corpo, dentre outros aspectos. 

A constituição da identidade trans é mostrada pela transformação, como um 

devir. Essas questões são postas por elas mesmas, comentando sobre essa busca, 

frustração, aceitação das suas diferenças, o uso de hormônios para modificar o seu 

corpo, o silicone.  

Os espaços destinados para a maioria das personagens, por sua 

feminilidade, desacordo com os comportamentos de gênero e serem imigrantes, 

são lugares marginais, um deles descrito no filme é o Bois de Boulogne, um parque 

público no subúrbio de Paris, por ser um ponto de prostituição onde, para a maioria 

das transgênero sem conhecimento da língua, sem família, amigos e contatos para 

empregos, é o único espaço para trabalhar e conseguir dinheiro. O espaço se torna 

marginal na medida em que a prostituição na França foi proibida, fazendo com que 

exista sempre um risco de, caso a polícia as prenda, serem deportadas. Devido à 

situação de ilegalidade, a falta de segurança torna o lugar um espaço de violência 

entre as trabalhadoras. A divisão do espaço é realizada pelas nacionalidades. As 

cafetinas, chamadas de mães, são a segurança para as transgênero que trabalham 

no local, colaboram com os documentos, as acompanham em hospitais, ajudam a 

garantir o ponto.  
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Figura 5: Mulheres trans no Bois de Boulogne 

 

Fonte: VOO da beleza. Direção de Alexandre Vale. Fortaleza: Clan do    Cinema, 2012. 1 

vídeo (81 min) 

 

A violência está também na relação entre cliente e a prostituta, onde estes, 

segundo os relatos das entrevistadas, se aproveitavam de suas situações de 

vulnerabilidade para rouba-las, força-las a fazer sexo obrigadas, serem 

assassinadas, violentadas fisicamente.  

Como apresentado anteriormente, a lei francesa também marginaliza às 

transgênero que trabalham com prostituição, através da “lei de vadiagem”. Nela as 

pessoas que forem detidas deverão pagar uma indenização, ou caso não 

pudessem, serão presas.  

Quanto ao título do filme e da pesquisa, o “voo da beleza” é um conceito 

nativo dado para a deportação em que a polícia de imigração pode diminuir o tempo 

da permanência no país. O conceito parte da compreensão de que a identidade 

transgênero é a beleza, portanto, a deportação é a expulsão dela. 

O lado artístico da identidade também é evidenciado na construção do filme, 

ao expor as possibilidades de trabalho em boates, filmes, peças, por existir uma 

visão de performance nessas identidades de gênero que emanam o exótico, 

divertido, o espetáculo. A insatisfação das entrevistadas foi por sempre as 

retratarem e se relacionarem com elas nesses espaços contidos das boates, 

quando na realidade elas estavam em todos os territórios da cidade.  
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Com as organizações comunitárias que defendem os direitos das 

transgênero na França, o filme estabelece uma reconstrução das oportunidades e 

representações dessas personagens na sociedade. Pois é com elas que além de 

ajudarem às trans. em situação de vulnerabilidade, também são oportunidades para 

que elas trabalhem com prevenção junto de trabalhadoras na prostituição. Além 

disso, também realizam mobilizações contra as deportações, ajudam a obtenção de 

documentos, asseguram uma estabilidade para elas. Assim, o reconhecimento 

dessas instituições pelas entrevistadas se relaciona com a pesquisa ao observar 

como as transgênero, devido às mudanças nas sociedades, ocupam novas 

posições sociais e novas relações na cidade.  

Considerações finais 

 

 Ao analisar a trajetória dos premiados na mostra Pierre Verger, foi possível, 

a princípio, observar filmes que debatem diversos campos da Antropologia, sem 

pretender uma análise de todas as áreas abordadas pelo prêmio, a Antropologia 

rural, Antropologia da religião, Etnologia indígena, Antropologia urbana e 

Antropologia visual, no caso de filmes que debatem a própria produção imagética 

na antropologia.  

 Para a escrita do artigo tomei como recorte os filmes que abordem os temas 

da Antropologia urbana. Sendo assim, assistindo às obras, pesquisando o contexto 

das pesquisas, os critérios de análise de materiais audiovisuais da CAPES e 

debatendo com os conceitos de etnografia, assim como os da Antropologia visual, 

foi possível realizar uma sistematização das pesquisas e dos filmes.  

  A divisão em categorias que permitem agrupar os filmes pode ser útil para 

estabelecer pontos de contato entre as pesquisas, ressalvando que, na grande 

maioria das vezes, cada uma está inserida em um núcleo específico de pesquisa 

dentro de um programa de pós-graduação, o que irá a incidir no conjunto de 

conceitos e debates utilizados. Porém, o que busquei foi observar como os 

conceitos poderiam se relacionar com os filmes e com um conjunto coerente de uma 

agenda de pesquisa, mesmo não havendo explicitamente um. Como resultados, 

não exaustivos, três categorias ou formas de conceber e filmar etnograficamente as 
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cidades e os fenômenos urbanos, emergidos dos próprios filmes analisados, foram 

centrais para ajudar a organizar a análise. os filmes da cidade; os filmes sobre 

“espaços” na cidade e as pessoas e grupos sociais na cidade. 

  Retomando o conceito de “cidades filmadas” apresentado no artigo, as 

cidades mais recorrentes nos filmes analisados foram em ordem: Rio de Janeiro 

(RJ), cinco vezes; Porto Alegre (RS), em dois filmes, outras cidades com apenas 

uma aparição foram: Curitiba (PR), Paulista (PE), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE) 

e Paris.  

 Conforme exposto ao longo do artigo, as categorias elaboradas se 

encontram em um diálogo com as reflexões das distinções entre uma antropologia 

da e na cidade (ROCHA e ECKERT, 2013). Essa conceitualização das autoras esta 

inserida na análise da trajetória da antropologia urbana no Brasil, a qual pôde ser 

vista posta em diálogo nas etnografias visuais analisadas dentre as abordagens 

categorizadas pelas autoras, há uma antropologia urbana vinculada aos estudos da 

antropologia política. Em que observam as transformações urbanas refletindo sobre 

as desigualdades e focando nos grupos com menos status, como trabalhadores, 

imigrantes etc. Em outra linha de pesquisa da antropologia urbana no Brasil, há uma 

concepção de que antes de traçar os caminhos dos grupos nas cidades é preciso 

saber sobre quem são os atores sociais, como e onde interagem, tendo um foco, 

portanto, nos atores sociais. Há etnografias que enfatizam a importância de certos 

espaços específicos para a sociabilidade de um grupo, sendo úteis para entender 

as motivações e os sentidos dos atores sociais.  Também é observada uma vertente 

com o foco nas intervenções no espaço público e seus impactos na memória da 

cidade por transformarem sua paisagem. Por fim, uma linha de pesquisas que 

pensa os direitos e a cidadania na cidade   

 Como desdobramentos da pesquisa, é possível a partir das categorias 

propostas, analisar como cada filme etnográfico explora o tema central exposto. Ou 

seja, realizar uma análise mais detalhada sobre cada filme de cada grupo para 

poder relacioná-los em suas singularidades, o que foi realizado aqui apenas em 

alguns exemplos devido as limitações de espaço que um artigo impõe.  

 Desta forma, dentro da categoria dos filmes das cidades, poderíamos ampliar 

um debate sobre as principais características e conceitos atribuídos ao tema, assim 
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como analisar construção dos espaços nas cidades nas diferentes pesquisas, 

detalhar qual a posição ocupada pelos sujeitos nas cidades, nos diferentes filmes 

da mostra que retratam esse aspecto. 

 Observo a ampliação da pesquisa na possível reflexão sobre os conceitos 

gerais utilizados recorrentemente nos diversos filmes, mesmo não estando 

enquadrados em uma mesma categoria. São frequentes a aparição dos conceitos 

de memória, mudança e fluxo quando se pesquisa sobre as cidades, o que também 

poderia ser explorado com maior atenção em outros estudos com base na 

antropologia urbana vinculada a filmes etnográficos.  

 Diante das considerações realizadas durante o artigo, espero ter contribuído 

para uma sistematização da perspectiva antropológica sobre a cidade no cinema 

etnográfico brasileiro contemporâneo, considerando suas inserções e relações com 

as pesquisas acadêmicas. Para além ter oferecido um panorama das alterações e 

permanências na pesquisa da Antropologia Visual, particularmente no campo dos 

estudos da Antropologia Urbana e/ou Antropologia nas e das cidades. Visto que no 

Brasil, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNDA, 2015), 84,72% da população brasileira habita áreas urbanas, viabilizar as 

importantes contribuições da Antropologia no geral, e da Antropologia visual para a 

compreensão da vida urbana, é de extrema relevância.   
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Apêndice 

 

Tabela 1 – Filmes premiados no Prêmio Pierre Verger com foco na e da cidade 

analisados no artigo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 


