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A produção do espaço, da menor à maior escala, e pautada no acúmulo do capital, ajuda a ditar as
regras de como as relações sociais são espacializadas nas cidades; sobretudo, aquelas normativas
que tangem o controle popular por meio do medo, da invasão e destruição da memória. A discussão
acerca desta produção encontra-se concentrada em ambientes acadêmicos, mas pouco ainda
difundida nas conversas casuais e cotidianas, que reservam proporcional importância. Assim, a partir
do conjunto de obras audiovisuais do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, sistematizações e
análises de estratégias fílmicas são propostas para evidenciar como o cinema klebiano retém potência
pedagógica para a sensibilização das pessoas e criação de maiores posicionamentos críticos a
respeito do consumo do espaço enquanto um produto social. Os curtas e longas-metragens do diretor
pernambucano são empregados como ferramentas ilustrativas para discussões teóricas e práticas de
importantes autores da interdisciplinaridade que é a pesquisa sócio-espacial. Ademais, uma proposta
metodológica de pedagogia sócio-espacial é idealizada e aplicada com o auxílio de graduandos em
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, que criam as suas próprias
produções audiovisuais para denunciar complexidades sócio-espaciais do cotidiano ouro-pretano.
Dessarte, infere-se que os mercados imobiliário e da construção civil trabalham em uníssono como
agentes de destruição constante da memória direcionada aos espaços de afetividade individual e
coletiva, concebendo formas perversas de segregação sócio-espacial e suas consequentes mazelas
sociais. Porém, o fortalecimento do sentimento identitário comum, por meio da pedagogia
emancipatória que a sétima arte provém, pode servir como ferramenta de resistência e contra-ataque
às imposições de mercado exploratórias e silenciadoras e à reprodução regurgitada de uma educação
controladora.

Palavras-chave: Produção capitalista do espaço, segregação sócio-espacial, cinema brasileiro,
pedagogia sócio-espacial, educação emancipatória, memória.

RESUMO



The production of space, from the smallest to the largest scale, and based on the accumulation of
capital, helps to dictate the rules of how social relations are spatialized in cities; above all, those
regulations that touch on population control through fear, invasion and destruction of memory. The
discussion around this production is concentrated in academic environments, but little diffused in casual
and everyday conversations, which reserve proportional importance. Thus, based on Brazilian
filmmaker Kleber Mendonça Filho's oeuvre, systematizations and analyses of film strategies are
proposed to show how the klebian cinema retains pedagogical output to sensitize people and create
greater critical thinking regarding the consumption of space as a social product. The short and feature
films by the Pernambucan director are used as illustrative tools for theoretical and practical discussions
initiated by important authors of the interdisciplinarity that is social-spatial research. Furthermore, a
methodological proposal of socio-spatial pedagogy is idealized and applied with the help of Architecture
and Urbanism undergraduates from the Federal University of Ouro Preto, who create their own
audiovisual productions to uncover the socio-spatial complexities of everyday life in Ouro Preto.
Therefore, it is inferred that the real estate and construction markets work in unison as agents of
constant destruction of the memory directed to spaces of individual and collective affection, conceiving
perverse forms of socio-spatial segregation and its consequent social illnesses. However, the
strengthening of a common sense of identity, through the emancipatory pedagogy provided by the
seventh art, shall serve as a tool of resistance and counterattack against the exploitative and silencing
market impositions and the regurgitated reproduction of a controlling education.

Keywords: Capitalist production of space, socio-spatial segregation, Brazilian cinema, socio-spatial
pedagogy, emancipatory education, memory.

ABSTRACT



PRÓLOGO
“Uma mensagem no asfalto para alguém aqui do prédio”:
O vigor do cinema de identidade sócio-espacial

Cena 1: A contribuição da arte para a nossa sensibilidade crítica
Cena 2: O condão de um cineasta que edifica espaços

ATO I
“Eu não vou vender, Seu Geraldo. O senhor já sabe disso”:
Reflexões acerca da produção capitalista do espaço, seus silenciamentos e suas
destruições

Cena 1: A organização espacial ditada pela "revitalização" e
“modernidade”
Cena 2: Propriedades privadas e a demolição das casas de infância

ATO II
“E ali, claro, tem o quarto de empregada. Com janela”:
Uma análise da segregação sócio-espacial por meio de acúmulo do capital,
isolamento de marginalizados e afronte de territórios

Cena 1: A segregação sócio-espacial na escala doméstica
Cena 2: A segregação sócio-espacial na escala urbana
Cena 3: A segregação sócio-espacial na escala regional

ATO III
“Eu prefiro dar um câncer, em vez de ter um”:
Considerações relativas às úlceras da indústria cultural, à educação libertadora e proposta de

uma metodologia pedagogia sócio-espacial
Cena 1: O cinema como fomento transgressor para a educação libertadora
Cena 2: Edificando uma pedagogia sócio-espacial, tijolo por tijolo
Cena 3: Subindo Os Andares de Aquarius
Cena 4: A aplicação da Oficina Pedagogia Sócio-espacial: O cinema de Kleber

Mendonça Filho
Cena 5: Os frutos audiovisuais concebidos pela oficina

EPÍLOGO
“Se for, vá em paz”:

Conclusões finais de um álbum de fotografias em movimento

REFERÊNCIAS

APÊNDICES

SUMÁRIO

01
04

09

16

09

01

24

24
29
33

40

41
47
53
59

76

80

83

89



- PRÓLOGO, Cena 1: A contribuição da arte para a nossa sensibilidade crítica

Sutilezas dão à luz esta pesquisa, destas inteligentemente escondidas ao olhar rápido ou insensível
para nuances. Toda sutileza carrega virtudes e perigos, considerando a inconstância interpretativa à
qual ela pode ser submetida, sobretudo, na nossa contemporaneidade, quando instabilidades, altas
velocidades e o dever da resistência compartilham espaço em um pot-pourri político estranhamente
soturno. É justamente neste contexto que a arte faz-se presente e indispensável, enterra seus pés
fundo na lama moral e projeta metáforas obrigatórias, que nem sempre possuem autonomia de
existência para fora de tal produção artística. Em outras palavras, a arte pode assumir (e, para ser
franco, eu quase sempre espero que assuma) a forma de cataclismos poderosos, levantando a poeira
de um posicionamento crítico adormecido ou mesmo criando inundações analíticas direcionadas aos
espaços que ocupamos. A latência deste assunto, que pode e deve ser estendido para muito além das
páginas deste texto, assume protagonismos importantes. Primeiramente, para a solidificação de uma
consciência cidadã mais sensibilizada diante das diferentes formas de valoração do espaço
(econômica, afetiva, entre outras), assim como para a formação também crítica dos profissionais que
lidam com a criação do espaço - para muito além de esferas técnicas e academicistas.

Assim, a produção do espaço, a partir de sua mais variada gama de campos de estudos, como a
Geografia, Sociologia, Arquitetura e o Urbanismo, centraliza o principal ponto de partida das reflexões
edificadas nesta pesquisa, assim como configura-se enquanto protagonista no debate teórico e prático
a seguir. Durante minha formação como arquiteto e urbanista, percebi uma metamorfose crítica
direcionada à minha própria visão do espaço como um produto social de consumo, de forma que as
relações sociais espacializadas ganham cada vez mais notoriedade nos meus interesses, extrapolando
um viés mais materialista para o qual os campos de pesquisa na área e de atuação na profissão podem
nos direcionar. Hoje, acredito que as discussões acerca da nossa interação com os espaços não
precisam (ou devem) estar restritas ao contexto acadêmico, onde acontece uma maior saturação dos
debates. Paralelamente, entendo que os posicionamentos do presente texto retenham relevância de
interesse social coletivo, considerando que tal produção não é discutida de forma eficiente e objetiva
para além do ensino superior - isto, evidentemente, quando ela acontece. Quando cidades são
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FIGURA 01: Vista superior de uma rua do Bairro Setúbal, com uma mensagem 
escrita no asfalto. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



inteiramente planejadas sem consulta popular e facetas do mercado imobiliário definem parâmetros de
qualidade de vida a partir do acúmulo de capital, nossa cidadania e dignidade são colocadas em jogo.
Isto levanta um importante questionamento: a consulta popular (nos moldes da população brasileira

atual) bastaria? Bem, eu acredito seguramente que não. Tal, pois, a priori, vivemos em tempos de
apatia coletiva perante discussões políticas, além da falta de uma consciência crítica edificada em
uníssono. Em função disso, proponho elucidar estratégias da arte que nos ajudam a criar pareceres
mais críticos relacionados ao consumo diário dos espaços ao nosso redor, tanto por meio da minha
própria análise fílmica quanto pela proposta de uma pedagogia sócio-espacial voltada para a cidadania
emancipatória (quando o autoaprendizado é proposto por meio do interesse no cotidiano de indivíduos
comuns). Minha intenção aqui é tomar partido de uma aproximação mais humana e sensível naquilo
que tange as relações sociais em simbiose com o espaço, elaborando uma associação sutil, longínqua
e imperceptível aos olhos descuidados ou menos treinados. Para tal, a análise empírica dos filmes,
aqui utilizados como ferramentas pedagógicas, servirá como maquinamento para ilustrar como a
construção crítica é possível e demandatária. Afinal, a pedagogia é justamente isto, uma
sistematização de estratégias para a aprendizagem.

Para nossa sorte, não é preciso procurar ajuda para tal em longas distâncias, pois a produção
cinematográfica brasileira reserva uma série de metáforas obrigatórias, como citado anteriormente,
assumindo forma em lembretes casuais da nossa identidade representada nas imagens em
movimento. Walter Salles, nome que ajuda a compor o panteão de grandes cineastas brasileiros,
responsável, por exemplo, pela direção da magnum opus de sua carreira, Central do Brasil (1998),
assenta nosso cinema como “plural, impuro, de correntes que muitas vezes colidem mas convergem no
desejo de oferecer um reflexo multifacetado de nós mesmos. Das nossas contradições, imperfeições e
querências, dos embates sociais, políticos, existenciais que nos caracterizam” (DESBOIS, 2016, p. 09).

E, para entender a base artística na qual esta pesquisa está apoiada, acredito ser necessário ilustrar
sucintamente a posição do cinema nacional, assim como sua influência, perante o cenário
cinematográfico mundial. Mesmo deixando nossos “vira-latismos” de lado, entendo que esta é uma
afirmação comumente digerida com dificuldades. Laurent Desbois, em sua publicação A Odisseia do

Cinema Brasileiro: da Atlântida a Cidade de Deus (2016), evidencia um ínfimo e trágico retrato da
relevância que nossos filmes assumem perante o olhar estrangeiro. A primeira edição do Guide des

films, organizada por Jean Tulard em 1990, enumera apenas dezesseis longas-metragens do Brasil
entre as dez mil produções globais listadas, na tentativa de simbolicamente desenhar a totalidade do
cinema da época (DESBOIS, 2016). Por mais que esta seja apenas uma única forma de sistematização
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FIGURA 02: Clara depois de um banho de mar.
Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



das produções mundiais, portanto, que não representa com veracidade o valor poderoso dos nossos
filmes, o triste número de 0,16% reservado às nossas obras evidencia a dimensão da incógnita que
nosso país assume diante do mundo, já que a história do cinema brasileiro é uma consequência direta
da história do Brasil. De certa forma, apenas uma realidade ainda em desenvolvimento possibilita a
compreensão de sua evolução energética, intervalada e sem uma regularidade de ritmo, elevando
talvez mais questionamentos do que respostas nos espectadores de países centrais (a partir de uma
ótica heterônoma e eurocêntrica).

É interessante pensar que sentimos catarse muito antes de entendermos a definição desta palavra,
pois a identificação com uma expressão artística é anterior à própria comunicação e ao aprendizado da
língua. Não consigo remontar com precisão meu estopim catártico, mas posso afirmar que seu impacto
é duradouro e extremamente significativo para a forma como me relaciono com a arte hoje em dia, e
este é justamente um dos motivos para os caminhos que decidi trilhar com este trabalho. Ao realizar
uma autorreflexão a respeito do questionamento “qual arte importa?”, encontro-me mais satisfeito com
outra pergunta do que com uma resposta rebuscada, verborrágica e pautada em versados teóricos da
arte, por mais célebres que sejam. “Para quem a arte deve importar?” sempre me pareceu uma
demanda de resposta mais prudente do que setorizações simplificadas e dicotômicas de erros e
acertos. Expressões artísticas são importantes apenas enquanto existirem pessoas com as quais elas
se conectam, evidenciando o impacto de realocação da significância das obras no próprio sujeito.
Dessa forma, a arte, enquanto manifestação cultural que imprime um ideal estético, alia-se diretamente
às pessoas, que, de fato, são as responsáveis por qualquer mudança intencional na sociedade. Além
do mais, indagações como esta segunda desconstroem ranqueamentos como o da lista dos 0,16%
com extrema facilidade.

Destrinchar o cinema é como analisar intimamente o ser humano e suas vontades, já que os filmes
refletem a assinatura de quem passou por eles. Paralelos à catarse do público, aspectos
autobiográficos e a gênese de metáforas em movimento enriquecem o cinema com narrativas pessoais
de seus cineastas, permitindo surgir uma identidade ainda mais intrínseca à manifestação emocional
da obra. A sétima arte resguarda uma potência grandiosa relacionada às inquietações e aos
questionamentos que um filme pode estimular em seu público, quando podemos enxergar o nosso
cotidiano (literal ou metaforicamente representado) em tela. É impraticável falar da nossa própria
existência cotidiana sem entender os ecos por ela criados na produção do espaço, evidenciando as
pontes diretas que ligam o cinema, a banalidade rotineira e os espaços sendo produzidos. Todavia, não
é qualquer produção fílmica que tangencia tais tópicos com maestria, da mesma forma que nem todo

1003

FIGURA 03: O diretor Kleber Mendonça Filho (esquerda), o diretor de arte Thales Junqueira (centro) e o 
diretor de fotografia Pedro Sotero (direita) nos bastidores de “Aquarius”. FOTO: VICTOR JUCÁ/DIVULGAÇÃO.

Disponível em: <http://cinemaparasempreporandreacursino.blog-
spot.com/2016/07/aquarius-divulga-imagens-dos-bastidores.html>. Acesso em: 01 dez. 2021.



cineasta disserta diretamente a respeito da produção do espaço em si. Logo, o nome a seguir torna-se
irrefutável neste contexto.

- PRÓLOGO, Cena 2: O condão de um cineasta que edifica espaços

É justamente por meio da abertura metafórica fictícia que a filmografia do diretor e roteirista Kleber
Mendonça Filho torna-se inestimável para a coletividade brasileira atual, quando dessensibilizações
tornam-se cada vez mais comuns em um cotidiano de distâncias. Seus curtas e longas-metragens
explicitam a estrutura organizacional da sociedade brasileira de forma intimista e simplificada, na qual a
sensibilidade apurada sobre a leitura do espaço tem prioridade. Suas inteligentes escolhas de roteiro e
de direção, aliadas a uma trilha sonora com canções populares e a uma montagem que prioriza os
sentidos humanos, edificam uma arquitetura por si só, fazendo surgir espacialidades notoriamente
reconhecíveis em uníssono. E sim, isso é arquitetura para mim. Todos nós já dirigimos pelas ruas de
um Bairro Setúbal, já passamos por um Edifício Aquarius pronto para ser demolido e/ou já visitamos
uma pequena Bacurau do interior do Brasil (todos estes, cenários das obras do cineasta aprofundados
com o desenrolar desta pesquisa). Toda esta criação imagética faz com que a obra de Kleber
permaneça presente no imaginário real e palpável do povo brasileiro. Por meio da ficção, suas histórias
espelham situações de medo, invasão e memória da história do país, permitindo seus filmes
aproximarem-se de denúncias sociais e contextos políticos de grande magnitude. Isto posto, tenho
como proposta desta pesquisa fazer uso da filmografia de Kleber como ferramenta ilustrativa para
compor um mural imagético da nossa identidade de espaço, da mesma forma que toda boa história de
família é potencializada por um antigo e desgastado álbum de fotografias. Seus curtas e longas são
então as minhas fotografias, tiradas com primor, e escolhidas para serem reveladas a partir do debate
teórico que será destrinchado nos Atos e nas Cenas a seguir (por analogia direta ao cinema, tomei a
liberdade criativa de assim renomear os capítulos e suas divisões internas que compõem o presente
texto).

A verdade é que Kleber Mendonça Filho já escreveu, dirigiu e produziu uma quantidade impressionante
de materiais audiovisuais, o que demonstra sua elevada versatilidade enquanto contador de histórias.
Felizmente, os seus três longas-metragens (até o momento da escrita deste texto), O Som ao Redor

(2012; que remonta uma sequência de singularidades da rotina dos moradores de um bairro da classe
média brasileira), Aquarius (2016; que demonstra a resistência de uma mulher defendendo o direito de
escolher onde quer morar à frente da especulação imobiliária) e Bacurau (2019; que evidencia um
vilarejo do sertão nordestino sob ataque de invasores imperialistas) encontram-se disponíveis,
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FIGURA 04: Em sentido anti-horário, os diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e a 
produtora Emilie Lesclaux, nos bastidores de “Bacurau”. FOTO: VICTOR JUCÁ/DIVULGAÇÃO.

Disponível em: <https://revistacontinente.com.br/coberturas/cannes-2019/r-
talvez--bacurau--seja-o-maior-filme-pernambucano-ja-feitor>. Acesso em: 01 dez. 2021.



digitalmente, em algumas plataformas de streaming e de forma analógica em mídias-físicas (das quais,
inclusive, sou um grande defensor, motivado por seu auxílio na preservação de conteúdos da indústria
audiovisual, contrariamente à situação lastimável do incêndio criminoso da Cinemateca Brasileira em
2021). Paralelamente, alguns de seus curtas-metragens serão de extrema importância para a
contextualização sócio-espacial desenvolvida mais adiante, especialmente Vinil Verde (2004),
Eletrodoméstica (2005) e Recife Frio (2009), os quais tangenciam relações sociais espacializadas a
partir das entrelinhas cotidianas de medo, invasão e segregação.

A relevância dos espaços, sejam eles públicos ou privados, é a corda maior que amarra o conjunto
citado acima de produções analisadas nesta pesquisa. A partir de tais obras, inúmeras discussões
acerca da produção arquitetônica nacional, da estrutura social do Brasil e da conformação
comportamental dos brasileiros podem surgir. Assim como afirma Cezar Migliorin em seu livro
Inevitavelmente Cinema: Educação, Política e Mafuá (2015), acredito que os filmes exercem uma
função pedagógica inerente à sua existência, quando cineastas de todo o mundo tornam-se
responsáveis pela passagem de uma ideia ou mensagem a respeito de um recorte social de relevância.
Esta ideia pode ser perfeitamente aplicada ao cinema de Kleber, já que entramos em contato com
realidades necessárias para a compreensão integral daquilo que é o Brasil contemporâneo. Seus filmes
falam sobre aquelas personagens habitando aqueles espaços específicos, apontando o valor
sócio-espacial de que sua filmografia dispõe. Em outras palavras, o fato dos longas dependerem dos
espaços edificados em tela faz deles peças de relevância sócio-espacial. Tal valorização impacta
diretamente as possibilidades de interpretação da realidade por parte de seu público, seja ele leigo ou
especializado nas esferas da produção do espaço. E, isto toca intimamente a minha própria história,
enquanto assumo o papel de admirador da sétima arte e participante nas discussões que tangenciam a
Arquitetura e o Urbanismo. Este é um cinema que denuncia, que briga por suas causas e que
materializa realidades brasileiras silenciadas, negligenciadas e subestimadas. Os longas de Kleber
falam da nossa casa, das nossas ruas e das nossas cidades, de nenhuma e de todas elas ao mesmo
tempo. Nestes espaços, o diretor nos convida a adentrar a moradia viva de suas personagens, mas
sempre permitindo algo ainda mais raro e apreciado: podemos imprimir a nossa própria identidade na
arquitetura por ele edificada em tela.

Agora que algumas das principais ferramentas cinematográficas de trabalho foram esclarecidas, é
preciso elucidar algumas correntes teóricas que serão úteis para a fermentação argumentativa dos
Atos a seguir. Do mesmo modo, serão explicados métodos necessários de análise e interpretação
crítica da produção do espaço por meio dos filmes. Como minha intenção de embasamento reside na
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FIGURA 05: Bairro Setúbal antes da chegada dos condomínios 
verticais. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



relação intimista e simbiótica entre as espacialidades e as pessoas que as ocupam, nota-se, a
princípio, a forte carga intelectual que a pesquisa sócio-espacial transborda para dentro da minha
própria pesquisa, amplamente desenvolvida por Marcelo Lopes de Souza. Em seu livro Os Conceitos

Fundamentais da Pesquisa Sócio-espacial (2013), o geógrafo inicia sua argumentação por meio de
elucidações acerca dos conceitos que não apenas norteiam a prática do olhar sócio-espacial, mas
também consolidam-na como intrínseca para a projeção de espaços a partir do usuário. Para Souza
(2013), os conceitos conformam núcleos de significados, assumindo forma em unidades explicativas de
fundamentação, podendo, assim, ser nutridos por teorias para maior coerência semântica em um
contexto específico. Os termos técnicos, que apresentam-se como revestimentos dos conceitos em si,
tomam, hoje em dia, a liderança quantitativa. Tal fator evidencia certa superficialidade dos nossos
tempos, os quais, egocentricamente, priorizam termos em detrimento de conceitos relevantes. Isto
aponta, a priori, a intenção de autores e acadêmicos de deixarem sua marca, quando acredito que os
esforços deveriam ser voltados para a proposição de novas interpretações e reforço de explanações já
fundamentadas.

Mais uma vez, retomando a analogia das ferramentas, apoio-me no ideal de Souza (2013) sobre os
conceitos: enquanto assumem seu papel de ferramentas de trabalho, eles apenas terão utilidade se
soubermos manuseá-los, especialmente ao nosso favor. Consequentemente, tomando consciência do
impacto da criação de novos conceitos, o neologismo de tais ferramentas deve ser encarado com
sobriedade e de acordo com necessidades reais que apresentam-se diante de nós, mesmo que isso
não seja garantia de sucesso no emprego de novos conceitos. Ainda que Souza (2013) esteja
explicitamente dissertando a respeito de palavras, atrevo-me a incluir ferramentas que extrapolam o
canal da linguagem escrita e falada, abrindo, assim, espaço para o cinema, enquanto um dispositivo
que se apropria de praticamente todos os sentidos do nosso corpo (além de provar-se necessário,
assim como defende o autor, em cenários sociais e políticos de tentativas de descredibilidade de
recortes atacados por ondas opressoras).

Este é o panorama geral que o autor utiliza para explicar a função do hífen no conceito sócio-espacial,
diferenciando-se, assim, do termo socioespacial, já extensamente empregado nos estudos sobre o
tema e nas conversas casuais do cotidiano. Em sócio-espacial, com hífen, ambos adjetivos conservam
sua relevância semântica, sem espaço para subordinações gramaticais. O “menos” ou “mais” certo
deixam de existir, em prol de uma dupla validação e complementação entre si. Portanto, em uma
dialética sem fim, a produção do espaço é influenciada por intermédio das relações sociais, da mesma
forma que a recíproca é verdadeira. Para efetivamente compreender e desvendar o espaço, é
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FIGURA 06: A cômoda de Tia Lúcia herdada por Clara, memórias 
em cada gaveta. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



demandado que nosso aprofundamento, enquanto assumimos papéis de usuários e planejadores,
ultrapasse a materialidade espacial, chegando então às relações sociais. Contudo, é importante
estabelecer que, mesmo que ambos os âmbitos sejam inseparáveis, eles não se confundem. Estas
reflexões, apesar de terem surgido na Geografia e na Sociologia, atingem intrinsecamente o campo da
Arquitetura e do Urbanismo, e, mais ainda, precisam existir para além dos muros literais e metafóricos
da academia.

Sobre isto, Souza (2013) reitera que existem doses de arbitrariedade e subjetividade na designação e
escolha de conceitos, e por mais básicos que eles sejam, jamais serão desprovidos de controvérsias.
Não desejo atribuir a mim mesmo o árduo e longo trabalho de criar um novo conceito nesta pesquisa,
mas sim evidenciar uma nuance da sócio-espacialidade que ainda apresenta-se secundária, como se
adormecesse silenciosamente na forma de consequência - quando, pessoalmente, eu a enxergo como
causa. A memória espacializada do nosso passado, a visão do presente espaço e as nossas projeções
territorializadas para o futuro declaram parte do comportamento humano de vincular o espaço-tempo à
afetividade, para muito além do que a física entende como um “simples” sistema de coordenadas para
ilustrar as relatividades do universo. Aqui, o tempo e o espaço tridimensional são concebidos em
conjunto, não apenas como uma única variável, mas sim aliada a uma segunda: nossa afeição pelas
sutilezas escondidas por detrás da nossa casa de infância, de um móvel herdado de gerações
anteriores de familiares ou mesmo de uma cidade do interior com forte pertencimento compartilhado
entre seus habitantes. Humildemente, nomeei esta variável como memória sócio-espacial, a qual, de
certa maneira, sempre esteve presente de forma coadjuvante na conceituação de Souza e de outros
autores, mas que aqui recebe o papel e o holofote de protagonista.

Acredito, ainda, que toda e qualquer vontade de “esgotar o assunto” torna-se uma mera tentativa com
grandes chances de insucesso. Semelhantemente, a caminhada é longa até o momento em que a
sócio-espacialidade poderá prover soluções assertivas para os problemas elencados por ela mesma. O
motivo para tal reside na vagarosa construção da sensibilidade cidadã, a qual deve acontecer de forma
paralela. Por consequência, para além dos textos de Marcelo Lopes de Souza (1995; 2005; 2013),
teorias de David Harvey (2005), Ermínia Maricato (2001; 2011), Roberto Lobato Corrêa (1986; 2004),
Henri Lefebvre (1991) e Flávio Villaça (2001) servem de base sólida para a edificação da análise fílmica
dos Atos I e II, aliada a artigos científicos e resenhas publicadas por professores e pesquisadores
interessados na interdisciplinaridade da análise sócio-espacial, do cinema e de tudo que habita nos
espaços intermediários. A respeito da proposta metodológica de pedagogia sócio-espacial dissecada
no Ato III, nomes como Theodor W. Adorno (2021), Max Horkheimer (1985), Ivan Illich (1985), Paulo
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FIGURA 07: O contraste entre a periferia e as torres de luxo da Praia 
de Boa Viagem, Recife. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



Freire (1994; 2002), bel hooks (2013), Guilherme Ferreira de Arruda (2021) e Ana Paula de Assis
(2022) contribuem para a concepção das etapas de autoaprendizagem posteriormente arquitetadas.

O cinema, assim como a literatura e as artes plásticas, encontra sua existência entrelaçada no registro
daquilo que ainda não foi registrado, estimulando a conservação de uma memória visível e
compartilhada de seu tempo. Discussões acerca das nossas identidades passada e atual podem ser
determinantes nas decisões da nossa identidade espacial futura. Notadamente, para efeitos desta
pesquisa, por exemplo, a produção do espaço precisa ser repensada para muito além do agregamento
econômico ou patrimonial particular. A falta da democratização neste círculo de produção, o qual define
o valor de uma espacialidade a partir da sua potência comercial, como um fruto tóxico e destruidor do
capitalismo, distancia-nos cada vez mais da significação cidadã e sensível que o espaço reserva na
memória das pessoas. Simultaneamente, a banalização da segregação sócio-espacial apenas realça a
factual necessidade de criarmos uma sensibilidade crítica mais apurada e em uníssono, já que a
ausência da cidadania implica na inconcebível ausência da democracia. E assim, nascem aquelas
sutilezas citadas no começo deste Prólogo, a partir do debate que cerca as relações sócio-espaciais do
Brasil, tomando como referencial imagético uma filmografia abarrotada de tais sutilezas. Kleber
Mendonça Filho atinge a jugular das brasilidades espacializadas: as relações íntimas e hostis entre
vizinhos, o compadrismo ditando regras nos serviços domésticos, a mão de obra explorada por aqueles
que mais detêm poder de compra, a segregação social espacializada na malha urbana, o “complexo de
vira-lata” do brasileiro perante outras nações, entre outras inúmeras gradações.

A verdade é que nossa memória sócio-espacial não está cristalizada, ao contrário de países centrais,
sobretudo europeus (que tiveram suas histórias repetidamente narradas na produção artística global
durante séculos). Talvez seja esta a gênese da necessidade do cinema enquanto ferramenta
pedagógica, para que possamos finalmente enxergar nosso próprio reflexo nos espelhos espaciais
conflitantes representados pela sétima arte. Este é o meu convite para adentrarmos a
arquitetura-metáfora concebida por Kleber, onde cada andar guarda sutilezas por detrás de portas
fechadas. É hora de abrir estas portas e decifrar as alegorias que moram ali.
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FIGURA 08: Clara contempla o Edifício Aquarius, ambos sob 
constantes ameaças. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



- ATO I, Cena 1: A organização espacial ditada pela “revitalização” e “modernidade”

O cinema de Kleber Mendonça Filho não tem pressa, e o roteiro de Aquarius talvez seja um dos
melhores exemplos disto na filmografia do diretor. Em estruturas convencionais de escrita para o
cinema, sobretudo naquelas de moldes da indústria cinematográfica norte-americana, o conflito
principal de um filme é revelado ao seu público nos primeiros minutos da montagem. E, dependendo da
velocidade energética que pretende-se passar com a obra, a revelação pode acontecer até mesmo nos
primeiros segundos. O mundo e, consequentemente, nós mesmos, exigimos cada vez mais agilidade
na resolução das situações conflituosas que apresentam-se diante do nosso cotidiano, de forma que
reflexos desta voracidade abstrata e ânsia inconsciente tomam forma concreta no cinema.

Em contrapartida, no outro extremo do espectro de convenções da produção audiovisual, as
reviravoltas de roteiro (popular e coloquialmente conhecidas como plot twists) são cada vez mais
incorporadas ao processo criativo de um filme, na intenção de tomar seus espectadores (mas antes
ainda, consumidores) de assalto. Desde Cidadão Kane (1941), uma das obras mais ponderosas e
influentes da indústria, até Parasita (2019), um contemporâneo que já nasceu clássico, as reviravoltas
são uma escolha segura para maior assertividade no impacto e na retenção daquelas produções.
Porém, mesmo que Kleber ainda trabalhe com uma série de quebras de expectativas, o cineasta
subverte com excelência a vontade de pressa de quem assiste a seus filmes. Tomemos, por
conseguinte, seu segundo longa-metragem de ficção, Aquarius, como referência para tal.

Neste filme, que naturalmente assume maior relevância nas discussões que serão aqui levantadas,
como será evidenciado no desenvolvimento desta pesquisa, Clara (Sônia Braga) é a nossa
protagonista, uma mulher aposentada, com seus mais de sessenta anos e que vive rodeada por
apartamentos vazios. Acontece que, em meio ao seu cotidiano financeiramente estável (representando,
portanto, uma parcela da classe média alta brasileira), de mergulhos matinais na praia da qual é vizinha
e almoços preparados por Ladjane (Zoraide Coleto), sua funcionária em condição de empregada
doméstica, Clara começa a receber constantes visitas de Geraldo (Fernando Teixeira) e seu neto,
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ATO I
“Eu não vou vender, Seu Geraldo. O senhor já sabe disso”:

Reflexões acerca da produção capitalista do espaço, seus

silenciamentos e suas destruições
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FIGURA 09: Clara recebe a primeira visita de Geraldo e Diego, represen-
tantes da Bonfim Engenharia. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



Diego (Humberto Carrão). Representando a Construtora Bonfim, uma verdadeira personificação
metafórica do mercado da construção civil no Brasil, ambos personagens dizem oferecer “propostas
generosas” para Clara, na intenção de que ela venda seu apartamento, do qual é proprietária e atual
residente. Tal imóvel, reproduzido de forma tangível e com vida no filme, onde os chinelos da moradora
estão espalhados pelo chão e os quadros nas paredes já sofreram com desgaste pela exposição ao
sol, é o único que ainda não foi comprado pela construtora no Edifício Aquarius. Portanto, Clara
tornou-se a pedra mais pontuda e dolorosa no sapato dos engravatados.

Todo este conflito descrito é elucidado para os espectadores em impressionantes trinta minutos de
filme, depois de uma sequência primorosa de cenas que apresentam momentos específicos do
passado e da rotina da protagonista (sutis ao olhar desatento e gritantes para quem observa com olhos
de nuance). Contrariamente da convenção de não demorar mais do que os minutos iniciais para
explicitar o combustível que fornece energia para a narrativa, Kleber toma o tempo necessário para que
seu público conheça a "heroína clássica" (A DIFERENÇA..., 2016) de Aquarius, a qual o diretor afirma
ter escrito a partir dos moldes das personagens femininas do cinema italiano das décadas de cinquenta
e sessenta. Assim, seguindo a tradicional jornada do herói (CAMPBELL, 1989), o “monolito” da escrita
de ficção, Kleber estabelece então os ditos “vilões”1 do filme também na marca dos trinta minutos, ao
conformar Geraldo e Diego no chavão do empresário neoliberal, que utiliza um jargão profissional
desconfortavelmente amigável e pendura termos motivacionais e metas nas paredes de seus
escritórios. Neste momento, inteligentemente, o cineasta posiciona-nos no meio do campo de batalha.
De um lado da porta de entrada do apartamento, encontra-se uma mulher que cumpre o dever de
resistir diante da fome capitalista de consumo dos espaços, e, do outro, estão os tubarões de camisa
social, com seus ternos, contratos e tom de fala falsamente amistoso. O conflito fictício de Clara é o
conflito real da produção do espaço.

A princípio, Aquarius tangencia tal produção a partir de uma escala menor e mais íntima, tornando a
ideia da memória sócio-espacial de Clara perante seu apartamento relevante para a história em si e
1 Uma coluna do Estadão, assinada por Pedro Fernando Nery, afirma categoricamente que Clara é a verdadeira vilã de
Aquarius, ao impedir o adensamento urbano com “prédios mais altos que podem ‘trazer’ o pobre para mais perto” (NERY,
2021). Tal texto gerou certa comoção popular com a sua publicação, e eu enxergo com muita validação os debates iniciados
a partir da coluna. Porém, enxergo também que o autor desvia-se das complexidades presentes nas cidades. Sobretudo,
Nery confunde (inocente ou intencionalmente) verticalização com adensamento, fenômenos com origens e impactos
distintos entre si, de forma que a decisão de verticalização não implica necessariamente no adensamento urbano
(ampliando, na maioria das vezes, privilégios e não atingindo a democratização defendida por Nery). Além disso, a
diversidade da dinâmica urbana é pouco explorada na argumentação do colunista, uma vez que um mercado imobiliário
mais atuante não implica inevitavelmente no aumento da oferta de moradia (demonstrando a atuação predatória de espaços
ociosos do déficit habitacional). Assim, é vital compreender que este é um equilíbrio complexo entre manutenção de
privilégios e estabilidade da diversidade do habitar nas cidades. Por isso que tentar encaixar os personagens de Aquarius
neste espectro binário de moralidade pode ser simplista demais para tal debate urbanístico.
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FIGURA 10: Avô e neto tentam convencer a última moradora do Aquarius 
a vender seu apartamento. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



para as reflexões desta pesquisa (enquanto uma memória atenta e em consonância com a produção
do espaço e seus pulsares sociais, e vice-versa). Porém, é evidente que a elaboração do espaço
urbano, também sob a perspectiva capitalista, sofre com as mesmas consequências, na medida que se
apresenta como um produto social de consumo, exemplificado operações de fragmentação, valoração
extrínseca a si próprio e hierarquização de um poder heterônomo. Da mesma forma que a Construtora
Bonfim planeja a demolição completa de um empreendimento visto como antigo e antiquado
(considerando que o Edifício Aquarius florescia nos brilhantes e efervescentes anos oitenta, assim
como a cena de abertura do filme demonstra), estas operações são preconcebidas por intermediários
que, ao mesmo tempo, produzem e consomem o espaço, em um ciclo macabro e problemático.

A tentativa de renovação urbana demonstrada do longa, ao planejar a modernidade em detrimento do
velho, é apenas uma das facetas que compõem a complexidade das ações lideradas pelos agentes
intermediadores do espaço, sendo estes responsáveis por promoverem constantes investidas de
reorganização espacial, densificação populacional irresponsável e distribuição pouco ou nada efetiva
de infraestruturas urbanas. Segundo o que Roberto Lobato Corrêa ressalta em seu livro O Espaço

Urbano (2004), os agentes que fazem e refazem a cidade, coercitiva e diretamente (ou não), podem ser
divididos em cinco grupos: os proprietários dos meios de produção (especialmente aqueles que lideram
os grandes mercados), os proprietários fundiários, os promotores imobiliários (tal qual a construtora de
Aquarius) - sendo estes três primeiros os detentores da renda da terra -, o Estado e os grupos sociais
segregados. O autor relembra-nos que, apesar de todos estes tipos de agentes estimularem as
alterações no espaço de acordo com estruturas legais e jurídicas, o marco de atuação jamais assume
algum nível de neutralidade, ao passo que tais ações refletem a relação entre dominantes e dominados
que categoriza nosso modelo social. Consequentemente, a posse e o controle da terra dá-se por meio
da valoração monetária que esta adquire por intermédio do mercado, fazendo com que a produção do
espaço, seja ele de escala menor ou urbana, viabilize a projeção dos interesses dos dominantes. Em
especial, tais interesses objetivam a manutenção de uma massa popular acrítica, comprovando a
urgência da emancipação crítica e engajada viabilizada por pedagogias sócio-espaciais. Atendendo
aos recortes mercadológico e capitalista da presente pesquisa, acredito ser produtivo para estas
reflexões focar nos três primeiros grupos elencados por Corrêa (2004), ligando suas operações à
argumentação de Marcelo Lopes de Souza (2013) e aos conceitos lefebvrianos de organização

espacial e produção do espaço.

Afinal, do que se trata a organização espacial e por que ela guarda algum tipo de importância? Corrêa
define esta ideia como um “conjunto de objetos criados pelo homem e dispostos sobre a superfície
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FIGURA 11: Posicionada entre o Edifício Aquarius e o contrato da construtora, Clara 
rasga o documento com determinação. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



terrestre” (CORRÊA, 1986, p. 55), conformando "cristalizações criadas pelo trabalho social” (CORRÊA,
1986, p. 57). O holofote posicionado sobre as relações de trabalho elucida a divisão espacial das
mesmas, a distribuição injusta de infraestrutura técnica, educacional e social, os modelos de
segregação sócio-espacial e outros tantos sintomas de uma organização do espaço manipulada pelas
cláusulas abusivas e corruptas dos grupos dominantes. A respeito do assunto, Souza (2013),
cumprindo um importante papel de iluminar o caminho que pode e deve ser percorrido
interdisciplinarmente por geógrafos, arquitetos, urbanistas, demógrafos, sociólogos, entre outros,
defende o ideal de indissociabilidade entre topografia, ocupação e suas segregações. Por conseguinte,
o autor estrutura o encadeamento de causas e consequências que ajuda a compor o nosso horizonte
argumentativo e não restringe a organização espacial unicamente à materialidade. Paralelamente, a
malha territorial, aqui compreendida como relações sociais e de poder diretamente espacializadas,
aliadas às fronteiras e divisas estatais ou não estatais, também contribui para a complexa (mas nada
abstrata) expressão matemática somatória da organização espacial. É relevante ainda estabelecer que
tal ordenação lida com constantes mudanças e desafios, quando uma ordem sócio-espacial já
estrutural e de raízes profundas é questionada por contraprojetos de novas estruturas socioespaciais,
as quais, por sua vez, abraçam novas relações sociais. Dependendo dos interesses em jogo e da visão
arbitrária do mundo, percepções subjetivas insinuam o emprego de substantivos carregados de
historicidade, como ordem ou desordem. Por si só, a ordem passa pelo filtro do senso comum como
algo bom, preenchido de vigor e que estimula a hegemonia. Do outro lado, no entanto, habita a
desordem, encarada como perigosa e contestável, independentemente de sua origem legítima.

E como isso dá-se concretamente no assoalho urbano? Para tal explicação, é proveitoso relembrar
que, desde a emergência do capitalismo e do Estado Moderno de natureza liberal, os intensos conflitos
travados ao longo da história humana abarcam interesses tipicamente antagônicos de duas classes: a
capitalista (retomando aqui os proprietários dos meios de produção, proprietários fundiários e
promotores imobiliários, podendo ainda incluir modelos de Estado que acrescentam substância a tal
heteronomia) e a do proletariado. Assumindo, mais uma vez, a divisão espacial do trabalho como
intrínseca à organização espacial, movimentos sociais emancipatórios tornam-se bons exemplos do
enfrentamento de novas ordens socioespaciais, diante de Planejamentos Urbanos e Regionais estatais
que engolem espaços públicos e fazem sucumbir resistências à dita ordem sócio-espacial. Dessa
forma, o autoplanejamento, a autonomia e a autogestão também tomam forma de pedra pontuda e
dolorosa no sapato daqueles que dizem planejar o espaço, em prol do que eles arbitrariamente
defendem como ordenamento. No Brasil, especialmente na cidade de Recife, cenário de grande parte
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FIGURA 12: Em uma distinta organização espacial da atual, carros transitam livremente em 1980 
no banco de areia da Praia de Boa Viagem, Recife - PE. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



das histórias de Kleber (validando assim as batalhas reais travadas naquele assoalho urbano), o
movimento Ocupe Estelita ilustra bem a situação.

A luta teve início em 2008, quando o consórcio imobiliário Novo Recife2, composto por um aglomerado
de construtoras, comprou a área da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) por cinquenta e cinco
milhões de reais, uma porção da malha urbana da capital pernambucana onde encontra-se o Cais José
Estelita, importante ponto turístico e histórico para a cidade e um dos poucos espaços públicos
remanescente para a população recifense. A obtenção da área com mais de cem mil metros
quadrados, representando aquele mesmo valor extrínseco da renda da terra, ocorreu com um objetivo
tristemente esperado: a construção de mais de doze edifícios residenciais e comerciais de alto padrão,
verdadeiras torres com até quarenta andares e com apartamentos de até um milhão de reais (BUENO,
2014). O projeto, que previa estacionamento para cerca de cinco mil veículos particulares, gerou
indignação justificada em grande parte da população local, a qual mobilizou cada vez mais pessoas
para exercerem pressão durante as reuniões do Conselho de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura
de Recife. Os diálogos iniciados para maior participação popular naquele tipo de plano, exprimindo seu
caráter de emancipação e autonomia, criaram, inclusive, o grupo Direitos Urbanos (DU), abraçando a
maioria dos representantes do movimento. E, como aqueles que produzem o espaço também ditam as
regras de seu consumo, irregularidades alarmantes tomaram notoriedade nas discussões acerca do
projeto. O próprio leilão de uma área da Federação foi uma delas, uma vez que não é permitido sem
que antes ocorra uma consulta com outros órgãos públicos que possivelmente possam ter interesse na
área. Contudo, a manifestação de interesse do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), que de fato aconteceu, foi ignorada. À vista disso, o Consórcio Novo Recife foi o único
representante que efetivamente participou do leilão, pagando o valor mínimo programado no início da
formalidade. Fica claro também o menosprezo deste tipo de empreendimento diante das regularizações
urbanas e diretrizes legais que conformam o aparato jurídico para projetos imobiliários desta escala, ao
descumprirem normativas por meio da ausência de estudos de impacto de vizinhança e ambiental
ainda na fase de planejamento. O movimento Ocupe Estelita possui ainda outra faceta, voltada para
seu perfil cultural, corroborando mais fortemente seu caráter sócio-espacial de pertinência para a
população de Recife. Artistas, incluindo Kleber (recifense de nascimento), aliaram-se a arquitetos,
advogados, sociólogos, professores, estudantes, jornalistas, entre outros, para falar sobre a ocupação

2 Existe um triste e satírico paralelo entre os nomes do Consórcio Novo Recife (um grupo real e responsável por tentativas
concretas de implementação de projetos) e do futuro edifício fictício que a Bonfim Engenharia (mais uma das metáforas de
Kleber Mendonça Filho) pretende construir, semelhantemente nomeado Novo Aquarius. O emprego do adjetivo “novo” na
composição do nome próprio de tais agentes exemplifica com exatidão a ideia intencional de sobreposição da novidade
acima do ultrapassado, da recente tecnologia acima da arcaica e da modernidade acima do antiquado.

2013

FIGURA 13: Protesto de ativistas durante o Ocupe Estelita, antes da demolição 
acontecer, Recife. FOTO: MARCELO SOARES/DIREITOS URBANOS.

Disponível em: <https://marcozero.org/o-estelita-e-um-aleph-2/>.
Acesso em: 01 dez. 2021.



da cidade e suas mais variadas destinações. Em outras palavras, pessoas tomando a cidade para
discutir sobre ela própria e seus espaços públicos por direito. Depois de embargos, anulações e
aprovações, além de investigações e processos jurídicos ainda ocorrendo, a demolição completa das
edificações da área foi concluída em 2019. Hoje, com apartamentos já vendidos e torres sendo
levantadas, o metro quadrado do empreendimento tristemente superou o da média municipal (DIÁRIO
DE PERNAMBUCO, 2019). Em contraponto, é importante destacar ainda o marketing estratégico de
certos empreendimentos, como novos loteamentos de grandes fazendas da área rural de cidades
históricas, que utilizam-se da memória como fator de geração de interesse para a venda. Nestes casos,
a narrativa criada manipula possíveis compradores (representados por elites da sociedade brasileira) a
acreditar que a presença de ruínas de edificações históricas dentro de um condomínio, por exemplo,
faz com que eles participem da história daquele local, de forma que a memória sócio-espacial torna-se
então parte do capital simbólico atrelado a tal empreendimento.

Com ressalvas às magnitudes dos planos, o Novo Aquarius e o projeto do Consórcio Novo Recife
espelham uma mesma realidade, qual seja, o favorecimento da produção do espaço em benefício da
acumulação capitalista e em desfavor à memória coletiva temporalmente construída. É nesse momento
que a contribuição de Henri Lefebvre toma extrema importância, por meio das conjecturas por ele
postuladas em La production de l'espace3 (1991). O autor francês afirma que o capitalismo em si
depende da produção do espaço4, quando a acumulação de capital toma forma em circuitos primários
(meios de produção de bens móveis e materiais) e circuitos secundários (meios de produção de bens
imóveis, ou ambientes construídos). Tal acumulação é nutrida, sobretudo, pelo capital imobiliário, o qual
assume cada vez mais protagonismo na sua própria relação com o capital financeiro. Este contexto
abre brechas desastrosas para catástrofes de amplitude global, como a crise dita “financeira” de 2008,
que deploravelmente extrapolou as bolsas de valores e atingiu populações civis de uma longa lista de
países (incluindo o Brasil). Provando as formas de manipulação moral que o capital imobiliário promove
e injeta no senso comum, suas justificativas residem na "revitalização" de espaços por ele próprio
considerados obsolescentes, fazendo-nos acreditar nele como a única solução para a "necessária"
promoção de vida em lugares antes entendidos como “mortos” ou “deteriorados” (a partir da dicotomia
entre velho e novo, passado e futuro).

4 Da tradução de Donald Nicholson-Smith (1991), “production of space” (LEFEBVRE, 1991, p. 16); tradução para o
português autoral.

3 O texto integral de La production de l'espace, de Henri Lefebvre, foi publicado em francês, sua língua nativa, pela primeira
vez em 1974. Por motivos de barreira linguística com a língua francesa e pela ausência de uma tradução oficial em
português publicada no Brasil, a tradução para o inglês de Donald Nicholson-Smith, publicada em 1991, foi a versão
escolhida para compor o referencial teórico deste trabalho.
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FIGURA 14: Vista do Cais José Estelita com suas edificações originais, a partir da Bacia do Pina, Recife. FOTO: DIREITOS URBANOS.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cais_Jos%C3%A9_Estelita#/media/Ficheiro:Bacia_do_Pina_e_Cais_Jos%C3%A9_Estelita.jpg>. Acesso em: 01 dez. 2021.

FIGURA 15: Croqui da paisagem do Projeto Novo Recife, com a previsão da implantacão das torres residenciais, Recife.
Disponível em: <https://marcozero.org/tese-de-doutorado-fortalece-tombamento-do-estelita/>. Acesso em: 01 dez. 2021.



Retornamos então ao segundo longa de Kleber, naquela mesma cena do marco de trinta minutos de
Aquarius. Na introdução "olho a olho", Diego, o representante mais novo da empresa (personificação
de uma juventude tecnicista e fruto de ações nepotistas, que carrega preponderâncias violentas
debaixo de um braço e o discurso de modernidade debaixo do outro), afirma que o novo projeto que
pretendem construir honraria a memória do edifício que “existia” ali. De forma elegante e categórica,
Clara reitera que aquele prédio tanto ainda existe que o próprio Diego está encostado nele. E assim,
Kleber apresenta-nos mais uma sutileza de seu segundo longa: a organização espacial a partir da
fusão inevitável entre a materialidade dos espaços que ocupamos e as relações sociais e de poder que
ali são exercidas. Bem como a Construtora Bonfim apoia-se no ideal de modernização do estilo de vida
dos futuros moradores do ainda inexistente Novo Aquarius, vendendo ideias de segurança provida pela
maior verticalização de torres residenciais (distanciando metafórica e literalmente nossos olhos do
asfalto), o mercado imobiliário constrói muito mais do que bens móveis e imóveis. O impacto maior
modifica e frauda as dimensões sócio-espaciais sempre ao seu favor. A própria protagonista do filme, a
qual sobreviveu a um câncer de mama e lidou, por grande parte de sua vida, com questões acerca do
seu corpo marcado pelas cicatrizes do tumor (e, em anos mais recentes do longa, com conflitos
direcionados à sua idade) serve de paralelo para a obsolescência do edifício onde mora.

Neste ponto do enredo, a questão central orbita uma mulher enxergando seu reflexo no espelho
analogamente à visão que as pessoas ao seu redor, incluindo sua própria família, têm a respeito do
lugar onde ela mora. Em outra cena destaque do longa, quando Clara recebe seus filhos e netos em
casa, tal relação pode ser melhor ilustrada. Uma roda de conversa é formada e Ana Paula (Maeve
Jinkings), filha da protagonista, conta à sua mãe que esteve recentemente em contato com Diego e
com a construtora, afirmando que a proposta de compra que eles ofertam para Clara é hipervalorizada
“para este, pausa, apartamento” (FILHO, 2020, p. 168), esclarecendo seu ponto de vista de
inferiorização da moradia de sua mãe. Ao entender que seria necessário comprovar a importância do
apartamento também para seus próprios familiares, Clara emociona-se ao expor seu ponto de vista,
alegando que sente-se desrespeitada e atropelada ao saber daquele contato, e que ser vista como a
“velha doida do Aquarius” (FILHO, 2020, p. 168) é um sentimento de extrema desvalidação. “Se sentir
louca é quando você sabe que não endoidou e sabe que o problema está aí fora. (...) Por outro lado,
conversar sobre dinheiro é outro tipo de loucura” (FILHO, 2020, p. 169), Clara reafirma no roteiro do
filme, ao opor-se à perspectiva de sua filha.

A verdade é que esta personagem principal estampa uma nuance da classe média brasileira que,
apesar de todo seu cotidiano abastado, suas relações com figuras locais influentes e contribuições para
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FIGURA 16: Clara tenta mostrar aos seus filhos os motivos para escolher 
morar no Aquarius. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



as práticas estruturais entre empregado e empregador (como sua relação de compadrismo com
Ladjane, sua empregada doméstica), ainda assim enxerga as manifestações do poder heterônomo que
comanda Recife, sua cidade, para muito além do mercado imobiliário. Em entrevista cedida à Adriana
Couto, do programa Metrópolis, Kleber Mendonça Filho (METRÓPOLIS, 2016) diz que escolheu este
recorte social para protagonizar Aquarius pelo motivo de não enxergar a história como uma luta de
classes. O diretor afirma ter criado a história como uma expressão das vontades de alguém que tem o
direito - e o poder financeiro - de escolher onde e como quer morar, desvencilhando-se das imposições
do mercado (o qual prioriza suas próprias necessidades à frente daquelas de fato humanas).

É interessante pensar que Clara tem o aparato financeiro para ser cliente da Bonfim Engenharia, mas
escolhe defender suas memórias, o apartamento onde criou seus filhos e sua própria dignidade. Assim,
a narrativa do longa apresenta o conflito de um recorte de uma elite contra outro recorte daquela
mesma elite, fazendo surgir a importante questão da autonomia da escolha de Clara. Por este motivo, o
apartamento da personagem é criado pelo time de design de produção como um espaço agradável,
arejado e iluminado; e não caindo aos pedaços, como se tomasse forma em uma justificativa na assim
necessária demolição do prédio. Enquanto Diego caracteriza uma face renovada de uma classe rica e
que passa por cima dos outros por dinheiro, Clara é a face de resistência daquela mesma classe, a
qual enxerga maior valor na vida experienciada a partir de suas estantes cheias de discos de vinil,
livros de lombadas amassadas, seus filhos e prazeres. Esta é uma história, acima de tudo, sobre
escolhas, e não necessidades - e é justamente esta uma das grandes contribuições da filmografia de
Kleber para este trabalho. Tais escolhas dialogam diretamente com a manutenção pulsante das
memórias e das relações sociais atreladas ao espaço, as quais sofrem constantes ataques de
empresários como Diego e de sua fome por acúmulo de capital financeiro. Simultaneamente, Clara
encontra-se presa no passado não pelo simples saudosismo de épocas anteriores, mas sim pelo
primordial fortalecimento de suas raízes, estas que dão sentido à sua própria vida e que estão
guardadas em cada cômodo de seu apartamento.

- ATO I, Cena 2: Propriedades privadas e a demolição das casas de infância

Após algumas valiosas aclarações utilizando Aquarius como minha ferramenta de trabalho, não apenas
conceitual, mas também ilustrativa, é hora de dedicar-me a outra criação klebiana, O Som ao Redor. O
primeiro longa-metragem de ficção de Kleber extrapola ainda mais suas convicções sobre a pressa que
um filme demanda ou não ter, e o desenvolvimento deste roteiro é a grande prova disto. Se em
Aquarius o diretor utiliza os trinta primeiros minutos para “apenas” ambientar os espaços e caracterizar
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FIGURA 17: Um dos pesadelos de Clara materializa a cômoda herdada de sua tia como um 
símbolo do medo de esquecimento e desvalorização. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



os personagens, em O Som ao Redor, ele se esbanja em uma ousadia de escrita criativa que sinaliza
sua coragem enquanto roteirista. O espectador de primeira viagem espera pouco mais de duas horas
de exibição para finalmente responder uma das máximas mais relevantes para qualquer produção
audiovisual: “do que, na prática, aquela obra trata?” Em relação a este filme, uma resposta superficial e
insuficiente poderia ser sintetizada em uma única palavra: vingança. Porém, eu presumo que exista
uma multiplicidade consideravelmente mais ampla de sutilezas a respeito da produção do espaço que
podem (e, mais uma vez, devem) gerar substância para as linhas de pensamento derivadas do longa.

Primordial e essencialmente, O Som ao Redor é um reconto de histórias que costumam ser repetidas
nas regiões mais abastadas da capital pernambucana, cenário de mais uma narrativa de Kleber, que,
de certo, deposita um caráter autobiográfico dos espaços onde cresceu nas escolhas narrativas de
seus filmes. Para elucidar facilmente o perfil fictício do longa, creio que uma analogia literária seja de
bom proveito para esta pesquisa. As crônicas, enquanto um gênero textual, costumam ser
caracterizadas pelo retrato próprio de questões vinculadas ao cotidiano, empregando decisões de
escrita simultaneamente leves e críticas. Assim, como um grande admirador dos textos de Clarice
Lispector, especialmente de suas crônicas, as quais resguardam uma tonalidade mais surreal, quase
fantástica, eu atreveria-me a dizer que O Som ao Redor está para o cinema brasileiro, assim como as
crônicas de Clarice estão para a literatura do nosso país5. Ambos artistas sabem reconhecer com
maestria as mais diferentes nuances que, ao mesmo tempo, aproximam-nos e distanciam-nos uns dos
outros, concebendo histórias rotineiras, como reflexos de partes da psique humana naquilo que tange o
medo, o ilógico e o casual. Por mais que o filme inicialmente pareça uma sequência quase ocasional de
interações entre vizinhos do Bairro Setúbal, na zona sul de Recife, cada porta fechada, cada grade
trancada e cada janela que espia guarda uma memória intrínseca à sua história. Em outras palavras:
assim como Aquarius fala de um prédio-metáfora, O Som ao Redor relata a existência de um
bairro-metáfora e uma rua-metáfora, receptáculos de escala urbana que servem para explicar muito da
identidade das relações sócio-espaciais brasileiras e, sobretudo, dos moldes coronelistas com os quais
parte da população nordestina sofre influências destrutivas e silenciadoras ainda hoje.

E qual verdadeiramente é a história deste filme? A cine-crônica em questão desenha um outro retrato
elucidativo da classe média brasileira, em uma fabulação de interações entre vizinhos que resguarda
um microcosmo deste recorte social. Uma dose considerável de fortuna crítica pode ser gerada a partir

5 Vale ressaltar que, mesmo Kleber Mendonça Filho tendo alcançado com destreza sua contribuição para a tradição da
crônica audiovisual, ele não foi pioneiro em tal feito. Registros realistas anteriores, como Rio, 40 Graus (Nelson Pereira dos
Santos, 1955), São Paulo, Sociedade Anônima (Luís Sérgio Person, 1965) e Todas as Mulheres do Mundo (Domingos de
Oliveira, 1966) ajudaram a compor um importante referencial deste tipo de produção.
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FIGURA 18: Primeira aparição do Bairro Setúbal e todo seu cotidiano 
em tela. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



do longa, acima de tudo, para as reflexões que tangenciam espaços sendo produzidos e modificados
diariamente, onde aspectos sociológicos e urbanísticos misturam-se em um balé imagético dirigido
pelas sutilezas de seu roteirista. “Por causa de uma cerca” (FILHO, 2020, p. 121), é a frase que encerra
os diálogos de O Som ao Redor, assumindo simultaneamente uma referência imediata aos
acontecimentos específicos do enredo e uma sentença alegórica de toda a história brasileira desde
1500. O filme e o Brasil compartilham esta semelhança: a propriedade privada6 servindo de regra maior
para a preservação das inúmeras injustiças sociais que ambos representam. A frase final da obra
esclarece sua temática e faz mais uma denúncia, pois estamos diante do conflito de terra do país e de
suas ressonâncias nas relações sociais espacializadas. Assim, no cerne da narrativa, encontra-se a
família de Francisco (W.J. Solha), uma figura grisalha e patriarcal, que carrega consigo os ideais
arcaicos de um nobre sobrenome dos donos de engenho de Pernambuco.

Acontece que Francisco é dono de metade dos imóveis da rua onde mora com seus familiares, os
quais estão espalhados pelas opulentas casas e pelos brancos apartamentos dos prédios daquele
lugar. Dentre tais familiares, os primos João (Gustavo Jahn) e Dinho (Yuri Holanda) ganham destaque
no começo do filme, sendo construídos como opostos comportamentais de um único delineamento
social. João teve sua formação intelectual na Alemanha e, depois de voltar para casa, seguiu
trabalhando ao lado de seu avô Francisco, vendendo suas propriedades e gerenciando seus imóveis.
Já Dinho, escondendo-se por detrás de sua pele clara e olhos azuis, comanda uma sequência de
pequenas violências no bairro, mesmo que os furtos de aparelhos de rádio automobilísticos nada
representem para a realidade financeira da personagem. Um destes furtos, inclusive, ocorreu com o
carro de Sofia (Irma Brown), a namorada de João, que havia estacionado seu veículo na frente do
prédio de luxo do rapaz. Dessa forma, a presença destes atos de invasão e transgressão em uma rua
de classe média alta de Recife gera o estopim da história de O Som ao Redor, ao passo que a chegada
da segurança privada de vigia urbana, sob liderança de Clodoaldo (Irandhir Santos), figura-chave para
a narrativa, constrói tranquilidade para alguns e tensões extremas para outros. Inteligentemente, Kleber
desvia os gatilhos da violência urbana (comumente representados a partir de localidades impactadas
por mazelas sociais e abandono familiar, como comunidades de classe baixa) para a heteronomia da
tradição patriarcal brasileira, sem culpabilizar a urbanização desacelerada pela liquefação dos ditos
“valores tradicionais”. O efeito aqui é grandioso e ostensivo, pois percebe-se que o autoritarismo
heterônomo tem origem na tradição familiar daqueles por cima, e ricocheteia na produção capitalista do
espaço, atingindo todos abaixo.
6 Vale ressaltar que, na redação da Constituição Federal de 1988, a vida e a propriedade privada são asseguradas como
direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Ou seja, absurdamente, a propriedade privada detém importância paralela à
própria existência individual, enquanto institutos basilares do direito.
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FIGURA 19: Francisco recebe os seguranças da rua pela primeira vez: “Chegou na 
minha rua sem pedir licença?!”. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



Duas partes específicas do longa podem ajudar-nos a estampar melhor a fome do engolimento de
realidades que esta tradição promove, sendo a primeira presente logo na cena de abertura. Kleber
escolheu abrir O Som ao Redor, assim como fez em Aquarius, com mais um de seus engenhosos
recursos visuais, dando-nos permissão de acesso simultaneamente íntimo e anônimo a uma sequência
de fotografias, como se seu público começasse o longa por meio de um álbum de família subordinado
ao silêncio frio das fotos (comprovando a presença ostensiva da memória em tais histórias, assim como
em Bacurau). O diretor descreve a cena da seguinte forma em seu roteiro:

Colagem de imagens, gravuras e fotografias históricas da Zona da Mata de Pernambuco.
Engenhos, cana-de-açúcar e trabalhadores rurais. As imagens nos levam gradual e
cronologicamente em direção ao passado, com registros em preto e branco do fotojornalismo
de décadas recentes e gravuras dos séculos XVIII e XIX. Em determinado momento, cercas
são temas recorrentes nas imagens, e a montagem cresce em ritmo.
(FILHO, 2020, p. 45)

Logo após esta sequência ainda enigmática de imagens, o público entra em movimento por meio de
uma câmera, que segue duas crianças brincando no pátio-garagem de um prédio de alto padrão,
envoltas por carros de luxo, cimento e concreto. Ao redor, casas e torres residenciais com altos muros
comunicam uma mensagem de distanciamento, os quais hostilmente utilizam-se de pregos, cacos de
vidro e cercas elétricas. A câmera em travelling7 encaminha o espectador para um quadra de esportes
privativa do condomínio, onde babás, bebês e crianças compartilham aquele espaço no que parece ser
uma manhã de dia útil (com pais e mães ausentes na cena). Dos colos daquelas mulheres, algumas
crianças observam o mundo exterior por meio das grades metálicas da quadra, em uma distância
concreta e abstrata de tudo que habita lá fora. Esta cena estabelece muito bem algumas previsões
úteis à interpretação do filme: a exploração de mão de obra na esfera doméstica, o condicionamento
sócio-espacial das áreas comuns dos prédios residenciais de bairros mais abastados e o paralelo
temporal entre as mulheres escravizadas que cumpriam o papel de amas de leite e aquelas babás
uniformizadas na tela.

O segundo recorte do filme que desejo trazer para fortalecer meu ponto de vista inicia-se na metade do
longa, logo após a marca de uma hora de exibição. Em uma cena íntima entre João e Sofia, o rapaz
relembra sua namorada de uma conversa anterior a respeito das famílias de ambos, e João traz à tona

7 Travelling, na terminologia técnica do audiovisual, diz respeito ao movimento de câmera em que esta própria desloca-se
no espaço (em contraposição à câmera panorâmica, em que o movimento acontece quando esta é girada em torno de seu
próprio eixo). O termo também designa o tipo específico de equipamento utilizado para o registro desta tipologia de
movimento, como pequenos veículos conduzidos por trilhos metálicos (ZOOM MAGAZINE, 2020).
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FIGURA 20: As babás uniformizadas do condomínio de luxo observam as crianças 
em uma manhã de sol. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



a antiga moradia de Sofia, que também fica no Bairro Setúbal. Em um trecho com diálogo estendido,
presente no roteiro publicado por Kleber, tal interação acontece da seguinte forma:

JOÃO: Eu perguntei [para meu tio] sobre a casa onde você morou. A gente pode ir lá, se
você quiser visitar.
SOFIA: Eu quero. Faz 20 anos, e eu acho que consigo desenhar a casa todinha, do térreo ao
primeiro andar.
JOÃO: Essa casa é da minha família. Tem construtora querendo comprar pra demolir.
SOFIA: Fazer outro prédio.
JOÃO: Outro prédio.
SOFIA: Tu gosta desse teu trabalho?
JOÃO: Odeio. Acho que perdidão estou eu. (Pausa.) Essa área era do meu avô [Francisco],
que virou loteamento, que viraram casas, que agora estão quase todas derrubadas, e quase
tudo é edifício. Muita coisa ainda é da família, que é do interior, de Bonito, de um engenho.
Meu avô ganhou esses terrenos num jogo, nos anos 50, na época em que Setúbal era
descampado, área de mangue. Ele mora na cobertura, na entrada da rua. Minha mãe nunca
se deu bem com ele, e isso passou pra mim.
SOFIA: E a rua é cheia de parente.
JOÃO: O bairro. A rua tem uma parte pequena de parentes-parentes, parentes bastardos,
ex-amantes, ex-filhos, ex-netos, é uma bagunça. Imagina a merda de herança quando meu
avô morrer.
(FILHO, 2020, p. 96-97)

Dias passam-se e Sofia recebe uma notícia de João: sua antiga casa será demolida em breve. A partir
da proximidade do jovem com o imóvel em questão, ele resolve levar a namorada para um momento
final com a casa, um último suspiro de despedida de um passado já finalizado na vida de Sofia. O
roteiro informa-nos que duas placas anunciam a chegada ao imóvel, posicionadas acima do paredão
de tapumes que isolam a casa, onde é possível ler “EM BREVE, MAIS UM GRANDE
EMPREENDIMENTO PINTO ENGENHARIA” (FILHO, 2020, p. 114) e “CUIDADO COM O CÃO”
(FILHO, 2020, p. 114), demonstrando o paradoxo entre a receptividade e a hostilidade de uma memória
material que enfrenta sua extinção. Dentro da casa, agora vazia e fazendo ecoar as vozes do casal,
eles andam pelos corredores manchados pelo tempo e pelas pessoas que ali estiveram depois da
família de Sofia, a qual olha ao redor e tenta encontrar os sinais espacializados de sua época de
criança. Finalmente, a jovem chega em seu quarto de infância, relembra exatamente a posição de sua
cama e remonta uma memória das pequenas estrelas de plástico que seus pais haviam colado no teto
daquele cômodo. Para sua surpresa, elas ainda encontram-se posicionadas no mesmo lugar,
asfixiadas e neutralizadas por camadas de tinta pintadas por seus ocupantes posteriores. “Eita, nem
arrancaram. Pintaram por cima direto” (FILHO, 2020, p. 114), afirma João enquanto olha para o alto e
levanta Sofia pela cintura, quando ela decide passar os dedos naqueles relevos uma última vez. A
cena termina em um take externo, na área de lazer da casa, onde o casal encontra uma piscina quase
vazia, tomada pelo lodo e revestida por uma tinta afetada pelo sol. “Quantos andares o prédio vai ter?”
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FIGURA 21: Sofia sente o teto de seu quarto de infância uma 
última vez. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



(FILHO, 2020, p. 115), pergunta Sofia; e João responde em tom soturno, “Vinte e quatro” (FILHO, 2020,
p. 115).

As duas cenas descritas acima espelham alguns modelos de extermínio da memória sócio-espacial
que a produção do espaço, pautada na perspectiva capitalista, alimenta no mercado imobiliário.
Paralelamente, tal produção reflete as relações sociais e de poder diretamente espacializadas, fazendo
com que os grandes condomínios dos lordaços bairros das capitais reproduzam organizações
espaciais de séculos anteriores, assim como os engenhos, com a sua casa grande, senzala, capela e
tantas outras partes associadas à divisão espacial do trabalho8. Os próprios subtítulos dos capítulos
que dividem a obra em três segmentos ("Cães de guarda”, “Guardas noturnos” e “Guarda-costas”)
explicitam e reforçam a proposta de vigilância, disputa de poderes e autoritarismo, componentes que
habitam as relações sociais e culturais do Brasil desde a divisão de terras hoje brasileiras em
capitanias hereditárias, objetivando sua distribuição para parte da nobreza portuguesa.

Nossa história, em suma, foi (e ainda é) arquitetada a partir da propriedade, além dos constantes
esforços para sempre expandir as fronteiras de tal capital imobiliário. Acredito que a ilustração do
mosaico urbano brasileiro, sob o ângulo da configuração de mais de cinco séculos de opressão por
meio do espaço, seja uma das maiores contribuições de O Som ao Redor para esta pesquisa, podendo
ser usada como exemplo para explicar a teoria lefebvriana acerca da prática espacial - um conceito que
Souza acredita ser “por excelência, (...) a ponte conceitual entre as relações sociais e o espaço”
(SOUZA, 2013, p. 238) , tornando-se, para mim, uma protagonista da pesquisa sócio-espacial em si.

Retomando pontos defendidos em La production de l'espace, Lefebvre (1991) entende como prática
espacial “uma projeção sobre uma porção de espaço de todos os aspectos, elementos e momentos da
prática social”9 (LEFEBVRE, 1991, p. 08), adicionando ainda que “a prática espacial de uma sociedade
secreta seu espaço, propondo-o e pressupondo-o, em uma interação dialética; ela produz o espaço
lenta e seguramente, enquanto ela domina-o e apropria-se dele. Do ponto de vista analítico, a prática
espacial de uma sociedade é revelada por meio da decifração de seu próprio espaço”10 (LEFEBVRE,
1991, p. 38). Diante do entendimento da produção do espaço, estou convencido de que Kleber

10 Da tradução de Donald Nicholson-Smith (1991), “The spatial practice of a society secretes that society’s space; it
propounds and presupposes it, in a dialectical interaction; it produces it slowly and surely as it masters and appropriates it.
From the analytic standpoint, the spatial practice of a society is revealed through the deciphering of its space” (LEFEBVRE,
1991, p. 38); tradução para o português autoral.

9 Da tradução de Donald Nicholson-Smith (1991), “(...) spatial practice consists in a projection onto a (spatial) field of all
aspects, elements and moments of social practice” (LEFEBVRE, 1991, p. 08); tradução para o português autoral.

8 A divisão espacial do trabalho e outras formas que a segregação sócio-espacial assume estarão melhor desenvolvidas no
Ato seguinte (Ato II).
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FIGURA 22: Sofia e João encaram os últimos respiros de uma casa 
fadada à demolição. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



aproxima-se do que factualmente possa ser uma leitura importante do espaço brasileiro, em sua
imensa diversidade. Assim, a prática espacial engloba a produção (e consequente reprodução) do
espaço e os lugares dotados de especializações e simbologias afetivas, em consonância com a
memória sócio-espacial verificada anteriormente em Aquarius e O Som ao Redor. A partir do lembrete
da nossa inserção em um sistema capitalista neoliberal, Lefebvre (1991) entende que este conceito
vincula rigorosamente a nossa realidade cotidiana (enquanto um marco temporal) à realidade dos
assentamentos urbanos (enquanto marcos materiais de percursos e redes das vidas pública e privada).

É por este intermédio que Souza (2013) contribui para o arcabouço teórico lefebvriano. O autor
brasileiro é direto e categórico: “a prática espacial é uma prática social” (SOUZA, 2013, p. 239), de
forma que não existem práticas espaciais que não sejam sociais, ao passo que não existem práticas
sociais plenamente independentes do espaço. Souza justifica que “as práticas espacias são práticas
sociais em que a espacialidade (...) é um componente nítido e destacado da forma de organização, do
meio de expressão e/ou dos objetivos a serem alcançados. Toda prática espacial, assim como, mais
amplamente, toda prática social, é uma ação (...) inscrita nos marcos de relações sociais” (SOUZA,
2013, p. 241). Se então existe uma relação firmemente entrelaçada entre as relações sociais e sua
decorrente produção do espaço, é de se esperar que as práticas espaciais tenham servido, por um
lado, e com maior frequência, à heteronomia. Por outro, à autonomia ou, quando menos, à resistência
contra o poder heterônomo. Os impactos deste processo dão-se de forma concreta e estrutural no
Brasil, especialmente por meio do mercado imobiliário do nosso país, onde práticas espaciais
delegadas e executadas por classes dominantes moldam com extrema fome a ordem sócio-espacial
brasileira. As vontades particulares de Francisco em O Som ao Redor, a falta de sensibilidade moral da
Construtora Bonfim em Aquarius e as ações de silenciamento do Consórcio Novo Recife na capital
pernambucana da nossa realidade11 são amostras disso, verdadeiros alertas construídos a partir de
sutilezas, mas que gritam a plenos pulmões na direção daqueles que param para escutar com alguma
consciência cidadã.

Como consequência, cada vez mais espaços heterônomos são edificados, gerados por práticas
espaciais que respondem intrinsecamente à imposição e ao poder. Na história, não apenas brasileira,
mas também mundial, esta lógica de produção do espaço assume diferentes formatos, mas sempre

11 Lamentavelmente, exemplos disso não são mínimos no Brasil. A situação do Porto Maravilha (RJ), onde uma área com
potencial para habitação popular foi entregue à iniciativa privada por meio de uma parceria público-privada (PPP), e do
projeto de caráter higienista Nova Luz (SP), quando, com o auxílio de privatizações do espaço público, concessões
urbanísticas fracassaram na tentativa de remodelação da malha urbana para afastar recortes sociais indesejados (como os
moradores de rua), exemplificam tal sobreposição de poder.
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FIGURA 23: Da janela para fora, uma reprodução enjoativa de padrões de luxo e privações 
de qualquer outra paisagem. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



acomodam uma semelhança inquietante: todas eles intencionam a submissão, domesticalização, o
adestramento e enquadramento servil da nossa materialidade física e empírica, nossos corpos e
nossas mentes. Esta metodologia de controle também encontra-se em O Som ao Redor, quando
Kleber insere o complexo assunto do suicídio em uma parte do longa. Na cena em questão, o jovem
João abre as portas de um apartamento da família para aluguel em um condomínio com “vigilante 24
horas (...), grade de segurança e área toda cercada com sensores” (FILHO, 2020, p. 61) para uma
possível inquilina e sua filha. Já dentro do imóvel, com cômodos grandes, paredes brancas e habitado
apenas pelo vento do oitavo andar, a mulher diz que ficou sabendo de uma moça do prédio que, no dia
anterior, havia tirado sua própria vida. Constrangido, João confirma o acontecimento e relata que a
pessoa havia pulado da varanda de seu apartamento, o que a mulher então acredita ser alguma forma
de mau agouro. Depois de uma tentativa de negociação, quando João diz não enxergar bem a relação
entre as partes, a cena é concluída em um take final de zoom em um detalhe mórbido: duas coroas de
flores emolduram um dos cantos da área comum do condomínio, como um lembrete assombroso de
uma mente devorada pelas condicionantes nas vidas guardadas em cada apartamento de luxo do
Bairro Setúbal.

Em um verdadeiro arsenal nefasto de ferramentas, que sistematicamente assume posturas punitivas,
os espaços heterônomos e frutos da produção capitalista do espaço produzem o que Souza (2013)
elencou como dispersão, (auto[s])segregação12, confinamento, interdição de acesso, monopólio ou
oligopólio de recursos espaciais, organização da exploração do trabalho, indução de comportamentos e
adoração de fontes de poder superiores. O somatório final é tão estrategicamente perigoso quanto os
agentes que tentam implementá-lo, quando soberania, disciplina, promessas de segurança e
governamentalidade dividem o mesmo espaço. Dessa forma, os impactos desta concepção espacial
atingem magnitudes sócio-espaciais sensíveis e táteis, permitindo ao capitalismo propor maior
seletividade espacial (por meio de prioridades estabelecidas a partir da necessidade do capital, e não
da necessidade humana), fragmentação dos espaços (que promove mudanças materiais para
satisfação de enfoques políticos) e marginalização geográfica (possibilitando que lugares percam sua
importância simbólica em decorrência de reformas tecnológicas e econômicas).

O equilíbrio à beira do colapso entre nossos espaços, corpos e vestígios sempre foi o ritmo no qual os
filmes de Kleber dançaram, uma harmonia que anda na corda bamba das instabilidades que constroem

12 Nas obras de Marcelo Lopes de Souza analisadas para esta pesquisa, o autor costuma conformar mais de um termo ou
uma ideia em uma única grafia estilizada. Neste caso, Souza “achatou” segregação e autossegregação em uma mesma
palavra escrita, considerando que ambos os termos mantêm relevância para o contexto onde estão inseridos no texto
original (SOUZA, 2013, p. 248).
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FIGURA 24: Na área comum do condomínio, um triste e mórbido 
lembrete. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



a memória sócio-espacial do nosso país. Porém, o diretor entende de metáforas melhor do que eu,
então vou deixá-lo contar mais uma de impacto. Retornamos assim ao nosso ponto de partida, um
prédio de três andares na Praia de Boa Viagem, em Recife, no auge dos ataques que a Bonfim
Engenharia direciona ao Aquarius e à sua única moradora. O longa é encerrado com a chegada de
Clara aos escritórios da construtora, após descobrir consideráveis ilegalidades nas ações da empresa e
a maior invasão comandada por Diego até então: colônias inteiras de cupins de demolição foram
alocadas nos apartamentos vazios do prédio a mando do empreendedor, miúdas bolas de demolição
que consomem silenciosamente sua estrutura, sua vitalidade. Aqui, a personagem arma-se de duas
potências igualmente fortes diante de tal ataque, aparatos jurídicos para punição de um lado e suas
próprias memórias para defesa de sua dignidade do outro. Por fim, questionando as ações criminosas
dos engravatados, Clara diz:

Eu sobrevivi a um câncer, faz mais de 30 anos. Por isso, se eu tiver que escolher, eu prefiro
dar um câncer do que ter um.
(FILHO, 2020, p. 216)

Imagens de horror se sucedem: a moradora do Aquarius joga na mesa de alto padrão dos executivos
pedaços de madeira podre e escura, consumida pelos cupins, a natureza selvagem de um câncer
artificial introduzido na vida da personagem. No fim das contas, esta talvez seja a metáfora-mor da obra
de Kleber, onde as presas do capitalismo arrancam pedaços firmes e ainda vivos da madeira da nossa
memória sócio-espacial, fragmentando as relações sociais dos seus espaços de origem e afeto. O
resultado final, na maioria das vezes, é sujo e fétido, consequência da digestão de cupins do capital
que consomem os espaços de dentro para fora.

- ATO II, Cena 1: A segregação sócio-espacial na escala doméstica

Era um dia qualquer em Recife quando o “tufo de algodão” estacionou acima da cidade e de sua região
metropolitana. Este foi o amigável apelido que os cientistas deram para o emaranhado de nuvens e
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ATO II
“E ali, claro, tem o quarto de empregada. Com janela”:

Uma análise da segregação sócio-espacial por meio de acúmulo 

do capital, isolamento de marginalizados e afronte de territórios
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FIGURA 25: Clara passa sua mensagem: ela não carregará o câncer 
imposto pela construtora. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



massa fria estagnado sobre a capital pernambucana, impedindo quase todo raio de sol de atingir o solo
recifense. Depois da chegada do primeiro pinguim no litoral da cidade, a mensagem tornou-se clara
para seus habitantes: o inimaginável aconteceu, e a tropicalidade foi substituída por um céu de infinitos
tons de cinza. Este é o cenário que Kleber Mendonça Filho constrói no filme Recife Frio, seu
curta-metragem que muito conversa com a identidade brasileira, formado pelos preceitos culturais
enraizados de um país tropical. O diretor já inicia a obra com um alerta berrante na tela, quando o texto
“daqui a alguns anos” faz qualquer mente com o mínimo de consciência ambiental engolir seco por um
instante. A narrativa é brilhantemente contada a partir do ponto de vista de um falso documentário13

argentino nomeado El Mundo En Movimiento, o qual transita por diferentes recortes sociais da cidade,
evidenciando como uma transformação climática definitiva transforma também a relação das pessoas
com os espaços que ocupam.

Dentre tais recortes, as modificações resultantes para a família Nogueira, de classe alta e moradora de
um condomínio vertical na orla da Praia de Boa Viagem, aquela mesma de Aquarius, ganham
notoriedade para as discussões teóricas levantadas nesta pesquisa. O narrador de Recife Frio

apresenta o casal e seu filho adolescente como “vítimas arquitetônicas do frio” (RECIFE..., 2009), e o
motivo disto é expressivamente irônico. Os efeitos catastróficos do novo clima no mercado imobiliário
atingiram a valorização dos prédios à beira-mar, os quais foram projetados para reter o mínimo de calor
e para receber o máximo de ventilação da brisa marítima. “Nós morávamos no metro quadrado mais
caro da cidade, e compramos por este preço tão caro; e agora estamos vendo que vai ser um dos
lugares onde o metro quadrado não vai ter nenhuma valorização" (RECIFE..., 2009), relata a mãe
Nogueira, com uma lúgubre expressão no rosto.

A verdade é que, nestas condições, tornou-se impossível habitar a orla da cidade, assim como
denunciam os inúmeros anúncios de venda e aluguel posicionados nas fachadas dos prédios de luxo
daquele lugar. Porém, enquanto aquela família abastada não consegue livrar-se do mau investimento
imobiliário, o filho dos Nogueira conseguiu solucionar o problema, pelo menos para ele próprio.
Acontece que o fictício cinegrafista argentino identificou um conflito interno naquela residência,
direcionado para um cômodo que raramente recebe atenção: o fatídico quarto da empregada.
Descrevendo aquele mínimo canto do apartamento como “herança da escravidão, fantasma moderno
da senzala” (RECIFE..., 2009), o filme satiriza o fato de que o menor quarto da planta é agora o mais

13 Produção audiovisual também comumente referenciada como mockumentary, pseudodocumentário, ou ainda como
“mocumentário”, em um neologismo derivado da palavra em inglês. O termo estrangeiro nasceu por meio da união dos
termos mock (falso, deboche) e documentary (documentário), empregado para representar filmes de enredo ficcional que
são montados para transmitir algum tipo de verossimilhança com a nossa própria realidade.
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FIGURA 26: Com o frio repentino em Recife, os prédios de luxo encaram uma extrema 
desvalorização imobiliária. Frame de “Recife Frio” (2009), CinemaScópio e Símio Filmes.



quente, característica ignorada quando era habitado apenas pela funcionária em condição de
empregada doméstica, mas que agora provém a maior vantagem no cotidiano frio desta Recife
imaginada. Por meio de mais uma manobra das relações de poder entre empregado e empregador, a
personagem da mulher que trabalha para a família é assim realocada no antigo quarto do filho, onde
sente frio e sentimentos de deslocamento, pois, segundo a figura materna dos Nogueira, “ela não é
acostumada, ela nunca morou em suíte” (RECIFE..., 2009). Neste problemático cenário, digno do
gênero da ficção-científica, fica claro que o frio não compensa a vista da janela para o mar.

Anos depois, em O Som ao Redor, Kleber representa mais uma vez as simbologias do quarto de
empregada para a residência brasileira, entendendo que existe um claro padrão de reprodução de
distanciamentos na produção capitalista do espaço. Aqui, a cena que nos interessa acontece assim
que o longa nos apresenta a personagem de Luciene (Clébia Sousa), a empregada de Francisco. Ao
perceber a hora do dia, a jovem notifica o patriarca empregador que pretende ir à rua para uma de suas
tarefas domésticas, ao que Francisco apenas responde “Vai e volta” (O SOM..., 2013), enquanto mal
retira seus olhos do jornal que lê. Assim, a funcionária atravessa o apartamento de luxo, passa pela
cozinha, sobe dois vãos de escadas e finalmente chega ao quarto de empregada, distante da
sociabilidade do restante da residência em uma separação simultaneamente concreta e abstrata. Neste
pequeno recinto, onde apenas vê-se uma cama de solteiro, um guarda-roupas de duas portas e uma
cômoda comprimida no espaço restante, Luciene então livra-se do fajuto uniforme que usava (um sinal
da domesticação nas relações de poder e trabalho que perduram por séculos), solta seu cabelo (que
encontrava-se em um penteado rígido e sério) e finalmente veste suas próprias roupas, de caimento,
proporções e cores escolhidas por ela. É no menor quarto do apartamento, desmerecido e afastado,
que Luciene promove transformação em si própria, onde ela despe-se de uma farda simbólica e pode
trajar a imagem de quem realmente é. A parte mais singela de tudo isto, contudo, repousa em mais
uma sutileza do cineasta: a mulher faz tudo isto com a porta aberta, na plena certeza de que,
invariavelmente, ninguém costuma visitar aquela parte da casa.

Estes dois segmentos da filmografia de Kleber, que atuam firmemente como ferramentas pedagógicas
(no sentido de trazerem à tona as contradições do vínculo entre empregado e empregador desenhadas
no espaço), deixam claro uma das tantas conformações da segregação sócio-espacial no ambiente
doméstico. Este processo segregatório configura-se como consequência direta do processo de
urbanização, que deu-se, majoritariamente, consoante às necessidades capitalistas do controle da
força de trabalho. Torna-se evidente que o suprimento de condições mínimas para as trabalhadoras
domésticas locomoverem-se entre suas casas e seus trabalhos, garantirem às suas famílias acesso
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FIGURA 27: Francisco em sua cobertura, isolado do asfalto pela verticalidade 
que seu dinheiro compra. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



aos recursos básicos (como água tratada, energia elétrica e bens de consumo) e à moradia acontece
diretamente por meio de relações sociais (e no fundo, econômicas) entre empregado e empregador,
dominado e dominante. Dessarte, as formas como as cidades são configuradas, como estabelecido no
Ato anterior, por meio das decisões que favorecem poderes heterônomos, recebem forte influência dos
métodos de reprodução e espacialização do trabalho. E tudo isto, por fim, diz respeito rigorosamente às
escolhas e imposições que o mercado imobiliário projeta na produção do espaço pautada no capital.

O Brasil é uma nação com profundas e destruidoras raízes coloniais, destas que nunca foram ceifadas
por completo e continuam criando rachaduras na constituição da identidade nacional. Dessa forma,
compreende-se que aspectos contemporâneos de controle da mão de obra, sua participação no
processo de urbanização e sua manipulação para a produção (mas não consumo) do espaço, dialogam
com sua aurora escravagista. O trabalho assalariado doméstico14 é um sintoma atual desta realidade,
quando a própria figura da mucama15, de um Brasil ainda rural e escravocrata, espelha paralelos à
funcionária em condições de empregada doméstica dos dias atuais, resistindo por séculos e
atravessando o processo de urbanização do país (RONCADOR, 2008). O quarto de empregada,
comumente alocado ao lado da cozinha e área de serviço, de forma que sua moradia, seu descanso e
trabalho estejam separados por poucos centímetros, explicita uma arquitetura da desigualdade,
espaços projetados como herança da conformação dos antigos engenhos do interior do Brasil, uma
senzala-metáfora cínica e material.

Se nossa história foi construída a partir da tomada de terras e delimitações de propriedade privada,
nossas relações sociais cresceram no mesmo solo, estendendo o ideal de propriedade ao recorte da
mão de obra, sobretudo feminina, de serviços domésticos. O contexto histórico deste grupo, desde
suas origens coloniais, ilumina a ideia da necessidade de subsistência submetida a tais mulheres, as
quais tiveram pouca ou nenhuma escolha a não ser dedicarem-se à residência dos empregadores,
lidando, inicialmente, com condições precárias de seus aposentos e alimentação insuficiente. Porém,
com o respaldo legal criado pelo Estado16 durante décadas, a mucama passou a ser assimilada como

16 Csaba Deák (2016) relata que, anteriormente ao processo de urbanização do Brasil a partir da década de 1930, sua
independência em 1822 não havia garantido o rompimento com as bases políticas coloniais. Dessa forma, foram influentes
peças legislativas do século XIX, como a Lei de Terras em 1850 e a Lei Áurea em 1888, as responsáveis pela criação de
duas condições fundamentais para que o país fosse transformado em um agente capitalista: instauração da privatização da
terra e predominância da modalidade do trabalho assalariado, respectivamente.

15 O Dicionário Online Michaelis (2021) define mucama como um substantivo feminino para designar “escrava negra
escolhida para ajudar nos serviços caseiros, para acompanhar pessoas da família ou para servir de ama de leite”; termo
utilizado no Brasil e nas regiões da África invadidas por Portugal.

14 De acordo com estatísticas organizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2015, 65% da
população feminina ocupada em trabalho assalariado doméstico identifica-se como negra (grupo composto, na pesquisa,
por pretos e pardos), ilustrando por quem os quartos de empregada são habitados na maioria das vezes.
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FIGURA 28: Luciene retira seu uniforme de funcionária e veste suas 
próprias roupas. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



uma criada sem jornada de trabalho estipulada, compartilhando o teto com seus empregadores, mas
de forma isolada, no quarto dos fundos das casas ou no pequeno quarto da fachada posterior dos
prédios de apartamentos. E se este cômodo contar com janela, pode ter certeza de que o “diferencial”
será listado em um anúncio imobiliário.

Por um lado, assim como levantado no Ato anterior, reconhecer tentativas de silenciamento e
demolição da memória sócio-espacial brasileira, em prol da modernidade e do acúmulo de capital,
faz-se extremamente relevante, tanto para aqueles profissionais que planejam interdisciplinarmente o
espaço quanto para a população civil. Isto precisa ser uma prática de construção da nossa necessária
sensibilização cidadã diante da produção do espaço, onde necessidades humanas devem superar em
potência e número as vontades do mercado. Porém, o que já existe edificado da nossa memória
sócio-espacial também carrega muito das particularidades integralmente questionáveis de um Brasil
antigo e imoral, que tangencia a inferiorização de grupos sociais e sua consequente negligência. Estas
são partes que exigem uma constante e árdua fragmentação, pois, para mudarmos a forma como os
espaços são produzidos, precisamos antes mudar - desmanchar, dissociar, pulverizar - os cânceres
das nossas relações sociais (inspirados na clareza de Clara para vivermos o restante das nossas vidas
com dignidade).

Muito se fala (e com fortes justificativas) da segregação no âmbito urbano, mais uma faceta da
arbitrariedade e do privilégio daqueles que comandaram a produção das cidades e estimularam uma
urbanização extremamente desigual (segregação esta que será, inclusive, desenvolvida na Cena a
seguir). No entanto, processos de distanciamento podem ter início em uma escala muito menor, ao
alcance das nossas próprias mãos, onde portas e paredes metaforizam um afastamento imaterial
criado pelas relações de trabalho espacializadas no ambiente doméstico, na forma de outro fruto tóxico
de um capitalismo que empurra para longe o que não quer ver e aproxima o que resguarda algum valor
simbólico e exploratório para o capital.

São filmes como Recife Frio e O Som ao Redor, ou mesmo Doméstica (2012), de Gabriel Mascaro, e
Que Horas Ela Volta? (2015), de Anna Muylaert, que ajudam a remontar pedagogicamente este
inconsciente brasileiro adormecido pelo senso-comum. O referido recorte social das empregadas
domésticas que habita grande parte das casas dos brasileiros, a partir de sua função de trabalho,
molda consideravelmente a forma como o espaço doméstico é produzido, seja pela inclusão de um
quarto de empregada nas plantas de imóveis ainda hoje comercializados, ou pela oferta de um
elevador de serviço, como uma distinta característica de um condomínio de alto padrão.
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FIGURA 29: A empregada dos Nogueira: igualmente isolada e com frio, mas agora 
deslocada em uma suíte. Frame de “Recife Frio” (2009), CinemaScópio e Símio Filmes.



Verticalizados ou estendidos por grandes loteamentos, os condomínios criam uma lógica de
funcionamento própria, onde uma realidade fabricada deforma fisionomias naturais de ocupação em
favor de uma referida “ordem”, uma ordenação apenas formal e que esconde a baderna ética destes
espaços de luxo. Esta forma de habitação coletiva para os mais abastados tenta sem sucesso resolver
as diferenças de classe entre empregado e empregador de forma passivo-agressiva, jogando serviçais
para áreas de circulação periféricas à sociabilidade da casa, lugares de estadia de seus patrões.
Assim, traços da produção capitalista do espaço tomam forma no ambiente doméstico, onde muros e
catracas metafóricas da segregação sócio-espacial criam vida material nos quartos de empregada e
elevadores de serviço. Posto isto, pego-me imaginando o que aconteceria se este equipamento de
transporte vertical fosse oferecido a um médico que fosse consultar um morador, ou mesmo a um
arquiteto que fosse checar a obra de algum apartamento. Resta-me apenas imaginar o possível pânico
moral.

- ATO II, Cena 2: A segregação sócio-espacial na escala urbana

Depois de entendermos um pouco das manifestações da segregação sócio-espacial na realidade
palpável das residências brasileiras, acredito que perceber outras formas nas quais ela é manifestada
na malha urbana detenha igual importância, já que planejar a cidade resguarda impactos para além das
bolhas sociais da propriedade privada. A partir daqui, pretendo edificar argumentos com base em dois
pontos de vista: o da marginalização de recortes sociais específicos (nesta mesma Cena) e o da
invasão de territórios dotados de memória coletiva (na Cena 3 do presente Ato). Ambos panoramas
podem oferecer uma rica pedagogia imagética, que demonstra, mais uma vez, a produção capitalista
do espaço como causa para a consequência da segregação sócio-espacial.

Para tal, primeiramente, retornamos à Aquarius, mais especificamente à Praia de Boa Viagem.
Novamente, nos encontramos ao lado de Clara, já apresentada personagem solitária do prédio de três
andares da orla. Na segunda metade do filme, em uma cena de plano aberto, Clara passeia com
Tomás (Pedro Queiroz), seu sobrinho, e Júlia (Julia Bernart), a jovem carioca que relaciona-se
amorosamente com Tomás, pelo bolsão de areia da praia. A conversa entre as três personagens é
carinhosa e bem humorada, com Clara alertando os dois para que vivam a vida intensamente enquanto
são jovens e desculpando-se por aquela “conversa de gente velha” (FILHO, 2020, p. 179). Tomás,
tentando gentilmente contornar os assuntos sobre seu relacionamento com Júlia, pede então à Clara
que ela explique para sua namorada o destino final daquele passeio, até que a mulher cede e troca o
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FIGURA 30: Clara passeia pela praia com Tomás e Julia, apontando a divisão 
entre as partes “rica” e “pobre”. Frames de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



tópico com um sorriso no rosto. "Aquele cano de esgoto, o emissário, dizem que antes do cano é a
parte rica, depois, a parte pobre. (...) Isto é sabedoria popular? Ou é só sacanagem? Um pouco dos
dois” (FILHO, 2020, p. 180) diz a moradora do Aquarius, como se antecipasse perguntas para
respostas que ela mesma considera retóricas (em cena, um take do horizonte praiano do destino das
personagens, onde os condomínios verticais ficaram para trás e foram substituídos por casas térreas e
pequenos sobrados). Dessa forma, ela afirma que os três estão indo ao encontro de Ladjane, que
trabalha em sua casa há dezenove anos e comemora aniversário naquele dia. “Ladjane é uma pessoa
maravilhosa e muito importante para mim, uma companheira, uma batalhadora” (FILHO, 2020, p. 180),
conta-nos Clara, com uma expressão sincera de afetividade. Em seguida, ela completa o diálogo com
uma trágica história da vida de sua funcionária doméstica: há algum tempo, o filho da empregada foi
atropelado e morto por um bêbado; o que, nas palavras de Clara, “ficou por isso mesmo” (FILHO, 2020,
p. 180).

Posteriormente no longa, o tema reaparece em uma das minhas cenas favoritas. A protagonista de
Aquarius recebe em seu apartamento seu irmão, Antônio (Buda Lira), sua cunhada, Fátima (Paula De
Renor), e os filhos do casal, quando o mais velho está prestes a casar e precisa de fotografias de
família para a cerimônia em questão. Sentado no chão da sala e rodeado por álbuns de fotos e taças
de vinho, o núcleo familiar passa página por página daquelas encadernações, vasculhando momentos
registrados em papel que congelaram as transformações internas daquele imóvel em cada nova
imagem. Clara e Antônio relembram algumas das antigas empregadas domésticas da família, sempre
representadas nas fotografias com o rosto tampado ou cortado (seus corpos fazem-se presentes, mas
pouco de suas identidades foi mantido). Clara então remonta a presença antiga de uma funcionária em
específico, que cozinhava muito bem e que todos na casa adoravam, mas que tinha um problema:
roubava joias da família em segredo. “É, mas é inevitável, né? A gente explora elas, elas roubam a
gente de vez em quando, e assim vai, né?” (AQUARIUS, 2016) coloca Fátima, em um tom justificado,
seguida da resposta simples e compreensiva de Clara, “Você está certa” (AQUARIUS, 2016).
Seguidamente, Ladjane aparece na sala para servir mais vinho aos convidados, segurando um papel
na mão oposta à que sustenta a garrafa e diz “Quero mostrar para a senhora também a foto do meu
filho, que eu carrego na carteira” (AQUARIUS, 2016). A funcionária aponta a pequena foto para todos
no recinto, recebendo de volta um misto de olhares perdidos e expressões de compaixão. Dessa forma,
Kleber Mendonça Filho introduz em seu filme dois pontos significativos para o estudo sócio-espacial: a
marginalização geográfica das vulnerabilidades sociais e as consequências cotidianas para quem
habita as áreas urbanas de menor interesse do capital.
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FIGURA 31: Ladjane decide mostrar uma foto do seu filho morto 
em um crime impune. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



É por meio desta brecha que contribuições teóricas de Ermínia Maricato (arquiteta, urbanista,
professora, pesquisadora e ativista brasileira) e Flávio Villaça (também arquiteto e um dos principais
pensadores do urbanismo no Brasil) ganham protagonismo no desenvolvimento do presente trabalho.
A respeito do referido recorte, Maricato (2001) posiciona-se categoricamente:

É impossível esperar que uma sociedade como a nossa, radicalmente desigual e autoritária,
baseada em relações de privilégio e arbitrariedade, possa produzir cidades que não tenham
essas características.
(MARICATO, 2001, p. 51)

Para a autora, os componentes que edificam as condições urbanas no Brasil declaram drasticamente o
conflito estabelecido entre a dita evolução progressista da modernidade brasileira (por meio do
melhoramento de alguns indicadores sociais) e o recuo de indicadores urbanísticos (muitas vezes
subestimados durante as análises do panorama integral da saúde do país). Em outro texto, Maricato
(2011) aponta a questão da renda imobiliária, e, por consequência, da produção capitalista do espaço,
como um dos sintomas centrais da urbanização que são manifestados nas áreas periféricas, muitas
vezes separadas por demarcações materiais na malha urbana - assim como o cano de esgoto que
segrega as porções do litoral da Praia de Boa Viagem. Dessa forma, a autora relembra-nos dos fatores
que embasam a construção das grandes cidades brasileiras: “o patrimonialismo, a privatizac ̧ão da
esfera pública, o clientelismo e a política do favor, além da herança escravocrata, do despresti ́gio do
trabalho e da incorporac ̧ão de avanços sem o abandono das formas atrasadas” (MARICATO, 2011, p.
07).

Mesmo que os níveis de pobreza calculados a partir de indicadores nacionais decaiam com a
ampliação da urbanização, na maior parte dos casos, o número integral de moradores de favelas
cresce em velocidade maior do que o total da população urbana em si (UN-HABITAT, 2010). A
concentração daqueles que convivem diariamente com as mais diversas vulnerabilidades sociais em
populosas favelas, que contam com condições inadequadas de moradia básica, sem acesso à água
potável, esgotamento sanitário público e coleta de resíduos, além de altos indicadores de violência e
baixa empregabilidade, conforma um feitio qualitativo que diferencia a pobreza urbana da pobreza rural
- fazendo nascer o que Maricato chamou de “verdadeiras bombas socioecológicas” (MARICATO, 2011,
p. 08). A autora também enxerga uma relação direta entre a criação de espaços por meio dos
interesses do capital e as injustiças sociais que surgem nas cidades:

As transformações capitalistas, que se combinaram às décadas orientadas pelo pensamento
neoliberal (no Brasil, em 1980, 1990 e 2000) tiveram forte impacto sobre as cidades. A
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FIGURA 32: A segregação sócio-espacial evidenciada pela transformação da paisagem da orla, dos 
altos condomínios para os sobrados e as casas térreas. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



desregulamentação – do que já não era muito regulamentado, como o mercado imobiliário –,
o desemprego, a competitividade, a guerra fiscal, o abandono de políticas sociais, como o
transporte coletivo, as privatizações de serviços públicos, o planejamento estratégico, o
marketing urbano, entre outros, se combinaram a uma tradição histórica de falta de controle
sobre o uso do solo e de segregação territorial e urbana. A desigualdade continua a reinar
soberana embasada num padrão ambíguo de aplicação das leis relativas à propriedade
fundiária – em que pese o novo arcabouço legal federal – e de investimentos, ambos
profundamente regressivos nos seus aspectos sociais e orientados por interesses do capital
de incorporação, no caso dos edifícios, e do capital de construção pesada, no caso da
infraestrutura urbana, cuja prioridade absoluta é a matriz rodoviarista e mais exatamente o
automóvel.
(MARICATO, 2011, p. 09)

Portanto, as características urbanísticas de infraestrutura, de conservação de equipamentos de uso
público e de distribuição de serviços pelo assentamento das cidades registram a segregação
sócio-espacial, em um processo perverso que enfraquece as relações sociais e amplifica a intolerância
perante camadas dominadas. Esta é a grande ameaça de viver isolado em condomínios fechados, no
modelo importado das gated communities norte-americanas, onde as "ameaças" concentram-se para
além dos altos muros hostis e as desigualdades são invisibilizadas como consequência imediata. Sem
o contato com grupos marginalizados, seria possível para os condôminos atribuir alguma causa para a
situação que não seja determinista? Villaça (2001) disserta a respeito do assunto, afirmando que a
estruturação interna das cidades subordina-se, a priori, à lógica de implantação dos grupos sociais de
maior renda. Tais camadas, por meio das imposições de localização que seu dinheiro pode comprar,
trabalham para que possam depositar-se em áreas com acessibilidade garantida à centralidade
principal - enquanto, simultaneamente, prejudicam a acessibilidade de outras áreas.

Esta prática capitalista de consumo do espaço infla dois grandes cânceres da urbanização brasileira: a
especulação imobiliária e a gentrificação17, assuntos de extrema latência no cinema de Kleber. Com o
deslocamento gradual dos serviços e equipamentos urbanos na direção dos sítios mais abastados,
valorizando estas regiões e verdadeiramente expulsando os mais pobres dali, a localização das outras
classes torna-se cada vez mais esquecida e menos abastecida, tanto por capital privado quanto por
investimentos estatais. Apropriando-me ainda de outra referência do cineasta, a própria cidade de
Recife (que, como já tornou-se evidente, abarca grande parte das histórias que Kleber conta) espelha

17 Ribeiro (2018) entende que a gentrificação e as relações entre capitalismo e espaço urbano são conceitos indissociáveis.
As cidades, nas suas conformações contemporâneas, funcionam como um retrato direto da dinâmica capitalista diante,
sobretudo, da produção do espaço. Assim, tal dinâmica estimula constantes processos de renovação da paisagem urbana,
comumente focados no desenvolvimento de infraestruturas para absorção do capital excedente. Em outras palavras,
trata-se da infiltração do capital por meio do “redesenvolvimento das cidades” (RIBEIRO, 2018, p. 1336). É neste contexto
de renovação urbana que cidades altamente fragmentadas são produzidas (enquanto disjunções do tecido sócio-espacial),
inserindo a gentrificação como um processo de elitização de áreas especificas, substituição da população tradicional por
habitantes de maior poder monetário e implementação de infraestruturas para valorização daquela porção da malha urbana.
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FIGURA 33: A ocupação conflitante entre os condomínios de luxo e as 
casas de baixa renda. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



concretamente esta situação, especialmente pelo ponto de vista da oferta do traçado viário para
mobilidade urbana nos bairros mais ricos. A respeito da relação entre manipulações de mercado,
disponibilidade de recursos públicos e sistema viário, Villaça afirma que:

(...) A urbanização ao longo das orlas nas metrópoles litorâneas, inclusive e especialmente a
infra-estrutura de transportes, decorre de decisões que atendem interesses intra-urbanos.
Tais interesses são os das camadas de renda mais alta e seus agentes imobiliários. (...)
Nestes setores [vias regionais de transporte] define-se uma área que atrai o interesse das
camadas de alta renda. Estas, pelo poder político que apresentam, pressionam o Estado,
que investe nestes setores. A orla oceânica atua como fator a atrair a expansão urbana
antes de haver significativa melhoria do sistema de transportes regional e mesmo do local.
Ela faz nascer um setor em que a demanda antecede a oferta de transportes (ao contrário
das vias regionais) e do restante da infra-estrutura; essa demanda se manifesta inicialmente
por meio do interesse no setor imobiliário enquanto agente daquelas camadas, ou seja, os
empreendedores que conhecem com bastante antecedência as áreas que estão fadadas a
serem ocupadas por essas camadas.
(VILLAÇA, 2001, p. 107)

Isto posto, apoiando-me novamente em obras do audiovisual brasileiro, relembro uma sequência triste
e marcante de imagens capturadas por Gabriel Mascaro para o seu documentário Um Lugar ao Sol

(2009). No filme em pauta, que compila chocantes entrevistas reais de moradores de altas coberturas
em cidades praianas, imersos em seus privilégios e ignorâncias, a seguinte sucessão de takes

acontece: vemos uma praia em diferentes horas do dia, mas as sombras reinam sobre os bancos de
areia. Acontece que as silhuetas dos condomínios de luxo à beira-mar projetam sua envergadura por
cima da praia, onde a moradia verticalizada de poucos retira o uso pleno do espaço público de todos,
roubando horas preciosas de sol daqueles que desejam aproveitar o tempo na areia. Este retrato
simbólico do engolimento que a produção capitalista do espaço promove nas cidades é apenas uma
das máscaras que a segregação sócio-espacial na escala urbana pode vestir, “periferizando” quem não
participa das camadas de maior renda e elevando ao sol aqueles que assinam os cheques com mais
zeros.

- ATO II, Cena 3: A segregação sócio-espacial na escala regional

Até o presente momento, as discussões levantadas no texto encontram-se direcionadas à produção do
espaço a partir da ótica de absorção dos excedentes do capital. Desta forma, os cenários até então
descritos e as personagens que os ocupam representam recortes semelhantes entre si da região
metropolitana de Recife, onde a cidade torna-se dispositivo cênico para as relações sócio-espaciais
representadas em tela. Porém, o longa referido na atual Cena faz emergir temáticas singulares de seu
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FIGURA 34: As sombras das altas coberturas retirando lugar ao sol do 
espaço público. Frame de “Um Lugar ao Sol” (2009), Vitrine Filmes.



roteiro, quando termos como necropolítica (que será desenvolvido adiante) e decolonialismo (escola de
pensamento que tenta romper com a episteme eurocêntrica do imperialismo ocidental) ganham espaço
na argumentação teórica a respeito da obra. Mesmo que tais tópicos distanciam-se, em parte, de O

Som ao Redor e Aquarius, entendo que eles ainda assim participam da dinâmica capitalista da
ordenação urbana, contribuindo diretamente para a segregação sócio-espacial de âmbito regional. As
cenas descritas a seguir ilustram a construção do ideal de depredação de territórios por meio da
extinção da identidade local relacionada ao espaço, onde o capital imperialista, mais uma vez, trabalha
como força motriz para o desmantelamento da memória sócio-espacial. É justamente por este motivo
que o próximo filme a ser analisado detém importantes contribuições para a argumentação desta
pesquisa. Por conseguinte, agora é a hora da nossa segunda viagem, e o destino é um pequeno
povoado escondido na vegetação seca dos cânions do oeste pernambucano.

Bacurau, filme que Kleber Mendonça Filho dirigiu e roteirizou ao lado de Juliano Dornelles (uma
parceria de longa data, já que Dornelles assumiu anteriormente o papel de diretor de arte em Recife

Frio, O Som ao Redor e Aquarius), tornou-se um verdadeiro fenômeno da cultura popular brasileira
recente e alcançou notoriedade internacional18. O terceiro longa-metragem de ficção de Kleber e o
primeiro de Dornelles tem sua gênese conceitual no âmago da individualidade nacional, a qual toma
forma em um sentimento experienciado praticamente em uníssono: a cólera raivosa e espiritual que
nasce em nós mesmos como produto das tentativas de silenciamento e doutrinação que enfrentamos
(uns grupos mais que outros, é verdade).

A história da modesta Bacurau reserva diversas tonalidades semânticas e metafóricas, assim como os
filmes anteriores de Kleber; porém, aqui, percebo que os cineastas escolheram uma nova estratégia
narrativa para desenvolver o enredo: algumas sutilezas são deixadas de lado, mas nunca extintas, e
são brilhantemente substituídas pela literalidade que a violência precisa fazer existir enquanto um ato
de resistência. Até porque, em suma, é justamente disso que o filme trata e por isso torna-se
indispensável.

Um dia qualquer raiou em Bacurau, e sua população pacata toma conta de toda a movimentação
cotidiana daquele lugar. Damiano (Carlos Francisco) vende na feira os produtos agrícolas que ele

18 A lista de prêmios que Bacurau levou para casa impressiona, tornando-se, claramente, um dos filmes de maior alcance
global do cinema brasileiro. Para citar alguns deles, prêmios de destaque recebidos incluem Prêmio do Júri no Festival de
Cannes (2019) - além da indicação para a Palma de Ouro naquele ano, prêmio de maior prestígio do festival -, Melhor Filme
no Festival de Munique (2019), Melhor Filme e Melhor Direção no Festival de Lima (2019), Melhor Filme no Online Film
Critics Society Awards (2020) e Melhor Filme e Melhor Roteiro Original no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro (2020)
(IMDB, 2021).
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FIGURA 35: Filmado no interior do Rio Grande do Norte, Bacurau retrata a distância geográfica que atua na manutenção 
de mazelas sociais, como o difícil acesso à água nestas regiões do país. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



próprio cultiva em casa, o excêntrico cancioneiro Carranca (Rodger Rogério) pratica sua arte na
sombra, Professor Plínio (Wilson Rabelo) corrige as provas de seus alunos na cozinha de sua casa,
Ângela (Clebia Sousa) irriga as plantas criadas dentro de um ônibus escolar desativado e Luciene
(Suzy Lopes) abre a mercearia da família. Percebemos então a construção da memória sócio-espacial
do dia-a-dia do vilarejo. Fazendo justiça aos demais filmes analisados nesta pesquisa, Kleber e
Dornelles tomam o tempo necessário para que aquele povoado pareça de fato habitado por aquelas

personagens, onde animais domésticos transitam pelas ruas de terra batida e a voz do DJ Urso (Black
Jr.) preenche o ar com o auxílio de suas caixas de som. Porém, momentos depois, durante uma das
aulas de Plínio aos mais pequenos, o conflito do longa torna-se claro como o sol daquele dia: Bacurau
sumiu do mapa (um paralelo com o Edifício Aquarius, que já não mais existia na mentalidade dos
empreendedores da Bonfim Engenharia). O professor checa as informações que aparecem no tablet

mais de uma vez, mas a “cidadezinha” realmente não é mostrada pelo satélite. Recorrendo então a
outras formas de pesquisa, Plínio checa o computador, e a mensagem na tela confirma: “RESULTADO
NÃO ENCONTRADO” (FILHO, 2020, p. 239). Gradualmente, o cenário pacífico de Bacurau é revertido
em um panorama de medo e suspeitas: estrangeiros chegam à cidade, um drone silencioso voa pelo
céu, o recorrente caminhão-pipa chega baleado e habitantes começam a ser assassinados. É inegável,
eles estão sendo atacados.

Esta é a camada de aproximação inicial do filme, o qual ganhou o apelido de “faroeste nordestino”, e
não à toa. Bacurau é mais uma tentativa bem sucedida do nosso cinema de retratar parte da identidade
brasileira, sobretudo, naquilo que tange os processos de invasão que fizeram sangue ser derramado na
história do país (e, na grande maioria dos casos, motivados pelo imperativo do capital). Porém, como já
tornou-se evidente com os exemplos enumerados anteriormente, o longa preserva também
contribuições marcantes para o entendimento de como a segregação sócio-espacial cria fronteiras
abstratas para além do ambiente urbanizado, alcançando aqui terras rurais distantes que espelham
formas ainda mais agressivas de imposição de poder e subordinação política. No cerne de tudo isto,
habita o capital, que financia a tecnologia de quem segura as armas e compra o direito à vida daqueles
geograficamente apartados (muitas vezes, longes o suficiente para que seus gritos não sejam
facilmente ouvidos). Dessarte, Bacurau reforça o ideal de invasão presente nas demais obras de
Kleber, onde a apropriação imoral não restringe-se aos territórios, mas extingue também memórias,
identidades e comportamentos.

Acontece que Bacurau encontra-se na região rural de Serra Verde, um município igualmente fictício
que conta com Tony Jr. (Thardelly Lima) como prefeito, mais uma das personificações do universo de
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FIGURA 36: Sem sucesso, Prof. Plínio procura Bacurau no mapa com 
os alunos da escola. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



Kleber e Dornelles, representando aqui lideranças políticas que implementam assistencialismos baratos
com um sorriso no rosto, ao passo que contribuem para a manutenção e piora de mazelas sociais dos
pequenos municípios do Brasil. Na cena em que o público é apresentado ao personagem, já fica
explícito o que a população do vilarejo pensa de Tony Jr., ao chegar naquelas terras em sua
caminhonete de alto padrão, acompanhado de um caminhão que exibe imagens intencionalmente
toscas de sua campanha e toca o jingle eleitoral do prefeito (provando que a crise institucional do país
é, acima de tudo, estética). Assim que aqueles automóveis são avistados na estrada, os moradores da
primeira casa de Bacurau anunciam a aproximação iminente de Tony Jr., por meio de uma mensagem
de voz enviada para todos da cidade: “O prefeito ‘tá chegando em Bacurau. Devem ‘tá aí em menos de
cinco minutos, um carro e dois caminhões" (FILHO, 2020, p. 241). Aquele comunicado ecoa pelos
celulares de quem lá vive, e todos direcionam-se rapidamente para suas casas, fechando portas,
janelas e comércios.

De cabelo bem penteado e camisa pólo, Tony Jr. chega a Bacurau com sua assessoria e desce de seu
veículo, enquanto segura um megafone e procura por algum movimento ao redor. Por meio do
equipamento eletrônico, o prefeito diz que trouxe livros para a biblioteca local (levados com falta de
zelo na carroceria de um caminhão de carga e “desovados” na porta da escola), cestas básicas (uma
quantidade irrisória para o número de famílias que vivem no povoado), remédios (mais tarde,
descobrimos que trata-se de medicação de tarja preta, de distribuição gratuita e sem prescrição
médica; um inibidor de humor disfarçado de analgésico) e caixões (os quais, no fim do filme, têm sua
função maior revelada na história). O silêncio faz-se presente, e o político continua falando sozinho na
rua deserta: “A eleição, claro, está vindo aí, vamos trabalhar juntos outra vez. Eu estou pleiteando uma
reeleição, e vamos nos unir” (FILHO, 2020, p. 244). Apenas os cães fazem barulho na calçada, até que
os insultos e xingamentos (justificados) começam a ser verbalizados de dentro das casas, afirmando
que Tony Jr. e sua equipe não são bem-vindos naquele lugar. Finalmente, o prefeito entende que a
população, cansada de sua ladainha eleitoral, não vai interagir do jeito que ele planejava, então coloca
seus empregados no transporte mais uma vez e dirige-se para a saída do vilarejo.

O personagem é novamente citado uma vez ou outra no desenvolvimento do longa, mas sua
importância é revelada por completo na conclusão da narrativa. Depois da progressão crescente de
violências e invasões que o povoado enfrenta, a população local consegue impedir que os invasores
tomem conta da cidade, os quais assumem forma em um grupo de norte-americanos que escolheram
Bacurau como área de caça humana, parte de uma olimpíada sangrenta de extermínio de uma
comunidade que eles consideram inferior (o real motivo do envio de caixões). A verdade é que os
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FIGURA 37: Tony Jr. ordena a “desova” dos livros que levou à Bacurau para 
tentar agradar a população local. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



habitantes do lugarejo contra-atacam aquela invasão de reflexos colonialistas e conseguem neutralizar
a situação, deixando ainda muitos deles mortos no processo. Todo o grupo de estrangeiros assassinos
é morto, com exceção de Michael (Udo Kier), o líder alemão de linguajar ameaçador e abundante tom
de superioridade. Michael é capturado por um morador local e levado para a praça da cidade, quando
finalmente abre um sorriso ao ver uma movimentação de carros que aproxima-se de Bacurau. Tony Jr.
e sua equipe, agora acompanhados de uma van limpa e bem acabada (reservada para os estrangeiros,
que suposta e indiscutivelmente sobreviveriam à invasão), retornam ao vilarejo, onde seus moradores
literalmente organizam as cabeças decepadas dos forasteiros matadores nos degraus da igreja19. O
alemão avista o prefeito e grita “Amigo!” (FILHO, 2020, p. 315), fazendo emergir sentimentos de
extremo pânico no rosto do político. As duas personagens interagem cada vez mais, declarando a
relação entre Tony Jr. e o grupo de invasores. Acontece que o prefeito verdadeiramente vendeu as
vidas do vilarejo para Michael e sua equipe de extermínio, de forma que Bacurau serviria de campo de
caça para o divertimento estrangeiro, por meio das cordas que o político acredita equivocadamente
manipular. Tony Jr., para além de ter abandonado a cidade à própria sorte, compactuou com os
homicídios em massa e ainda recebeu recompensas financeiras pelo feito, assim como o acúmulo de
capital acontece por quem gerencia processos de invasão latifundiária na nossa realidade. Com as
intenções e manobras para execução do ataque aqui esclarecidas, acredito ser valioso para esta
pesquisa conectar a necropolítica de Achille Mbembe às conceituações de Marcelo Lopes de Souza
acerca de território, poder e lugar, na intenção de traçar uma linha direta entre tal referencial teórico e
as cenas descritas anteriormente.

O filósofo, historiador, teórico político e intelectual camaronês Achille Mbembe sugeriu o termo
necropolítica em seu livro que leva o mesmo nome (2018), onde o autor disserta a respeito do papel
das armas de fogo no mundo contemporâneo, onde são amplamente dispostas com a intenção de
destruição máxima e vinculação de formas únicas de existência social baseadas no medo. Assim,
Mbembe define necropolítica como o poder de escolher com total arbitrariedade quem vive e quem
morre. Com base em estratégias de controle populacional sistematizadas e subjugação de corpos, a
escolha de “deixar morrer” torna-se fria e socialmente aceitável, mas não para todos os corpos. O autor
afirma que o corpo "matável" diz respeito àquele que está sob constante risco de morte, o qual é
definido por um parâmetro primordial de seletividade: a raça (MBEMBE, 2018). A obra de Kleber, de
forma geral, dialoga diretamente com as colocações de Mbembe, onde o medo é utilizado como
ferramenta para dominação espacial ao lado do capital, permitindo que distâncias sejam estendidas e
19 A cena em questão remonta ironicamente a simbologia iconográfica das execuções do bando de Lampião em 1938,
comandadas pelo tenente João Bezerra da Silva. A fotografia da época, de autoria desconhecida, mostra as cabeças
degoladas dos cangaceiros na cidade de Piranhas, em Alagoas.
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FIGURA 38: O plano de Tony Jr. é desvendado, e Bacurau descobre que foi vendida 
para os caçadores de humanos. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



lugarejos como Bacurau sejam submetidos a tentativas de silenciamento (mais uma faceta da
segregação sócio-espacial). Ademais, toda a filmografia do cineasta retrata histórias onde territórios
são extrapolados e lugares (dotados de simbologias e memórias) são invadidos. O vilarejo do oeste
pernambucano ilustra este cenário com êxito.

Para Souza (1995), territórios podem ser delineados como espaços definidos por e a partir de relações
de poder. E, a respeito do próprio poder, o autor apoia-se na visão da filósofa política alemã Hannah
Arendt para edificar o conceito. A autora (2007) coloca o poder como uma capacidade de ação em
uníssono, de forma que apenas existe na condição de um grupo manter-se unido. Na tentativa de não
vilanizar a ideia de poder, Arendt ressalta que o entendimento mútuo é o principal norteador,
assumindo, assim, uma fonte de legitimidade de seu exercício. A filósofa defende que este “poder de
estado puro” é algo fundamentado no entendimento do diálogo, fazendo com que o termo possa ser
empregado também direcionado à autonomia de coletividades e indivíduos marginalizados, em
consonância com o ato coletivo de resistência da população de Bacurau. Isto, entretanto, não exclui o
emprego da mentira, corrupção, mistificação e manipulação retórica que podem surgir como
consequências do mau uso do poder (ARENDT, 2007). Dessa forma, Souza (2013) relata que o poder
configura-se como o principal agente na definição de territórios, por meio do manejo da dimensão
política das relações sócio-espaciais, entregando, portanto, o território como uma relação social
tornada espaço. Ou seja, nas palavras do próprio geógrafo:

Não há influência que seja exercida ou poder explícito que se concretize sem que seus
limites espaciais, ainda que às vezes vagos, igualmente sejam menos ou mais perceptíveis.
Mesmo quando se exerce poder a grandes distâncias, por meio das modernas tecnologias
de comunicação e informação, o alvo ou destinatário jamais é um grupo social “flutuando no
ar”, mas sempre um grupo social em conexão com um espaço (a ser [des]territorializado,
portanto).
(SOUZA, 2013, p. 87)

Ao retratar a [des]territorialização (metodologia de invasão apresentada também em Bacurau, quando
os estrangeiros utilizam-se do medo para descaracterizar a identidade local dos moradores do lugarejo
e retiram a localidade do mapa por meio de tecnologias que o capital imobiliário paga), Souza (2013)
entende este processo como experiências culturais tracejadas enquanto traumas coletivos, onde o
desenraizamento de indivíduos e grupos sociais inteiros pode acontecer. O impacto tem potencial para
chegar a atingir, inclusive, a privação de acesso a riquezas e recursos, ampliando ainda mais a
segregação sócio-espacial. Isto pode ser enxergado, mais uma vez, no filme em questão, quando a
população de Bacurau tem seu acesso à represa de água local restringido pelas forças políticas que

4538

FIGURA 39: Os invasores utilizam um drone disfarçado de nave espacial para enganar o moradores do lugarejo, 
que provam-se mais inteligentes do que os assassinos imaginavam. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



tentam enfraquecer seus habitantes, na intenção de que o grupo de caçadores enfrente uma
comunidade debilitada. Comumente, a [des]territorialização acontece pelo emprego da violência, assim
como o autor estampa com a ajuda de migrações forçadas após conquistas militares, remoções de
áreas periféricas e favelas, despejo de famílias em ocupações de terra e expulsão de vendedores
ambulantes pelas forças ditas de “ordem”. Tudo isto compõe ações comuns no ambiente urbanizado,
mas a produção capitalista do espaço estende seus efeitos tóxicos também para regiões rurais, que,
assim como Bacurau, são exploradas por grupos dominantes.

Por consequência, o conceito de lugar torna-se ferramenta relevante para a presente discussão, na
qualidade de um lembrete do protagonismo da memória sócio-espacial como arma de contra-ataque
perante a [des]territorialização. A respeito do termo, Souza (2013) entende lugar como um espaço
concebido e vivido, sempre dotado de significados particulares e coletivos, onde as dimensões cultural
e simbólica ganham destaque merecido. Assim, demandas acerca de identidades, intersubjetividades e
trocas simbólicas constroem sentidos e retratos destes lugares enquanto espacialidades vividas.
Paralelos aos territórios, os lugares só existem na presença das relações sociais, ao passo que
assumem forma em projeções sociais espacializadas. Comparando os termos, a convergência prática
entre ambos é perceptível: lugares e territórios assimilam simultaneamente as relações de poder
espacializadas, que encontram-se invariavelmente associadas à memória sócio-espacial, na intenção
de defender as identidades, os interesses e um modo de vida específico.

Acredito que esta possa ser uma nítida justificativa para o teor pedagógico do cinema de Kleber,
enquanto preserva a potência de fazer crescer a sensibilidade coletiva naquilo que tange a leitura e o
consumo dos nossos espaços. Dessa forma, o afronte de territórios (e, por consequência, das
memórias ali contidas) ajuda a compor o armamento da produção do espaço pautada no acúmulo de
capital, ao lado de parâmetros urbanísticos desfavoráveis para aqueles que vivem com menos renda,
urbanizações que segregam, especulação imobiliária e gentrificação de áreas de maior interesse de
grupos dominantes. Contudo, as armas de contra-ataque são igualmente fortes, e a resistência dos
moradores de Bacurau, ou mesmo dos ativistas que lutam pelo movimento Ocupe Estelita, por
exemplo, estampam tamanha força.

Na cena do filme em que a população se prepara para a invasão iminente dos caçadores
norte-americanos, tal armamento de contra-ataque é metaforizado em duas das simples edificações do
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FIGURA 40: Ao chegarem a Bacurau, os invasores recebem um aviso: roupas ensanguentadas das 
vítimas são penduradas em um varal na praça do vilarejo. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



lugarejo: na escola20 e no museu. As crianças e alguns adultos de Bacurau escondem-se dentro do
prédio de cunho educacional, enquanto Lunga (Silvero Pereira), um herói local e fora-da-lei perseguido
pela polícia, e seus companheiros ocultam-se em um alçapão no piso do prédio que guarda a memória
de Bacurau, com retratos de familiares antigos, peças de arte produzidas por mãos locais e recortes de
jornais relatando a ação dos cangaceiros na região emoldurados nas paredes21. No momento certo, os
adultos abrem as janelas da escola e direcionam suas armas de fogo para dois dos invasores, com os
quais chumbo é trocado até o momento de completo silêncio. Na mesma rua, mais a frente, Lunga,
armado com uma pistola antiga e um facão que compunham a exposição do museu, lidera o
contra-ataque de outro invasor que adentra o prédio, o qual é surpreendido pela brutalidade que faz
sangue ser espirrado contra aquelas paredes históricas. O silêncio reaparece. Assim, por meio de mais
uma de suas sutilezas, o cinema de Kleber (e, neste caso, também de Dornelles) promove mais uma
potente metáfora: uma comunidade sob ataque, por meio do seu próprio poder autônomo, estimulado
pela memória sócio-espacial dos moradores de Bacurau, arma-se da história das gerações que
anteriormente lutaram e resistiram às tentativas de silenciamento impostas. As armas que suas mãos
seguram representam séculos de [des]territorialização, quando o poder político e o acúmulo de capital
tentaram destruir a memória de sua formação identitária, usada agora como força oposta à dominação.
As marcas do trauma coletivo continuaram profundas, assim como o sangue manchado nas paredes do
Museu Histórico de Bacurau. Isa (Luciana Souza), entretanto, a moradora local responsável por aquele
prédio, entende a importância daquelas imundas cicatrizes vermelhas para a preservação da
lembrança que resiste ao medo, à invasão e ao tempo:

A gente limpa o chão… mas ninguém toca nas paredes. Deixamos exatamente do jeito que
ficou. Infelizmente…
(FILHO, 2020, p. 312)

21 A cena da visita dos primeiros invasores de Bacurau, a Forasteira (Karine Teles) e o Forasteiro (Antonio Saboia), reserva
uma interessante ponderação temática do filme acerca da inferiorização da cultura de populações marginalizadas. As
personagens adentram o ponto comercial de Luciene, a qual pergunta ao Forasteiro se eles chegaram ao vilarejo para
visitar o museu, e, com a sobrancelha levantada, ele volta outra pergunta de forma ingrata: “Museu? Museu de quê?”
(FILHO, 2020, p. 255). Luciene então responde com orgulho, mas certa suspeita: “De Bacurau. É bom, esse museu”
(FILHO, 2020, p. 255). Por fim, as personagens recém-chegadas ao lugarejo entreolham-se e negam aquela ideia de
imediato, estampando, por meio de suas expressões, a surpresa com o fato de que aquele lugar conta com um museu,
como se não fosse digno de ter uma história relevante o suficiente para qualquer tipo de exposição museológica.

20 A Escola Municipal Professor João Carpinteiro, nome escolhido por Kleber e Dornelles para a instituição local de ensino
de Bacurau, é uma homenagem implícita a John Carpenter, diretor, produtor, editor e compositor do cinema norte-americano
de terror. Kleber, que já havia feito uma semelhante referência na cidade de Bonito, em O Som ao Redor, é grande fã de
Carpenter e, por isso, decidiu homenagear o idealizador de grandes obras do medo, como Halloween - A Noite do Terror
(1978), O Enigma de Outro Mundo (1982) e Eles Vivem (1988). Além disso, a direção de Bacurau como um todo opera uma
ode lírica à direção maestral de Carpenter.
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FIGURA 41: Depois da invasão, uma nova exposição surge no museu local: marcas da violência, 
traços de sangue nas paredes e roupas dos matadores. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



- ATO III, Cena 1: O cinema como fomento transgressor para a educação libertadora

Em um roteiro pensado em três atos, é de se esperar que a terceira parte desta estrutura evidencie o
ponto alto da crise em questão, fazendo atingir o tão esperado momento do clímax. Na indústria
cinematográfica, é comum que tal ato apresente implícita ou explicitamente as resoluções de arcos
iniciados no primeiro ato, trazendo sensações de satisfação por meio da compreensão da obra para
aquelas pessoas em contato com ela. Por mais que o presente Ato pretenda elevar as discussões
destrinchadas até aqui para um novo patamar, é preciso esclarecer o quanto antes que as
problemáticas a partir de agora levantadas são espinhosas e bem amarradas demais para serem
solucionadas por meio de uma pesquisa desta escala. Como já mencionado anteriormente, a
sócio-espacialidade e todas as complexidades que surgem dela tocam contextos interdisciplinares para
além da arquitetura e do urbanismo, fazendo necessária a contribuição de muitos outros campos do
conhecimento nas postulações desta terceira parte. Mesmo assim, este Ato ainda resguarda em si a
função da catarse-mor, onde todas as investigações conduzidas até aqui culminarão em um horizonte
que se desprende temporariamente da base teórica e estimula transformações por meio da práxis,
onde uma metodologia pedagógica é construída como coadjuvante desta narrativa, fazendo o seu
papel de melhor amiga da protagonista, a produção do espaço. Assim, o nosso olhar será voltado
temporariamente para pontuações ligadas à pedagogia, que, mais tarde, resultarão na proximidade
entre as áreas de educação, planejamento espacial e cinema.

Nos dois Atos anteriores, uma intrincada análise fílmica foi exposta para demonstrar o papel de
denúncia do cinema de Kleber Mendonça Filho, enquanto paralelos concretos surgem por meio de sua
obra ficcional, que assustadoramente espelha a nossa realidade de produção e consumo do espaço. É
vital esclarecer que tal análise discorre muito das minhas interpretações particulares, com gênese no
meu contato com a filmografia do diretor, considerando a influência poderosa do repertório íntimo que
cada um carrega consigo. Porém, entendo que a potência pedagógica destes filmes extrapola-se para
muito além da minha leitura individual enquanto arquiteto e urbanista em formação. Acredito
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ATO III
“Eu prefiro dar um câncer, em vez de ter um”:

Considerações relativas às úlceras da indústria cultural, à educação 

libertadora e proposta de uma metodologia pedagógica sócio-espacial
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FIGURA 42: Cena de transição entre trechos do passado e presente de Clara, com o seu apartamento 
enquanto locus de manifestação da memória sócio-espacial. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



seguramente que O Som ao Redor, Aquarius e Bacurau conservam uma potência intrínseca à sua
própria existência, podendo, de forma autônoma, estimular reflexões acerca das mazelas do espaço
representadas em tela. Em outras palavras, os filmes podem se bastar por si só, já que eles próprios
servem de robustas ferramentas pedagógicas para estímulo de reflexões independentes,
transformadoras, e, acima de tudo, cidadãs. Associado a isto, Roquette Pinto, considerado o patrono
da radiodifusão para a educação no Brasil, afirma que o cinema e o rádio idealmente deveriam ser
escolas para aqueles que não têm escolas (MOREIRA, 2008), defendendo a função educadora dos
meios de comunicação de massa. Todavia, eu entendo que pouco disto promove as possibilidades
cataclísmicas do poder do audiovisual se continuamos imersos na inércia promovida pela indústria
cultural, que regurgita reproduções interpretativas na nossa direção e sufoca todo e qualquer
posicionamento crítico para além da superficialidade reproduzida. Assim, julgo relevante brevemente
analisar as úlceras abertas por meio da indústria cultural, uma vez que entender parte das
transformações sociais e comportamentais contemporâneas a partir dos meios de comunicação
massificada constitui um fator essencial para o rompimento deste arranjado ciclo vicioso (atingindo,
assim, os moldes aos quais a produção do espaço é comumente sujeitada).

Ao tratar deste recorte temático, as contribuições dos filósofos alemães Theodor W. Adorno (2021) e
Max Horkheimer (1985) tornam-se fundamentais para a elucidação dos impactos da comunicação
popular na natureza cultural e ideológica das sociedades modernas. No arcabouço teórico dos autores,
analisar ideologias não pode mais ser limitado às doutrinas políticas, sendo preciso então expandir tal
abrangência para as formulações simbólicas que permeiam a estruturação das relações sociais e as
conformações de massificação do indivíduo. Além disso, eles defendem que a cultura tornou-se uma
ferramenta que estimula e consolida formas de controle dos pareceres sociais moldados por preceitos
capitalistas. Sendo assim, Adorno (2021) e Horkheimer (1985) definem a indústria cultural como a
união de meios de comunicação (como o cinema, rádio, a televisão e os jornais), que estruturam uma
rede ostensiva de geração de capital econômico, cultural, social e simbólico. Atingindo as massas
populares de formas mais acessíveis, a indústria cultural acaba exercendo poderosos tipos de
manipulação e controle social, fazendo com que ela não apenas mercantilize a cultura, mas também se
legitime por meio da demanda do produtos por ela própria (re)produzidos. Na teoria dos filósofos,
percebe-se o processo de hierarquização da qualidade de tais produtos, privilegiando uma
quantificação dos processos desta indústria, retirando a fundamental importância de seus conteúdos e
valorizando primordialmente a assinatura estatística dos espectadores (ou melhor dizendo,
consumidores). Em contextos ainda mais contemporâneos, a internet e a sua desenfreada proliferação
de imagens mediada pelos algoritmos intensificam ainda mais este processo.
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FIGURA 43: Os primeiros raios de sol atingem o apartamento de Clara, preenchido por livros, discos de vinil 
e um pôster do filme Barry Lyndon (1975), de Stanley Kubrick. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



Uma das consequências mais destruidoras da reprodução midiática é a criação de uma ilusão de
mundo que não corresponde àquilo que a nossa consciência pode naturalmente perceber, concebendo
assim uma realidade cinematográfica competente apenas aos sistemas econômico e político no qual a
indústria cultural está inserida, favorecendo-os. Neste regime, o indivíduo torna-se subordinado ao dito
“progresso” da técnica em detrimento de sua subjetividade, perversamente reduzindo a razão humana
à instrumentalidade. Mesmo que a cultura massificada demonstre uma postura supostamente
democrática e baseada em liberdades, ela simultaneamente dita partes da dominação econômica e
carece da concordância popular para legitimar a sua existência. Dessarte, os autores apontam que
estes produtos, como os próprios filmes, reproduzem a cultura como mercadoria a partir da escolha
técnica racional, fornecendo bens padronizados para satisfação de inúmeras demandas para além da
própria indústria. Ou seja, a racionalidade técnica trabalha como essência coercitiva de uma sociedade
alienada (tendência que a pedagogia sócio-espacial intenciona romper).

Entendo que a transmutação do “existir cultural” em valor monetário revoga seu papel de pedagogia
para uma formação crítica, diluindo traços de uma experiência autônoma e autêntica. Assim, torna-se
menos complexo entender como a indústria cultural reafirma a degradação da função
filosófico-existencial de obras midiáticas culturais. Tudo (incluindo a produção do espaço) torna-se
gerido por e condicionado à economia na sociedade industrial, quando a amplitude econômica é
fragmentada na produção de bens e manufaturas e na criação de produtos de comunicação de massa
informativos e culturais, que modelam as subjetividades e as utilizam para governar aquilo que bem
entendem. Ao denunciar a mercantilização pulsando o seu veneno tóxico para dentro de todas as
esferas do social, Adorno (2021) e Horkheimer (1985) explicitam uma urgência anterior à nossa
contemporaneidade: a regra econômica que esgarça coercitivamente o meio social. Por consequência,
a industrialização da cultura estimula o público a perceber de forma ilusória a reprodução mecânica das
mídias refletidas na vida real, fazendo com que as pessoas sejam repetidamente moldadas de acordo
com os parâmetros postulados por tais produtos. No fim, percebe-se então a ausência da democracia
neste processo, uma vez que a indústria cultural, de forma geral, fermenta meios que impedem as
pessoas de alcançarem pensamentos críticos, impossibilitam o floreio da imaginação e adestram a
diversidade de consciências. Aquilo desfigurado para efeitos comerciais é reduzido ao simples e
repetitivo entretenimento “para todos”.

Por meio das teorias da dupla de filósofos alemães, tornam-se evidentes as transgressões que o
cinema de Kleber promove para além do senso-comum da simbiose entre espaço e relações sociais.
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FIGURA 44: Durante a invasão de Bacurau, o noticiário expõe uma realidade que projeta as 
dessensibilizações de um Brasil narrado pela violência. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



Simultaneamente, com o auxílio da análise fílmica presente nos Atos prévios, pressuponho que o
aprendizado promovido por eles entrelace aspectos criativos e críticos relacionados à produção do
espaço em si. Migliorin (2015) afirma que compreender a rua, o bairro, o vizinho e a cidade por
intermédio do cinema é a ponte que nos liga ao outro, e a filmografia de Kleber faz isto com maestria. A
potência pedagógica destes filmes não está resguardada nas minhas próprias interpretações de seus
enredos, mas encontra-se disponível para todos que os assistem, problematizam as relações
sócio-espaciais das quais fazem parte e apuram suas sensibilizações acerca da produção do espaço.
Obras como estas causam uma multiplicidade valiosa de impacto nas pessoas, pois elas podem
enxergar com verossimilhança os lugares onde moram, os agentes aplicadores de políticas
econômicas neoliberais e as afetividades que habitam a nossa memória sócio-espacial. Enquanto
participantes na dinâmica urbana, a grande maioria de nós (uns mais que outros, evidentemente) está
sujeita às tentativas de destruição das nossas moradias, dos nossos espaços públicos de lazer e da
nossa identidade coletiva, da mesma forma que estão os moradores do Bairro Setúbal, a residente
solitária do Edifício Aquarius e os habitantes de Bacurau. Como afirmado anteriormente, os conflitos
fictícios deste cinema são os conflitos reais da produção do espaço.

Embora a filmografia do diretor pernambucano seja potente por si só, aliá-la a uma pedagogia
sócio-espacial sistematizada para coletivamente perceber tais crimes na nossa realidade local pode
alavancar a nossa função social de participantes das esferas espaciais para muito além de
observadores (assim como o cinema logicamente nos posiciona). Ou seja, por meio de um processo e
um produto sócio-espaciais, potencializar algo que já é potente por natureza. Esse é o principal objetivo
da proposta pedagógica aqui edificada. Vale ainda ressaltar que, mesmo Kleber evidentemente
participando de um mercado ditado pela indústria cultural, suas obras seguem na contramão desta
reprodução, ao constantemente subverter os mais diferentes componentes do senso comum do
imaginário brasileiro. Ao questionar o status quo estratificado da produção espacial no Brasil,
trabalhando engenhosas sutilezas em um grande espetáculo narrativo, o cineasta levanta indagações
acerca da dicotomia entre o bem e o mal, quando genuínos debates surgem a partir de percepções
individuais a respeito de quem seria mocinho ou vilão em suas histórias, por exemplo. Desta forma, o
cinema klebiano funciona como um franco e silencioso agente infiltrado na reprodução massiva da
indústria cultural, sem nem mesmo apontar dedos.

No que se refere à percepção da nossa própria realidade por meio dos filmes, André Bazin (1991), uma
das grandes referências de crítica cinematográfica da primeira metade do Séc. XX, formula suas
concepções envolvendo o que ele nomeou de “janela cinematográfica” (1991). Ao argumentar que tudo

5144

FIGURA 45: João e Sofia passeiam pelas lembranças espaciais de gerações anteriores na região de 
Bonito - PE, onde Francisco mantém o seu engenho. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



aquilo projetado em uma tela atua como uma espécie de abertura para a vida real do lado de cá da
projeção, o cinema toma forma em uma revelação do mundo das ideias e do mundo sensível para o
indivíduo. Tal conceito amplifica ainda o ideal catártico das produções cinematográficas, uma vez que a
catarse é tida constantemente como uma das maiores razões para a existência da própria arte. Isto
porque, na nossa contemporaneidade, vivemos imersos em uma cultura de culto à imagem, quando
muitos aprendizados ocorrem espontaneamente. Entretanto, nosso contato com um filme, seja para
entretenimento ou análise, conjectura aprendizagens específicas, que organizam uma série de
significações fomentadas pela coletânea de experiências e memórias sócio-espaciais que guardamos
conosco. Como resultado, é possível então afirmar que a apresentação do cinema como um mundo
ficcional não passa de uma forma singular da realidade ser apresentada. Logo, se explicar a nossa
realidade em sua integridade e multiculturalidade é uma tarefa árdua e próxima do impossível, explicar
o cinema por completo será uma incumbência igualmente inacabada.

A possibilidade de ordenação destas significações comprova que a escola está viva no cinema, quando
ele não apenas cria espaços de descontração, mas também prospera pedagogias e ensina verdadeiros
modos de vida. Por meio do intrincamento do estímulo de sentidos, os filmes tornam-se assim locus de
perspectivas particulares acerca do mundo, onde histórias não são meramente inventadas, mas sim
criadas e substituídas, com a diversidade de “verdades” enquadradas e suprimidas. Isto posto, é
relevante demonstrar que a educação apresenta-se como um processo cultural de amplitude que
desconsidera os limites restritivos dos muros das escolas (enquanto espaços físicos de aprendizagem).
Esta tem sido uma persistente dedicação de estudiosos que se empenham em ampliar o entendimento
de pedagogia, assumindo todo recurso pedagógico como artifício cultural. Esta mudança de paradigma
vem proporcionando um olhar mais atento para tal área do conhecimento, considerando que a
educação passa a não ser tão restringida ao espaço escolar convencional, e mais ampliada para as
conexões com outros lugares sociais ou a partir de distintas ferramentas não habituais para o contexto
educacional. Como consequência, esta percepção descentra o sujeito e coloca-o entalhado em práticas
culturais ditadas por relações de poder (que enredam a nossa sociedade tradicionalmente
escolarizada).

A construção de conhecimentos por meio de imagens, especialmente aquelas em movimento (como o
cinema), fomenta as pessoas a empregar novos recursos divergentes dos tradicionais. Desta forma, a
equipagem submetida à observação e análise é colocada em cena, projetando novas relações
espaciais e temporais entre espectador e contexto no qual está inserido. Destrinchar obras
cinematográficas e aproveitar as peças edificadas a partir de tal análise rompe com as formas mais
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FIGURA 46: Dentro das ruínas do Cine Serro Azul, em Bonito - PE, João e Sofia encontram a sala de exibição de filmes tomada por mato alto. Ao fundo, a mixagem 
de som nos releva vozes agitadas de tempos passados, quando o cinema florescia em luzes e cartazes. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



comuns de representação, fazendo o indivíduo ingressar em dimensões do conhecimento
possivelmente ainda inexploradas. É por meio desta brecha que as conjecturas estruturadas por Ivan
Illich em Sociedade Sem Escolas (1985) elucidam que educar diferencia-se de escolarizar, da mesma
forma que este não deve ser um método feito para todos, mas sim por todos.

Nesta obra, originalmente publicada em 1971, o pensador e polímata austríaco provocou grandes
inquietações na opinião pública ao criticamente descrever as falhas sistêmicas do ensino ocidental
contemporâneo, promovendo o que ele denominou de desescolarização da sociedade. Illich (1985)
defende a impossibilidade de estimular uma educação universal por meio da escola, uma vez que ela
desconsidera a multiculturalidade da sociedade e encontra-se apoiada em uma sequência intolerável
de burocracias e hierarquizações, afastando-se do modelo ideal de encorajar cada pessoa a
transformar as suas próprias experiências em um processo ininterrupto de aprendizagem. O autor
questiona o sistema dominado pela interpretação da educação como um produto pré-formatado, onde
educadores são condicionados à mera (mas trabalhosa) transmissão de conteúdo, em detrimento da
construção coletiva de conhecimento, negligenciando temas relevantes para a realidade experienciada
localmente, preterindo as individualidades e acatando o consenso institucionalizado. Assim, a resposta
para o fracasso do modelo escolar demonstrado pelo pensador reside no reducionismo promovido
conscientemente pelas instituições de ensino, tendo a homogeneidade do pensamento estudantil como
objetivo e posicionando o serviço acima do valor. Illich entende que nossas escolas se baseiam
progressivamente mais em uma assimilação técnica da educação, concebendo-a primordialmente
como fornecedora de uma mão de obra produtiva e pouco (ou nada) questionadora, medicando a
demanda industrial inerente à nossa sociedade, ao passo que simultânea e fingidamente privilegia a
iniciação do indivíduo enquanto consumidor. Esta é justamente a ponte perigosa que liga a
escolarização tradicional à indústria cultural.

Por conseguinte, como o aprendizado é teoricamente ligado ao ganho de uma nova habilidade ou
cognição, as escolas jamais conseguem atingir tal objetivo por completo, uma vez que privilegiam um
saber contínuo, unilateral e hierarquizado, reaplicado em um contexto desconforme, ainda não
experienciado. Esta forma de escolaridade verifica-se inapta para a promoção de justiças sociais e para
qualquer aprendizagem para além das instruções técnicas, retirando a evidência de que as
competências compartilhadas podem potencializar o diálogo de conhecimentos iniciados no nosso
cotidiano - afinal, em cotidiano, todos somos especialistas. E, enquanto pensador e planejador do
espaço em formação, isto me parece inconcebível. À vista disto, esquece-se que uma parte
considerável da aprendizagem das pessoas acontece de forma espontânea, transbordada para fora
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FIGURA 47: Enquanto passeiam por Bonito - PE, João e Sofia passam pela escola local e avistam uma aula 
acontecendo na área externa (VER NOTA DE RODAPÉ 20). Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



dos limites das escolas, comprovando que a transferência premeditada de conhecimento não tem sua
gênese em instruções reducionistas e programadas. Illich então propõe que a desescolarização da
sociedade acarretaria na validação da dupla natureza da aprendizagem, quando letrar-se de
habilidades retém igual importância da obtenção de aptidão para aplicá-las. Esta é uma marcha que
preconiza a vida comum, do indivíduo comum, inserido em seu cotidiano de identidades familiares. É
justamente por isto que potencializar um processo engajado de autoaprendizagem e pautado nestes
ideais comunica preceitos de autonomia crítica, pois, no fim, desescolarizar é libertar.

- ATO III, Cena 2: Edificando uma pedagogia sócio-espacial, tijolo por tijolo

Para o processo de desescolarização da sociedade, a educação pode (e deve) exercer uma função
libertadora das robustas engrenagens da indústria cultural e escolarização confinadora, que giram de
forma automática e criam obstáculos articulados para que sua força motriz não seja facilmente
restringida. Uma sistematização de estratégias para a aprendizagem (como esta descrita nas Cenas a
seguir) e o apuramento de posicionamentos críticos podem ser pedras pequenas e ínfimas
posicionadas por entre estas engrenagens, mas que acabam gerando uma série de falhas e fendas na
reprodução cultural, podendo ser a faísca de uma completa transformação por meio da educação
libertadora. Ao tratar da pedagogia como prática de liberdade, dois nomes nos ajudam a contemplar os
impactos otimistas e esperançosos da passagem de conhecimento por meio de uma problematização
genuinamente engajada. Primeiramente, Paulo Freire toma o palco, enquanto Patrono da Educação
Brasileira e um dos educadores e filósofos mais influentes da pedagogia mundial.

O pensamento freiriano, que mesmo depois de vinte e cinco anos posteriores à sua morte ainda gera
incômodo em parcelas mais conservadoras de todo o mundo, postula uma verdadeira compreensão
universal das lutas por liberdade. O espírito bondoso e de mente aberta do autor, facilmente
reverberado em seus textos (onde escolhas de palavras e analogias construídas a partir de exemplos
cotidianos promovem leituras e interpretações facilitadas), faz questão de enfatizar a primordial etapa
inicial da transformação: o distinto momento em que começa-se a entender criticamente a nossa
própria identidade diante das circunstâncias ao redor, das espaciais às políticas. Assim, para muito
além dos espaços convencionais de promoção da educação, como as salas de aula, o cinema de
Kleber (e de tantos outros cineastas brasileiros) propõe a manipulação destes pensamentos via arte,
provocações e estímulos visuais. Freire repetidamente afirma em sua obra que a conscientização não
deve servir como um ponto final, na forma incompleta de uma série de novas crenças abstratas, que
vagam nas mentes e somente ali habitam. Portanto, para o pedagogo, a tomada de consciência precisa
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FIGURA 48: Durante uma aula para os alunos de Bacurau, Prof. Plínio utiliza ferramentas de geoprocessamento para localizar 
a “cidadezinha” no mapa. As crianças fazem uma roda e observam com interesse. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



ser somada a uma prática significativa, e o modelo pedagógico desenvolvido a seguir tenta edificar tal
práxis, quando as pessoas envolvidas mergulham suas mãos em uma argila ainda crua de
interpretações da produção do espaço e modelam o material com habilidades de artesãos ainda em
construção.

Porém, quando as hierarquias estruturais de uma sociedade institucionalizada permeiam suas ações
até mesmo na prática educativa, Freire demonstra em Pedagogia do Oprimido (1994) que as relações
educador-educandos apresentam um caráter fundamentalmente narrativo e dissertativo. Por
consequência, a narração construída a partir do educador enquanto sujeito dirige os educandos a uma
mera memorização mecânica e prolixa do conteúdo narrado. Tal convicção assume formas perversas
nesta relação cíclica, quando educadores são enaltecidos por “preencherem” cada vez mais os
educandos, ao passo que os educandos mais “dóceis” são aqueles que inquestionavelmente se
deixam ser “preenchidos”. Sobre esta lógica de opressão, o autor demonstra que:

(...) a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o
educador o depositante. Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e
depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e
repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que
se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem
para serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os
grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada concepção
“bancária” da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora da práxis, os homens não
podem ser.
(FREIRE, 1994, p. 33)

Fica claro o posicionamento do pedagogo diante do arquivamento de educadores e educandos,
quando, nesta realidade distorcida de educação, não existe espaço para a criatividade, transformação
e, consequentemente, o saber crítico. É vital esclarecer que só existe promoção do saber por meio da
invenção, reinvenção e busca inquietante (quase impaciente), colocando as pessoas perante o mundo,
ao lado do mundo e ao lado de outras pessoas. Afinal, não podemos desistir de encontrar esperança
em meio a tanta sujeira moral. Desta forma, em Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à

prática educativa (2002), Freire nos convida a deixarmos de ser objetos para nos posicionarmos como
sujeitos, pois ele entende impraticável adentrar uma luta como instrumento de manipulação e
reprodução para apenas posteriormente se tornar agente ativo (naturalmente, muito disto diz respeito
às formas de controle que uma sociedade escolarizada promove). Tal convite assinado pelo autor,
selado em um envelope robusto e de papel gentil ao toque, serve como um importante lembrete:
compreender quem somos diante do mundo, uma vez que nossas visões sociais particulares reservam
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FIGURA 49: Ao não encontrar Bacurau no mapa do tablet, Prof. Plínio decide 
procurar no computador da sala de aula. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



igual importância para a construção de conexões genuínas para uma educação libertadora. Que
trajemos então as roupagens de sujeitos que fazem histórias diariamente, e a filmografia de Kleber é a
minha sugestão de vestimenta com caimento ideal.

O segundo nome que nos auxilia no assentamento teórico para a proposta pedagógica dissecada nas
próximas páginas é bel hooks22, autora, professora, teórica feminista e ativista antirracista
norteamericana, que muito contribuiu para a pesquisa da pedagogia engajada iniciada por Freire, do
qual era uma grande admiradora (e questionadora). Em Ensinando a transgredir: A educação como

prática da liberdade (2013), hooks proclama categoricamente que uma verdadeira revolução de valores
apresenta-se como uma necessidade urgente, considerando a facilidade com a qual uma civilização
pode naufragar na presença da falência moral, espiritual e financeira. Este tapa sem luva é direto ao
ponto, pois vivemos este naufrágio hoje em dia, assim como afirmado no primeiro parágrafo do Prólogo
deste trabalho. O presente clima soturno global estrutura a incerteza da barbárie, quando não sabemos
mais os limites da possibilidade de mantermos sensos de comunidade. Talvez se perdermos tais
sensos, perderemos também parte do que edifica as nossas democracias. Como exemplo disto, as
figuras públicas que mais discorrem sobre o retorno dos valores antigos vinculam males de influência
global, tal qual a intolerância, o materialismo e militarismo (e, mais uma vez, retomando o holofote para
os filmes do universo klebiano, estes e outros males nos ajudam a criar denúncias sócio-espaciais em
tela, seja pela segregação étnica em Bacurau ou pela fome avassaladora do mercado cosmopolita da
construção civil em Aquarius).

Assim como Corrêa (2004) denuncia os agentes que fazem e refazem a cidade, a autora evidencia que
são justamente estas pessoas aquelas comprometidas a todo custo com a manutenção dos sistemas
de dominação, tomando forma concreta no racismo, sexismo, imperialismo e na manutenção de
classes. Ao lado ainda da reprodução regurgitada da indústria cultural, estes grupos promovem
também um ideal errante de liberdade, equiparando-a, por exemplo, ao materialismo. Desde nossos
primeiros anos de vida, ensinam-nos que a dominação é “neutra” e “natural”, justificando a força dos
poderosos em detrimento dos fracos e impotentes governados (tal qual Aquarius denuncia, ou Bacurau

eleva ao extremo absurdo). Porém, mesmo que a rejeição de tais valores aconteça individualmente, a
rejeição coletiva está longe de ser vislumbrada, considerando as mãos perversas que ainda ditam e
comandam o nosso cotidiano, as nossas interações com o espaço e a nossa cidadania. É por meio

22 “Sobre o nome de bell hooks ser empregado em letra minúscula: essa prática surge a partir de uma postura da própria
autora, que criou esse nome em homenagem à sua avó e o emprega em letra minúscula como um posicionamento político
que busca romper com as convenções linguísticas e acadêmicas, dando enfoque ao seu trabalho e não à sua pessoa.”
(FURQUIM, 2019, p.12). A presente pesquisa respeita a escolha da autora e emprega a grafia por ela defendida.
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FIGURA 50: Enquanto o ataque à Bacurau acontece no ato final, as crianças e alguns adultos se 
escondem na escola do vilarejo. Balas começam a voar. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



deste caminhar sobre pedras dolorosas e espinhosas que hooks também corrobora a prática
pedagógica como tentativa de extinção de tais valores. No entanto, isto não exclui a educação dos
seus vícios condicionados ao exercício que desconsidera um condimento vital para a promoção e
construção coletiva de conhecimento: a diversidade cultural. A respeito dela, hooks pontua que:

Se examinarmos criticamente o papel tradicional da universidade na busca da verdade e na
partilha de conhecimento e informação, ficará claro, infelizmente, que as parcialidades que
sustentam e mantêm a supremacia branca, o imperialismo, o sexismo e o racismo
distorceram a educação a tal ponto que ela deixou de ser uma prática de liberdade. O clamor
pelo reconhecimento da diversidade cultural, por repensar os modos de conhecimento e pela
desconstrução das antigas epistemologias, bem como a exigência concomitante de uma
transformação das salas de aula, de como ensinamos e do que ensinamos, foram revoluções
necessárias - que buscam devolver a vida a uma academia moribunda e corrupta.
(HOOKS, 2013, p. 45)

Perante tal realidade, que não se manifesta apenas no contexto da educação superior, mas sim no
sistema educacional em sua completude, indivíduos podem acreditar que apoiar a diversidade cultural
em uma sala de aula resulta na substituição de uma ditadura por outra, trocando um conjunto de
pensamentos por outro distinto. Ainda que o multiculturalismo esteja gradativamente mais presente em
diferentes esferas da nossa sociedade, discussões práticas e estratégicas a respeito do aprendizado
como uma experiência de inclusão ainda estão longe de mostrarem-se constantes na conjuntura da
educação. Para esclarecer isto, basta lembrarmos do cenário educacional onde crescemos e nos
capacitamos, independentemente da faixa etária em questão. Grande parte de nós participamos de
“comunidades escolares” (que, de comunitárias, pouco ou nada tinham) onde o ensino retratava a
noção de uma única forma de pensar e viver o mundo, estimulando uma crença coletiva e fabricada de
universalidade. A maioria de nós aprendeu a imitar tal modelo, seja enquanto educador ou educando, e
o ciclo indubitável persevera.

Dessarte, Freire (1994; 2002) e hooks (2013) me fazem acreditar que construir uma condição
democrática nas salas de aula e em outros espaços de ensino, onde a responsabilidade de contribuir
com o aprendizado segue uma dialética entre as partes interessadas, situa-se como o objetivo principal
de uma pedagogia libertadora. Com a multiculturalidade se expressando significativamente nestes
espaços, os educadores precisam enfrentar e driblar os obstáculos impostos pela política de
dominação de processos escolarizados a ferro e fogo, presentes de forma massiva no ambiente
educacional. Ambos os autores partem do pressuposto de que o senso comunitário e de contribuição
polissêmica é a chave para a criação da atmosfera de abertura vinculada ao rigor intelectual, em
consonância com a abordagem sócio-espacial. Idealmente, cada um de nós resguarda o desejo de
aprender, que tanto dialoga com a execução de políticas de desescolarização da sociedade e evidencia
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FIGURA 51: Pais e filhos se protegem dos invasores em um dos espaços comunitários 
de maior significado para Bacurau: a escola. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



a nossa capacidade de coexistir plenamente no mundo. hooks (2013) defende que uma das maneiras
mais eficientes de construir uma comunidade em espaços de ensino é por meio do reconhecimento da
voz individual de cada participante naquele lugar, escutando um ao outro em uma prática de
reconhecimento e valorização da diversidade. Aliada a isto, a apuração de dores e desconfortos que
novos aprendizados e mudanças de paradigmas podem trazer demonstra-se vital para que o interesse
na prática educacional não seja interrompido por angústias diante de mazelas que testam
cotidianamente as nossas vidas, como aquelas denunciadas pelo cinema klebiano. Assim, a técnica de
integração da teoria com a práxis, dos modos de conhecer e dos hábitos de ser acontecem em
uníssono, em uma prática coletiva e compartilhada. Por intermédio desta sucessão, podemos construir
uma comunidade aliada à educação, memória e afetividade. hooks não hesita em reiterar que:

O multiculturalismo obriga os educadores a reconhecer as estreitas fronteiras que moldaram
o modo como o conhecimento é partilhado na sala de aula. Obriga todos nós a reconhecer
nossa cumplicidade na aceitação e perpetuação de todos os tipos de parcialidade e
preconceito. Os alunos estão ansiosos para derrubar os obstáculos ao saber. Estão
dispostos a se render ao maravilhamento de aprender e reaprender novas maneiras de
conhecer que vão contra a corrente. Quando nós, como educadores, deixamos que nossa
pedagogia seja radicalmente transformada pelo reconhecimento da multiculturalidade do
mundo, podemos dar aos alunos a educação que eles desejam e merecem. Podemos
ensinar de um jeito que transforma a consciência, criando um clima de livre expressão que é
a essência de uma educação em artes liberais verdadeiramente libertadora.
(HOOKS, 2013, p. 63)

Todo este arcabouço teórico de Illich (1985), Freire (1994; 2002) e hooks (2013), naquilo que tange a
edificação de novas práticas pedagógicas voltadas para a liberdade, vai de encontro direto à amplitude
conceitual da pedagogia sócio-espacial. Segundo a professora e pesquisadora Ana Paula de Assis
(2022), da qual eu tive o privilégio de ser aluno durante a graduação, a sócio-espacialidade vinculada
às práticas pedagógicas objetiva uma maior democratização do conhecimento, que posiciona a
relevância dos espaços ao lado da importância dos grupos sociais, tendo ainda como horizonte
desejado a orientação da autoprodução e gestão coletiva espacial. A concepção de tais ideiais
promove uma interrupção da reprodução da atividade profissional baseada em preceitos
assistencialistas, que fazem perdurar hierarquizações de dependência entre formas de conhecimento e
enquadramento de grupos em arquétipos pré-determinados, posicionando a cognição técnica e
especializada acima de outras. Desta forma, representando tal rompimento, a pedagogia sócio-espacial
nos ajuda a conceber formatações de aprendizagem enquanto processos contínuos e compartilhados.
Assim, a autonomia de cada pessoa envolvida se entrelaça com a práxis política, subjetiva e
experienciada por diferentes grupos e comunidades, na tentativa de substituir a hegemonia da
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FIGURA 52: A população de Bacurau observa os invasores pelas frestas das janelas 
da escola, prontos para o contra-ataque. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



produção do espaço e suas destruições por um “imaginário espacial diverso” (ASSIS, 2022, p. 02).
Para efeitos da presente pesquisa, é relevante ressaltar que a autora esclarece que este é um conceito
ainda em construção, de forma que ela própria ou o presente texto não pretendem restringir aspectos
que esta formulação teórica ainda pode assumir para além de tudo aqui discutido. Portanto, tenhamos
em mente que esta é uma definição de âmagos referenciais para o vislumbre de práticas
comprometidas com “a emancipação de grupos socioespaciais” (ASSIS, 2022, p. 02). É vital acentuar
ainda as contribuições do professor e pesquisador Guilherme Ferreira de Arruda, orientador deste
trabalho, na consolidação do conceito de pedagogia sócio-espacial, tendo sido foco de pesquisa em
sua tese de doutorado Pedagogia sócio-espacial para democracia radical: Uma experiência mediada

por interfaces em Glaura (2021).

Ao analisar as propostas de sistematização de interfaces e jogos colocadas por Assis (2022) e Arruda
(2021), fica claro compreender como uma metodologia pedagógica sócio-espacial empenha-se em
alcançar a tão desejada desalienação do conhecimento voltada para e a partir do espaço, extrapolando
os limites dos muros concretos e abstratos do debate acadêmico especializado. É possível ainda
enxergar tal esforço na filmografia de Kleber, quando o cineasta propõe que a câmara nos conduza
intimamente para dentro das relações sócio-espaciais que contribuem com a concepção de antigos,
atuais e futuros espaços. Além disso, este braço da pedagogia apresenta possibilidades para o
exercício de reflexão e interpretação da prática espacial cotidiana (já que, mais uma vez, todos somos
especialistas neste assunto). Paralelamente àquilo postulado pelo autoaprendizado e pela
desescolarização da sociedade, eu entendo que, ao fazermos sentido do mundo, nós aprendemos a
partir de conceituações e assimilações que já compõem a nossa experiência, o nosso empirismo.
Neste hermético processo, mudamos nossos conceitos anteriores, expandimos a nossa capacidade de
fazer ainda mais sentido do mundo e abrimos espaço para futuros encontros com tudo que habita fora
da sala de aula. É justamente por este motivo que a diversidade cultural apresenta-se como uma das
peças mais fundamentais da pedagogia sócio-espacial, sem a qual o aprendizado torna-se incompleto,
pouco inspirado e indiferente. O papel celebrado da experiência nesta construção implica também no
reconhecimento do processo como mais produtivo do que um resultado concreto final, de forma que:

As práticas que caracterizam a pedagogia sócio-espacial, independente de chegarem ou não
a produtos finais, propõem processos que incluem as pessoas diretamente interessadas. No
escopo da pedagogia sócio-espacial, cabem práticas diversas, que vão desde ações de
assessoria técnica, ações de conscientização, ou até o desenvolvimento de interfaces para
a ativação de debates que possibilitem a reflexão crítica e a percepção das questões
cotidianas sob a perspectiva do espaço coletivo.
(ASSIS, 2022, p. 02)

5952

FIGURA 53: Os caçadores de humanos disparam os primeiros tiros, mas a resistência vem de dentro do espaço escolar. A educação 
como proteção contra a dominação e a subjugação (VER NOTA DE RODAPÉ 20). Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



Isto posto, proponho então uma metodologia edificada sobre a fundação concretada com todo o
alicerce intelectual exposto até aqui, onde a construção coletiva e democrática é literal e sua devida
aplicação demonstra muito da potência interpretativa relativa aos espaços contida nas pessoas. Estes
são os pavimentos acolhedores onde habitam tal metodologia.

- ATO III, Cena 3: Subindo Os Andares de Aquarius

Primordialmente, é preciso relembrar que o cinema pode funcionar como uma peça pedagógica em si.
A análise fílmica realizada nos Atos I e II comprova a infinidade de camadas que podem ser
destrinchadas a partir de obras audiovisuais, especialmente aquelas comprometidas com algum tipo de
delação social. Todavia, mesmo que tais peças possam gerar reflexões individuais poderosas nas
pessoas, eu entendo que o fomento compartilhado de tais discussões amplifica a fortuna crítica
provida, além de, idealmente, estimular uma maior diversidade cultural a se juntar ao debate. Assim
como o cinema de Kleber é meticulosamente esculpido por sutilezas, a metodologia aqui proposta tenta
fazer com que elas sejam profusamente enxergadas em conjunto. Chegamos então a uma pergunta
crucial para a determinação dos caminhos tomados pela metodologia: “como utilizar os filmes para ir

além?” Este é o tipo de questionamento com infinitas possibilidades de respostas, quando diferentes
intenções podem guiar diferentes estratégias pedagógicas. Aqui, o caminho escolhido converge na
aplicação do cinema do diretor pernambucano como catalisador para uma educação de autonomia de
decisões criativas e pensamento crítico, de forma que cada participante utilize suas subjetividades,
experiências particulares, memórias e seus afetos como lenha para a fogueira que é a metodologia.
Desta forma, existe um rebatimento intencional nos interesses dos próprios envolvidos, considerando
este um dos pilares para a criação compartilhada e engajada de aprendizagem. Tais interesses são
aqui representados por meio da identidade destes participantes, uma vez que a pedagogia proposta se
apoia na articulação de estudantes universitários que estudam o espaço e que podem contribuir para
as discussões levantadas.

Ademais, antes de explicitar as etapas que fazem parte desta estratégia, entendo que determinar
aquelas partes que não a compõem retém igual importância. Esta não é uma pedagogia pautada em
uma análise purista do audiovisual, que coloca a construção técnica do cinema em primeiro plano.
Mesmo que este aspecto faça parte de qualquer história contada por meio de imagem e som, a
intenção aqui é estimular nuances próprias e mais críticas às realidades e subjetividades de cada
participante, onde o olhar particular e todo o repertório individual a respeito da sócio-espacialidade
podem ser incorporados por meio de incentivos diretos. Assim como os dois primeiros Atos deste
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FIGURA 54: O exterior do Edifício Aquarius é reformado, mais uma das transformações 
estéticas impressas pela passagem do tempo. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



trabalho constituem parte da minha análise fílmica diante dos filmes de Kleber, esta metodologia visa
desenvolver a percepção dos paralelismos do Brasil representado em O Som ao Redor, Aquarius e
Bacurau com o Brasil tangível da nossa realidade. Por consequência, o foco reside nas
problematizações coletivas e cotidianas que tangenciam as complexidades sócio-espaciais dos nossos
locais de afeto e memória (não obstante, as problemáticas individuais de alguma forma retumbam na
coletividade, considerando o quão estruturais são as nossas manifestações culturais e
comportamentais).

Deixando as abstrações um pouco de lado, uma rápida visualização concreta da metodologia se faz
necessária. A priori, esta sugestão de pedagogia sócio-espacial propõe a concepção de uma produção
audiovisual autoral de cada participante, criando paralelos entre as denúncias do cinema klebiano e a
realidade local (neste caso, o município de Ouro Preto - MG e seus distritos). Idealmente, esta
produção deve irradiar uma reflexão pessoal acerca da produção do espaço, com foco maior na
memória sócio-espacial. Assim, o seguinte esquema gráfico nos auxilia na ilustração de como esta
metodologia é programada (FIGURA XX):

FIGURA XX: Esquema gráfico da concepção da pedagogia sócio-espacial, de autoria própria.

De um lado, partimos da soma entre nossas memórias, afetividades e subjetividades, as quais ajudam
a tecer um olhar próprio que temos no tocante a uma determinada realidade. Esta poderosa soma
atravessa dois planos em paralelo, sendo o primeiro o conjunto imagético registrado por Kleber em
seus filmes. Sempre teremos tal plano como uma das principais referências durante a aplicação desta
metodologia, pois ele promove, primordialmente, ponderações e análises de forma autônoma, que
certamente contribuem para os produtos finais pressupostos. O segundo plano é composto pelo
registro próprio de cada participante (por meio da documentação de imagens estáticas, em movimento,
áudios, desenhos, entre outros), que reflete parte do repertório próprio de cada um. Passando por
estes dois planos (sempre em paralelo), o conjunto deve atingir uma denúncia sócio-espacial registrada
localmente, tomando forma então em mais uma produção audiovisual, mas, desta vez, explicitando a
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FIGURA 55: Memória e afeto se manifestam nos pesadelos de Clara, 
quando lembranças de infância convivem com recordações de seu 
câncer já tratado; o espaço de seu apartamento como moldura para 
todos estes momentos. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



emancipação crítica de cada um (e não apenas um fruto de análise baseada em visões terceiras). Ou
seja, os envolvidos entram em contato com os filmes, os interpretam coletivamente, voltam seus olhos
para os espaços que os cercam e registram imagens, sons e sensações. A partir destes estímulos,
filmes, colagens, instalações, peças publicitárias e uma infinidade de outras opções podem surgir como
resultado final do processo de reflexão e denúncia.

Na medida em que o cinema integra uma parcela pertinente da indústria cultural como um todo, a
presente proposta tenta humildemente perverter a lógica de produção e reprodução dos meios de vida
e de sua interpretação, colocando câmeras e outras formas de registro nas mãos dos participantes e
assumindo os seus papéis de agentes e sujeitos, assim como Freire (2002) sugere. Aqui, não pretendo
que pensamentos sejam repetidamente duplicados, mas sim que o nosso contexto espacial seja
questionado, permitindo que a produção capitalista do espaço assuma o seu pretendido protagonismo
e testemunhe o aparecimento de seus crimes cotidianos (em paralelo à visão de Kleber). Ao tratar da
investida de ruptura com a mistificação da passividade de um público apenas como espectador,
transformamos nós mesmos em agentes diretos no que está relacionado à cidadania e política urbana
local, simetricamente (com ressalva às proporções) à Clara e outras personagens dos roteiros
assinados pelo diretor pernambucano.

Inusitadamente, as inspirações para esta metodologia vieram de campos de atuação com ligações nem
sempre tão óbvias, mas ainda assim fortes e atuantes. As duas principais referências chegaram até
mim de mãos dadas, por meio, mais uma vez, da tese de doutorado de Arruda (2021). Em seu texto, o
autor coloca em voga a articulação cidadã como caminho para que as pessoas possam esclarecer e
construir suas próprias demandas coletivas, a partir de diferentes mecanismos por ele propostos. É
possível verificar sua atenção notável diante das estratégias de engajamento dos participantes
envolvidos na pedagogia aplicada em Glaura, distrito de Ouro Preto, “pois sem engajamento não há
diálogo, e sem diálogo não há emancipação" (ARRUDA, 2021, p. 07). As conexões entre a tese de
Arruda e a pedagogia aqui proposta se convergem na aplicação da “Ficha do Pesquisador” (ARRUDA,
2021, p. 113), quando o autor engaja os alunos da rede municipal então envolvidos a pesquisarem em
sua própria comunidade os tópicos de interesse para trabalho. Neste processo, de voltar os olhos para
recortes sócio-espaciais locais, Arruda relata que a proposta foi, por sua vez, inspirada em um projeto
da iniciativa itinerante norte-americana The Black School (assumindo o papel de minha segunda
inspiração). Trata-se do Process Deck, uma ferramenta metodológica interativa, baseada em cartas de
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FIGURA 57: Revoltada com as violências da Bonfim Engenharia, Clara prefere não ler a história “Os Três 
Porquinhos” para seu neto Pedro. Afinal, nesta narrativa, “a casa cai”. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



tarô e empregada no brainstorming23 e planejamento criativo para projetos de ativismo social. O deck é
composto por “um conjunto de cartas que serve para instigar o imagina ́rio e conduzir o processo de
criação de produtos artísticos voltados para discusso ̃es políticas sobre a situac ̧ão social dos jovens
negros americanos” (ARRUDA, 2021, p. 114). Cada carta escolhida funciona como uma peça de um
quebra-cabeças, enquanto uma escolha pessoal que ajuda a completar a execução de um projeto
específico. Ou seja, de forma literal, todas as cartas são posicionadas sobre a mesa e podem ser
selecionadas de forma autônoma para a esquematização dos fragmentos que compõem o projeto a ser
desenvolvido. Por conseguinte, os mesmos registros (filmagens, fotos, etc.) de dois participantes
diferentes diante de uma mesma edificação em processo de destruição, por exemplo, não implica
necessariamente no mesmo resultado final. O ponto de partida (enquanto este objeto de análise) pode
até ser compartilhado, mas um dos participantes pode optar pela feitura de uma série de mini-vídeos
pensados para as redes sociais, enquanto o outro pode decidir pela montagem de um filme mais
robusto. Em outras palavras, um único input (insumo) pode gerar uma imensidão de outputs (produtos).

Ademais, entendo que, no lugar de perguntar “o que é esta produção audiovisual de sua criação?",
devemos questionar “para quê e para quem ela serve?”, pensamento que guiou esta metodologia em
sua plenitude. De certa forma, a pedagogia em questão encoraja um processo de concepção que não
possui regras restritivas, apenas direcionamentos básicos iniciais. Isto é, quanto menos a metodologia
exige ser feito, mais as pessoas envolvidas podem fazer. A seriedade do método não reside em um
manual de instruções categórico, mas na promoção da autonomia e da multiculturalidade.
Posicionando as ferramentas de registro particular nas mãos dos participantes (no lugar das peças já
idealizadas durante a criação do método), um atestado de confiança é criado entre educador e
educandos, confirmando que seguramente confiamos nas percepções sobre o espaço daqueles
indivíduos e em como sua autonomia crítica pode conduzir uma expressão artística. No fim, não é
sobre as partes e as peças, mas sim como a criatividade e as nossas memórias relativas aos nossos
espaços de afeto potencializam o que tais partes e peças podem construir. Criar as suas próprias
opções precisa ser parte intrínseca desta pedagogia, e eu sugiro fortemente que seja.

Nasce então a Oficina Pedagogia Sócio-espacial: O cinema de Kleber Mendonça Filho, uma proposta
de pedagogia pautada na sócio-espacialidade, onde o aprendizado dá-se como processo, no qual o
conhecimento é criado por meio da transformação via experiência. Resumidamente, é possível
conceber a metodologia como o registro audiovisual autoral de uma reflexão própria acerca da
23 Sem uma tradução literal para a Língua Portuguesa, o termo tem sua etimologia em brain (“cérebro”) e storm
(“tempestade”), comumente empregado como sinônimo da busca por soluções criativas para problemas de diferentes
origens e dimensões.
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FIGURA 58: Disposição das cartas do Process Deck, interface 
criada pela iniciativa The Black School. FOTO: KAVI GUPTA.

Disponível em: <https://kaviguptaeditions.com/products/the-black-school-process-deck>.
Acesso em: 02 jun. 2022.



produção do espaço e seus impactos no sócio-espacial, com foco constante na autonomia crítica (o
que não impede, naturalmente, que estes registros impactem terceiros e pessoas não envolvidas
diretamente nos processos de criação). Motivadas por seu foco no cotidiano, as estratégias de
aprendizagem aqui organizadas dialogam intimamente com os dois primeiros longas-metragens de
Kleber, O Som ao Redor e Aquarius, fazendo com que tais cine-crônicas se tornem nossos objetos
principais de análise24. Paralelamente, uma interface de escolhas criativas foi desenvolvida para auxiliar
nas atividades da oficina, denominada Os Andares de Aquarius (APÊNDICE 01). Sua funcionalidade e
aplicabilidade serão elaboradas na Cena seguinte (Ato III, Cena 4).

Além disso, considerando as limitações de tempo e espaço geográfico impostas por uma pesquisa
condicionada ao período de um semestre letivo, a nosso grupo de interesse25 foi composto por alunos
de graduação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), contexto já familiar para mim, com foco
maior nos estudantes de Arquitetura e Urbanismo da instituição. Isto se justifica em dois pontos
principais, sendo o primeiro a restrição de tempo. Como o semestre no qual a metodologia foi aplicada
sofreu redução de semanas letivas (quando comparado com períodos anteriores), foi preciso estipular
que participantes com maior articulação acerca da produção do espaço poderiam contribuir com uma
metodologia mais curta. Ademais, enxerguei esta oficina como uma contribuição para preenchimento
(de forma simplificada) de uma lacuna da grade curricular da graduação em Arquitetura e Urbanismo
na UFOP, onde raras disciplinas permitem o aparecimento do contexto sócio-espacial em suas
atividades. Enquanto pensadores e planejadores do espaço, isto retém extrema importância para a
nossa formação, para muito além da materialidade e tecnicidade das disciplinas de projeto, por
exemplo.

Assim, a metodologia foi discutida e planejada durante as orientações da disciplina de Trabalho Final
de Graduação 2 (TFG2), de forma que decidiu-se vinculá-la como uma sequência direta de um projeto
organizado por Prof. Guilherme de Arruda no semestre anterior, o Grupo de Estudos Pedagogia

sócio-espacial: Kleber Mendonça Filho. Nesta oportunidade prévia (realizada entre setembro e
novembro de 2021), da qual eu fui participante, os filmes de Kleber eram propostos como ferramentas

25 Mesmo com as justificativas apresentadas, é vital estabelecer que esta pedagogia sócio-espacial resguarda potência
para muito além do grupo de interesse com a qual foi aplicada (estudantes do ensino superior). Por meio de eventuais
adequações a diferentes grupos-alvo, o método pode (e deve) contribuir para a democratização de discussões espaciais
com pessoas de diferentes graus e títulos de formação, faixas etárias, condições socioeconômicas, nacionalidades,
ocupações profissionais, entre outros.

24 A Cena 3 do Ato II da presente pesquisa esclarece a potência interpretativa que o filme Bacurau resguarda em si,
enquanto um retrato sci-fi da segregação sócio-espacial brasileira na escala regional. Justamente por conta da conjuntura
de maior escala e diferentes recortes sociais que extrapolam o cotidiano retratados em tal obra, ela não foi incluída na
aplicação da pedagogia, o que certamente não impede do longa ser de fato explorado em remodelações da metodologia em
diferentes aplicações.
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FIGURA 59: Clara enfrenta Diego e critica a formação profissional tecnicista e 
hierarquizada do jovem engenheiro. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



iniciais para discussões que circundavam temas principiados nos longas, quando cinco encontros
foram propostos para desenvolvimento de tais debates. O grupo de estudos26 não tinha como
pressuposto a fabricação de um produto final em si, mas a criação de um ambiente onde a
interdisciplinaridade entre audiovisual e produção do espaço pudesse atuar nos envolvidos. Desta
forma, a proposta de oficina (e não mais grupo de estudos) nasce como uma segunda edição deste
grupo, agora aprimorando sua constituição enquanto uma oficina que de fato preconiza a feitura de um
produto final concreto: uma produção audiovisual em paralelo com o cinema klebiano.

Para dar início à demonstração de interesse dos estudantes da UFOP, foi publicado um pôster
(APÊNDICE 02) para divulgação da oficina, enviado para os alunos da primeira edição do grupo e
postado em redes sociais e grupos de WhatsApp com público da instituição. Entre os dias 18 e 26 de
abril de 202227, pessoas interessadas nos nossos encontros demonstraram tal vontade por meio de um
email enviado para Prof. Guilherme de Arruda, que recebeu dez declarações de interesse no total
(número de fato estipulado para o início da oficina). Todas as vagas foram preenchidas por estudantes
de graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFOP da primeira metade do curso (até o quinto
semestre). Este é um recorte interessante para as potencialidades imaginadas para a pedagogia, uma
vez que a maioria do grupo comporta estudantes ainda no começo de sua formação profissional, sem
ter tido contato com muitas teorias ou correntes de pensamento a respeito da produção do espaço. De
certa forma, este aspecto “cru” é de extrema valia para uma metodologia sócio-espacial, onde as
subjetividades e a diversidade cultural são posicionadas em evidência. Antes do primeiro encontro
programado, duas pessoas nos comunicaram que não poderiam mais participar da oficina, fazendo
com que o grupo final tomasse forma em oito participantes (seis do primeiro período, um do segundo e
um do quinto período).

Inicialmente organizada em quatro encontros e posteriormente reorganizada em cinco (de
aproximadamente duas horas e meia de duração cada), a Oficina Pedagogia Sócio-espacial: O cinema

de Kleber Mendonça Filho tem sua estrutura fundamentada na teoria de Jean Piaget, epistemólogo
suíço, a respeito da pedagogia moderna. Para Piaget, o processo de aprendizagem na
contemporaneidade é dividido em três fases, sendo elas, ordenadamente, provocação, percepção de

27 Assim como demonstrado no pôster de divulgação (APÊNDICE 02), a data final de demonstração de interesse passou do
dia 24 para 26 de abril de 2022, na intenção de completar o total de dez vagas estipuladas para a oficina.

26 Para participar da oficina, enquanto esta “segunda edição" das atividades iniciadas no grupo de estudos, não foi
demandado dos interessados/inscritos a participação na primeira edição como pré-requisito. Assim, tendo participado ou
não dos encontros ocorridos em 2021, estudantes foram encorajados a participar dos encontros de 2022. Nem mesmo já ter
assistido aos filmes foi demandado, pois a oficina foi planejada com isto em vista.
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FIGURA 60: Colagem das reuniões remotas promovidas pelo Grupo de Estudos 
Pedagogia sócio-espacial: Kleber Mendonça Filho, em 2021. FOTO: ACERVO PRÓPRIO.



significado e reflexão28 (RAUS et al., 2012). O pensador entende que, a priori, o aprendizado efetivo
depende intrinsecamente do envolvimento ativo dos educandos em cada uma destas etapas, de forma
que a ausência de interesse em alguma delas acarreta no insucesso da pedagogia - assim como Freire
(1994, 2002), hooks (2013), Assis (2022) e Arruda (2021) corroboram. Eu entendo que cada uma
destas três etapas ajuda a compor uma linearidade fundamental para a concepção de diferentes
metodologias pedagógicas, assim como a oficina em questão.

Percebo também que só existe problematização por meio da provocação, uma vez que não
problematizamos aquilo que se tornou senso comum para nós, afogado nas sutilezas de contextos
alienadores. Paralelamente, fomentar a percepção de significados por meio de uma problematização
autônoma dos educandos torna-se mais relevante do que uma simples transferência de conhecimento,
isso quando ela é possível. No que diz respeito à emancipação acerca da sócio-espacialidade, eu
duvido fortemente que seja. Finalmente, a fase final desta lógica evidencia que não aprendemos pela
experiência unicamente, mas pela reflexão a partir da experiência. Neste momento, educandos devem
se expressar livremente, com a sua bagagem linguística, afetiva e de memórias, quando seus ideais e
suas visões de mundo são credibilizados em uníssono (mais uma vez, em consonância com as
postulações de Illich a respeito da desescolarização da sociedade).

Agora que todas as premissas de edificação da oficina foram explicadas, a Cena a seguir narra o
conteúdo traçado para cada um dos cinco encontros semanais29, com destaque para a interação entre
os participantes inscritos, suas percepções quanto à produção do espaço e o que habitou nossas
potentes rodas de conversa para além de tudo que eu poderia ter previamente imaginado.

- ATO III, Cena 4: A aplicação da Oficina Pedagogia Sócio-espacial: O cinema de Kleber
Mendonça Filho

ENCONTRO I: PROVOCAÇÃO
Apresentação da proposta, primeiros estímulos e instruções gerais
29 de abril de 2022

29 Os cinco encontros foram planejados de forma que os dois primeiros tiveram seu foco na análise fílmica colaborativa das
obras O Som ao Redor e Aquarius, enquanto os três encontros finais tiveram seu foco na concepção, elaboração e
execução das produções audiovisuais em si, também coletivamente.

28 Do artigo original de Lazarev, Piht, Lehiste e Raus (2012), “evocation, realization of meaning and reflection (...)” (RAUS et
al., 2012, p. 62), com tradução para o português autoral.
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FIGURA 61: Os capilares de uma denúncia sócio-espacial: a Construtora Bonfim e os cupins que 
tentam derrubar o Edifício Aquarius de dentro para fora. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



Era uma manhã de sexta-feira, e o ar que entrava pela porta da sala com cada participante continha
um aspecto bastante otimista. A abertura do primeiro encontro deu-se a partir da fala de Prof.
Guilherme de Arruda, diante de uma composição de carteiras de estudo em meia-lua. Tal fala inicial
apresentou brevemente o nosso ponto de partida enquanto oficina, além de colocações pessoais
acerca de nossas origens, áreas de interesse e pesquisa em arquitetura e urbanismo, entre outros
tópicos. Esta primeira apresentação mostrou-se importante para a validação daquela oficina não
apenas como parte do presente Trabalho Final de Graduação, mas pela formação emancipada
daqueles estudantes para muito além dos encontros programados. Em seguida, cada participante
também se apresentou, retratando informações como o seu próprio nome, período letivo atual, sua
cidade natal e os motivos que os levaram a se inscrever naquela atividade. Como grande parte deles já
se conhecia (por compartilharem da mesma turma), esta etapa inicial deu-se naturalmente e ajudou a
ditar o clima do restante dos encontros, quando eu e Prof. Guilherme de Arruda sempre nos
esforçamos para nos colocarmos ao lado daqueles estudantes, e não acima deles (sobre o palanque,
literal e metaforicamente).

Acordamos que o primeiro conteúdo conversado em grupo seria fomentado a partir dos pontos
levantados no Epílogo da presente pesquisa, uma vez que assume o papel introdutório de todas as
complexidades consequentes. Assim, minha fala contou com o auxílio de uma apresentação gráfica30

(APÊNDICE 03) organizada em slides e projetada no quadro da sala de aula, onde tal introdução foi
resumida em tópicos relevantes para a execução futura da produção audiovisual. É importante ressaltar
que esta apresentação foi planejada com a contribuição coletiva em mente, de forma que a cada novo
slide, um questionamento era jogado à roda de discussão ou mesmo levantado de forma retórica (para
instigar gradativamente mais aqueles participantes). Tópicos presentes nesta primeira conversa
incluíram o ideal da arte como fundamental para a nossa consciência cidadã e formação profissional
engajada, o papel da produção capitalista do espaço como a nossa grande protagonista, o potencial
pedagógico da análise empírica dos filmes, a potência do cinema brasileiro naquilo que tange a nossa
própria realidade sócio-espacial, a função da catarse para uma obra artística, as razões para ter a
filmografia de Kleber como objeto de estudo relevante para a produção do espaço, contribuições
teóricas de estudiosos do espaço e da educação (como Marcelo Lopes de Souza, Ivan Illich e Paulo
Freire), definições da pedagogia sócio-espacial (a partir das palavras de Ana Paula de Assis, 2022) e
os motivos do ato de repensar a produção espacial dentro e fora da academia.

30 Todas as apresentações gráficas dos encontros organizadas em slides foram compiladas na íntegra nos Apêndices 03 e
04.
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FIGURA 62: Em uma sala da Escola de Minas, momento do Encontro I, comigo à direita apresentando tópicos para debate 
em grupo e com os participantes à esquerda organizados em meio-círculo. FOTO: GUILHERME FERREIRA DE ARRUDA.



Posteriormente, esclarecimentos acerca da pedagogia sócio-espacial em aplicação foram
compartilhados. Iniciei esta parte do encontro por meio do questionamento “Qual é a sua memória mais

preciosa?”, quando cada pessoa presente compartilhou histórias intimistas envolvendo suas famílias,
casas de infância e fazendas de seus avós, visitas a pontos turísticos em viagens, entre outras
memórias. Em seguida, eu perguntaria “O que todas estas lembranças aparentemente têm em

comum?”, mas isto não foi necessário. Um dos alunos do primeiro semestre concluiu prontamente o
ponto que eu gostaria de fazer: o espaço está presente em todas as memórias compartilhadas, como
uma moldura que enquadra o tempo, os nossos sentidos e as nossas relações interpessoais. Este foi
um dos pontos altos do primeiro encontro, quando percebi com clareza (e na prática) a autonomia
crítica em ação, quando um estudante ainda em seus primeiros estudos envolvendo o espaço derrama
sua interpretação empírica a respeito de um assunto (provocando todos os alunos ao redor
simultaneamente). Ou seja, a dialética entre tornar um conhecimento concreto em abstrato e vice-versa
acontecendo diante dos nossos olhos, assim como já apontava as postulações freirianas. Esta seção
da conversa foi finalizada com aquele mesmo esquema gráfico (FIGURA XX) citado na Cena anterior,
ilustrando o caminho que seria futuramente percorrido por cada um ali e elucidando uma marcante
ponderação a respeito da oficina, “a expectativa é que não existam expectativas”.

Por fim, eu e Prof. Guilherme de Arruda pensamos que seria interessante posicionar alguns
questionamentos no desfecho relativos à análise fílmica colaborativa do próximo encontro. A intenção
aqui foi justamente “preparar o solo” interpretativo e subjetivo dos participantes, como se lentes
específicas fossem posicionadas sobre os olhos dos envolvidos. Tais indagações (três para cada filme,
para ser mais exato) deveriam estar com eles durante o momento de assistir e/ou reassistir os
longas-metragens, pois serviriam de fomento para discussões futuras (entendendo ainda que não
existem respostas “certas” ou “erradas”, apenas combustível para diferentes perspectivas próprias).
Desta forma, ponderei as seguintes provocações31:

- Ao assistir a O Som ao Redor, repare no cotidiano das famílias retratadas. Como elas utilizam
e produzem os espaços privados, públicos e institucionais presentes em tela?

- Em O Som ao Redor, como você acredita que a influência de Francisco promove o uso dos
espaços de sua propriedade privada, tanto em Bonito (seu engenho) quanto em sua cobertura
em Recife?

31 As provocações elaboradas para esta aplicação da metodologia foram pautadas na análise fílmica realizada nos Atos I e II
da presente pesquisa, uma vez que tais trechos do texto fariam parte das indicações de leitura da semana para os
participantes da oficina. Porém, entendo que uma verdadeira infinidade de outros questionamentos podem (e devem) surgir
dos filmes de Kleber, podendo ser pensados para reflexões e objetivos de outras aplicações da metodologia, que não esta.
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FIGURA 63: Francisco recebe João (seu neto) e Sofia na casa-grande do engenho de sua família, um 
dos muitos lugares de influência do seu poder. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



- O filme O Som ao Redor coloca em pauta a problemática da segurança em diferentes
instâncias - na rua, na residência e no meio rural. Como você acredita que o medo ajuda a
moldar a produção do espaço?

- Durante Aquarius, Kleber cria paralelos entre as diferentes doenças que assolam o corpo e o
prédio de Clara. Como tais doenças moldam a produção e a interpretação daqueles espaços
de afeto?

- A memória e o afeto tornam-se protagonistas em Aquarius, onde espaços e objetos
resguardam muito da história individual de Clara e de sua família. Como o filme denuncia a
produção capitalista do espaço enquanto uma ameaça para as nossas memórias?

- Aquarius instiga um importante questionamento a respeito da dicotomia entre o bem e o mal.
Assim, quem você afirmaria ser a(o) verdadeira(o) vilã(ão) do filme?

A finalização do primeiro encontro deu-se por meio da listagem de “tarefas” para a próxima semana
(termo empregado com o devido cuidado, considerando a proposta de nada daquilo ser mandatório,
mas sim contributivo), esclarecendo ainda eventuais dúvidas que surgiram e detalhes importantes para
o encontro seguinte. A lista em questão ditava:

- Assistir e/ou reassistir a O Som ao Redor (2012) e Aquarius (2016);
- Registrar reflexões, percepções e indagações próprias;
- Selecionar pelo menos 5 cenas e/ou trechos de cada filme que levantaram o seu interesse;
- De forma livre, responder aos questionamentos elaborados anteriormente;
- Depois de assistir aos filmes, realizar a leitura dos seguintes trechos do texto Os Andares de

Aquarius (TFG de Ígor Leocádio):
- Ato I (em sua integridade);
- Ato II (Cenas 1 e 2).

Entendemos que textos complementares podem ampliar a noção dos participantes a respeito dos
recortes temáticos desejados para a aplicação da metodologia, variando os textos de acordo com o
próprio referencial teórico dos organizadores/ministrantes da oficina para ajudar a elencar autores e
peças específicas. Para efeito desta aplicação, foi sugerida a leitura da primeira metade da presente
pesquisa, assim como elencado acima. Dado que este texto remonta detalhadamente a pesquisa
sócio-espacial por meio do cinema de Kleber Mendonça Filho, a análise fílmica até então realizada
serviu de suporte referencial e interpretativo aos participantes. A respeito da seleção de cenas e/ou
trechos dos longas, sugerimos aos envolvidos que considerassem durante a escolha percepções
pessoais, identificações catárticas, curiosidade em debater temas específicos ou mesmo dificuldades
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FIGURA 64: A moradora solitária do Edifício Aquarius aproveita a brisa marítima noturna da sala do próprio 
apartamento, espaço da história individual de Clara e de sua família. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



interpretativas diante de assuntos até então pouco compreendidos. As partes selecionadas deveriam
ser registradas por meio de captura de tela, gravação de áudio e/ou vídeo. Foi pedido ainda que os
participantes tivessem os trechos selecionados em mãos (meio digital ou material) para o próximo
encontro, os quais seriam empregados na construção coletiva das problemáticas desenvolvidas nos
filmes.

ENCONTRO II: PERCEPÇÃO DE SIGNIFICADO
Discussão dos trechos selecionados, enumeração das complexidades sócio-espaciais
observadas nos filmes e a interface Os Andares de Aquarius

06 de maio de 2022

A manhã na qual ocorreu o nosso segundo encontro trazia um tempo fresco e promissor como plano de
fundo, a julgar pela empolgação dos participantes naquele dia. Era perceptível o quanto os dois
primeiros longas de Kleber haviam tocado cada um ali. Assim, começamos aquele momento em roda
com a exposição das cenas selecionadas, quando cada estudante narrou o trecho escolhido e os
motivos para tal seleção. Para uma visualização coletiva ainda maior, pedimos que as capturas de tela,
fotografias, os vídeos e áudios fossem também enviados para o grupo de WhatsApp criado para a
oficina. De forma natural, a conversa foi conduzida costurando simultaneamente temas de Aquarius e
O Som ao Redor, de forma que várias histórias pessoais eram uma vez ou outra costuradas juntamente
(comprovando o influente fator da memória sócio-espacial nestas obras).

A separação das cenas demonstrou factualmente a admiração dos estudantes perante aqueles filmes,
considerando as expressões de “mente explodida” nos rostos de grande parte deles. Desta forma, eu e
Prof. Guilherme de Arruda conduzimos a roda, ao passo que palavras-chave narradas pelos
participantes eram escritas e conectadas entre si no quadro da sala de aula (FIGURA XX). Falou-se da
potência do aparecimento e desaparecimento da trilha sonora nos longas, da resistência de Clara
contra a depredação forçada de seus espaços de afeto, da idade da personagem como uma ponte com
o contexto de "revitalização" pregada pela Construtora Bonfim, do papel da memória quando Clara toca
seus discos de vinil, dos limites espaciais e marcos urbanos que segregam a cidade de Recife, da
propriedade privada em contraposição à posse, da função social da terra (não tão simples como a
dicotomia entre público e privado), da perpetuação de práticas colonialistas em determinadas regiões
do nordeste brasileiro, do medo e da segurança como complementares na dinâmica urbana, da relação
patrões-empregados, das heranças dos preconceitos, dos espaços pasteurizados e reproduzidos sem
qualquer identidade, entre tantas outras nuances. Por quase duas horas, os participantes expuseram
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FIGURA 65: Em uma sala da Escola de Minas, momento do Encontro II, com destaque para Prof. Guilherme de Arruda anotando as palavras-chave 
de acordo com os temas levantados pelos participantes da Oficina a partir das cenas selecionadas dos filmes. FOTO: ACERVO PRÓPRIO.



as suas inquietações estimuladas pelos filmes, evidenciando que o espaço criado para que eles

próprios conduzissem aquele debate foi muito bem recebido.

Eu gostaria de destacar quatro momentos específicos desta primeira conversa, começando pelo
assunto de quem possivelmente seriam os vilões de O Som ao Redor e Aquarius. Entendendo que a
discussão seria centrada apenas nas personagens protagonistas das histórias, os alunos ali presentes
me surpreenderam positivamente com a ideia de que a propriedade privada em si seria a maior vilã das
narrativas, considerando o egoísmo por ela projetado na nossa sociedade. Paralelamente, o tempo
seria o principal parceiro desta vilã, quando auxilia nas falsas justificativas de "modernização" em prol
do acúmulo de capital. Outra situação de destaque foi a conexão direta que uma das participantes fez
entre algumas cidades brasileiras e valorização do viver em condomínios fechados, estimulando
segregação sócio-espacial para além dos muros elevados e afastando realidades que demandam
atenção. Um terceiro caso chamou a minha atenção, quando outra participante relatou a emoção que
sentiu ao ver a cena em que Sofia visita a sua casa de infância prestes a ser demolida (assim como
destacado na Cena 2 do Ato I). Ela nos relatou o quanto aquela situação se assemelha a uma de sua
própria vida, quando seus pais venderam a casa onde cresceu para que um prédio de luxo pudesse ser
construído no lugar. Por fim, um verdadeiro debate aconteceu em certo ponto acerca do caráter do
personagem João, namorado de Sofia e um dos protagonistas de O Som ao Redor. Nesta conversa
mais calorosa, a sala dividiu-se entre quem defendeu as ações e os pontos de vista da personagem
(enquanto parte de uma classe socioeconômica opressora, mas que ainda sim tenta não reproduzir
certas destruições) e quem repudiou a inércia de João diante de determinadas problemáticas.
Pessoalmente, percebo que estes destaques revelam potências energéticas da análise fílmica
realizada em conjunto, extrapolando uma simples sessão solitária dos filmes no sofá de casa. Acredito
que muito do que foi conversado neste segundo encontro apenas alcançou a robustez aqui colocada
por meio da diversidade cultural das pessoas ali presentes (mesmo que o grupo compartilhe uma faixa
etária, sua posição de estudantes de Arquitetura e Urbanismo e o interesse em participar da oficina,
sua diversidade de backgrounds e repertórios particulares faz surgir certa diversidade, ainda que
sucinta).

Depois da discussão envolvendo os trechos selecionados e a partir de tudo compilado no quadro da
sala (FIGURA XX), tínhamos exposto um mapeamento do levantamento interpretativo dos
participantes. Esta construção coletiva demonstrou-se efetiva e poderosa, considerando o quão bem
articulados os estudantes se apresentaram diante da proposta (retratando ainda a ajuda promovida
pela leitura de trechos desta pesquisa indicada no encontro anterior e pelas provocações que tinham
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FIGURA 66: No Encontro II, mapeamento completo escrito no quadro do trajeto de interesses e percepções próprias dos alunos. O debate 
iniciou-se nos filmes de Kleber e tomou forma na roda de conversa por meio dos próprios participantes. FOTO: ACERVO PRÓPRIO.



em mãos). Assim, foi possível enumerar as complexidades sócio-espaciais presentes nos longas, que,
de certa forma, refletem os interesses pessoais daqueles envolvidos. A lista a seguir apresenta tais
complexidades, que foram posteriormente utilizadas pelos participantes na concepção da produção
audiovisual:

- especulação imobiliária;
- espaços financeiramente valorizados;
- propriedade privada;
- resistência perante destruições;
- modernidade e revitalização do

espaço;
- velho vs. vintage;
- progresso: qual e para quem?
- os não-lugares;
- “viralatismos” e colonialismo cultural;
- função social da terra;
- direito à cidade;

- medo e segurança no contexto do
espaço;

- os tipos de capital: econômico, cultural,
social e simbólico;

- condomínios e seus moradores;
- os tédios da rotina da classe média;
- memória sócio-espacial;
- ameaças à memória;
- limites espaciais e marcos urbanos;
- segregação sócio-espacial;
- gentrificação.

Semelhantemente ao primeiro encontro, uma segunda parte desta reunião foi conduzida com o auxílio
de uma apresentação gráfica (APÊNDICE 04), agora focada na produção audiovisual em si. Iniciei a
minha fala com uma breve definição de audiovisual, passando pelas possibilidades infinitas de
associação entre texto, imagem, som, tempo, montagem e tonalidade, partes intrínsecas ao processo
de criação de uma peça do tipo. Julguei importante também reforçar a vitalidade da montagem no
estabelecimento de significado e emoção de uma obra. A efeito de ilustração, contei com a ajuda de
trechos de longas consagrados por (mas não restritos a) sua montagem e edição, sendo eles Psicose

(1960), Lawrence da Arábia (1962) e 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968). Em seguida, já
direcionando-me às diretrizes da saída à rua sugerida aos participantes, apoiei-me na tese de Prof.
Guilherme de Arruda (2021) novamente para apontar as diferenças entre captar e expor uma
informação. Tal diferenciação tornou-se fundamental para amarrar pontas soltas de um vislumbre tão
abrangente quanto o desta proposta, na tentativa de sistematizar uma sequência lógica das etapas de
registro para o audiovisual. Assim, o esquema a seguir (FIGURA XX) ajuda a arranjar como estas
partes são diferentes, mas complementares:
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FIGURA 67: No Encontro II, parte do quadro 
preenchido com os tópicos levantados pelo 
grupo. FOTO: ACERVO PRÓPRIO.



FIGURA XX: Esquema gráfico das etapas do processo de criação da metodologia, de autoria própria.

Isto posto, uma sequência com mais exemplos foi organizada para comprovar a potência de como
diferentes rearranjos das escolhas de criação promovem produtos audiovisuais completamente
distintos. Contei então com o auxílio de exemplares extremos entre si, como uma animação em
stop-motion, uma montagem em vídeo realizada por meio de colagens de papel, um curta-metragem
construído a partir da sobreposição de uma filmagem na rua com um texto escrito pelo diretor de tal
obra, um time-lapse de uma pessoa desenhando em um quadro branco e um trecho do longa
Medianeras: Buenos Aires na Era do Amor Virtual (2011) - onde uma narração acerca da cidade
retratada reflete as imagens em movimento na tela. Estas peças serviram como inspiração imagética
para os participantes, que começaram a de fato entender a amplitude de escolhas criativas que tinham
em mãos.

Retornando à lógica de captar e expor, tomei a liberdade de adicionar também uma etapa intermediária
neste processo iniciado por Arruda (2021): a de organizar (FIGURA XX). Desta forma, o ato de captar
informações na rua inicia-se com a procura pelas complexidades sócio-espaciais na realidade de Ouro
Preto, sucedido pela escolha do meio de registro de tais complexidades (fotografias, vídeos, desenhos,
entrevistas, etc.), com o ideal de denúncia sócio-espacial sempre em mente. Consequentemente, já
com os registros em mãos, dá-se início àquela etapa intermediária por mim sugerida, a de organização
de tudo documentado. Recomendamos a sistematização das partes coletadas em campo por meio de
três alternativas diferentes: o roteiro (organização escrita), os storyboards (organização visual com
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FIGURA 68: Uma Clara jovem e recentemente curada do câncer coloca uma fita cassete para tocar no 
carro. Memória sócio-espacial ativada também pela música. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



esboços sequenciais que organizam graficamente uma pré-visualização) e a interface Os Andares de

Aquarius (organização simultaneamente escrita e visual).

Esta interface foi por mim concebida como parte da metodologia da oficina para que os participantes
pudessem mapear suas escolhas criativas e organizá-las de forma lúdica. Os Andares de Aquarius

(APÊNDICE 01) apresenta-se no formato de um cartaz (idealizado em um papel A4), onde é possível
ver um corte transversal de uma condomínio residencial hipotético, ilustrando o Edifício Aquarius quase
vazio por completo, com apenas um dos apartamentos mobiliado (neste caso, representando o de
Clara). Os arredores do prédio são compostos por paralelos com o segundo longa de Kleber, quando
uma paleta de cores foi pensada com o filme em mente, além de conter alguns easter eggs32

espalhados pela interface (como uma figura feminina do lado de dentro do portão, representando Clara,
debatendo com uma figura masculina do lado de fora, caracterizando Diego). Assim, por meio de
simbologias e sutilezas emprestadas de Aquarius, os participantes podem preencher cada
“apartamento” (espaço para escrita das escolhas criativas) com as partes que ajudam a edificar a
produção audiovisual final. É importante ressaltar que, apesar de existir uma numeração (de 1 a 8) para
cada espaço a ser preenchido, os algarismos são uma simples indicação de como preencher aqueles
espaços. Porém, a interface foi planejada com o seu preenchimento de baixo para cima, assim como
uma edificação arquitetônica real. O diagrama a seguir (FIGURA XX) demonstra os direcionamentos
passados aos participantes, enquanto diretrizes de como os “andares” podem ser preenchidos:

32 Em tradução literal para o português, “ovos de páscoa”. Na cultura pop, o termo é comumente empregado para designar
pequenas surpresas escondidas em uma produção, construindo verdadeiras “caças ao tesouro” em sua busca.
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FIGURA 70: A força e a clareza de Clara transparecem diante do jeito arrogante e 
passivo-agressivo do imaturo Diego. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



FIGURA XX: Diagrama das diretrizes para preenchimento da interface “Os Andares de Aquarius”, de

autoria própria.

Finalmente, na conclusão deste encontro, ficou estabelecido que o ato de expor, enquanto esta fase
final da criação audiovisual, seria iniciado no próximo encontro. O ato de organizar também já deveria
ser planejado a partir daquele momento, quando foi sugerido aos participantes que levassem uma
cópia impressa da interface Os Andares de Aquarius para ser preenchida enquanto andassem pelas
ruas de Ouro Preto. Portanto, eu e Prof. Guilherme de Arruda passamos as “tarefas” e diretrizes para o
nosso terceiro encontro e nos despedimos logo após o esclarecimento de dúvidas:

- Sair às ruas em busca das complexidades sócio-espaciais levantadas em grupo durante o
segundo encontro (06/05/2022);

- Escolher uma complexidade para guiar a produção audiovisual a partir daquilo observado em
campo;

- Registrar livremente tal complexidade, a partir do entendimento de denúncia;
- Organizar de forma autônoma os registros e as escolhas voltadas para o produto audiovisual

(roteiro, storyboard, Os Andares de Aquarius , etc.);
- Se entender necessário, procurar referências midiáticas/audiovisuais que possam servir de

ajuda e inspiração;
- Trazer todos os arquivos/dados levantados de forma física (livros, desenhos, etc.) e digital (pen

drive, nuvem, etc.).

ENCONTRO III: REFLEXÃO (Pt. 1)
Primeiros vislumbres da produção audiovisual
13 de maio de 2022

O frio típico dos morros de Ouro Preto já dava notícias do lado de fora da sala de aula, mas o terceiro
encontro da oficina trouxe debates extremamente afetuosos para espantar o vento gelado. Logo de
início, eu e Prof. Guilherme de Arruda organizamos mais uma roda de cadeiras para a condução da
conversa em grupo. Com a chegada dos participantes, pedimos a eles que contassem como havia sido
esta primeira semana de saída às ruas para registrar as denúncias sócio-espaciais. Brevemente, eles
relataram ter andado pelas calçadas irregulares da cidade em grupos de duas ou três pessoas, com
alguns deles ainda aproveitando a visita de parentes para passear pelas ruas e observar os arredores
com as “lentes” propostas pela metodologia. Além disso, uma dupla de participantes decidiu fazer
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FIGURA 72: Bia (Maeve Jinkings), moradora do Bairro Setúbal, observa o cão de seu vizinho com os seus 
binóculos, uma parte recorrente do seu cotidiano. Frame de “O Som ao Redor” (2012), Vitrine Filmes.



trajetos específicos com o auxílio do transporte coletivo municipal, descendo do ônibus em lugares
estratégicos que chamavam a sua atenção.

A respeito das imagens e histórias levantadas em campo, uma das estudantes33 nos contou que,
enquanto passava por um coreto em uma praça pública de Ouro Preto, lembrou-se do coreto da sua
própria cidade, que sofreu algumas reformas desde a execução de seu projeto original. Trata-se do
Coreto Ronaldo Oliveira da Silva Araujo, edificado na cidade de Caratinga - MG e projetado por Oscar
Niemeyer na década de 80, a pedido de seu amigo cartunista Ziraldo (IPATRIMÔNIO, 2019). Segundo
a estudante, a população local da cidade olhou com estranheza algumas das decisões tomadas
durante reformas mais recentes, fazendo com que o objeto perdesse parte de sua identidade. Uma
percepção como esta retém extrema valia, pois a história de um marco urbano é colocada ao lado da
importância simbólica de tal objeto, quando uma parcela de sua memória sócio-espacial é colocada em
jogo por escolhas arbitrárias de um projeto de reforma. Retornamos então a Ouro Preto, quando outro
participante, ao passar pela Rua Conde de Bobadela34 (popularmente conhecida como Rua Direita), um
dos logradouros que nos conduzem à Praça Tiradentes, nos contou a respeito de uma festa que
acontecia na frente de um dos maiores casarões da rua. Sua curiosidade o levou a perguntar para
algumas pessoas que participavam da celebração a respeito do que exatamente celebravam. Para a
sua surpresa, o estudante relatou que aquela era uma festa de aniversário da matriarca da família e
proprietária do casarão em questão, estendendo as festividades para o meio público. Porém, aquela
matriarca já havia falecido há alguns anos, o que não impediu a família de continuar celebrando o seu
aniversário como se ela ainda estivesse viva. Para o participante, aquela claramente era uma família
abastada, a julgar pelas roupas que trajavam e pelos automóveis estacionados ao redor. Isto o levou a
traçar uma conexão direta com a cena de abertura de Aquarius, quando o aniversário de Tia Lúcia,
antepassada de Clara, é celebrado no apartamento que passa a ser posteriormente da protagonista.
Assim, mais uma vez, a memória sócio-espacial foi colocada em evidência, via percepção própria do
aluno envolvido, quando o privado e o público se misturaram temporariamente.

34A Rua Conde de Bobadela, por sua vez, também apresenta relevantes problemáticas sócio-espaciais. O logradouro
passou por um processo agressivamente profundo de gentrificação nas últimas décadas, quando comerciantes locais foram
substituídos por grandes franquias, lojas de gemas e pedras preciosas e cafeterias de luxo. Por consequência, a
transformação afastou a população ouro-pretana do local e gerou interesse maior nos turistas que visitam a cidade, em um
sistema que escolhe quem pode consumir aquele novo comércio e permanecer naquele lugar.

33 Tal participante (do primeiro semestre), mostrando-se uma das mais envolvidas no processo de aplicação da metodologia,
levou consigo para o nosso terceiro encontro três livros que, segundo ela, “contam histórias sobre lugares”. As obras eram
O Beijo no Asfalto (1960), de Nelson Rodrigues, O amor dos homens avulsos (2016), de Victor Heringer e Capitães da Areia
(1937), de Jorge Amado. Pessoalmente, eu tive a oportunidade de ler apenas o terceiro dos livros. Porém, ter uma
participante da oficina trazendo para a discussão diferentes expressões artísticas (para além do audiovisual), que remontam
as influências da memória sócio-espacial, serviu de comprovação dos alcances otimistas da autonomia crítica desenvolvida
por e nestes estudantes.
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FIGURA 73: A figura esguia de Clara atravessa o cemitério onde seu falecido marido Adalberto encontra-se enterrado, onde a personagem 
contempla o eventual último local de moradia de todos: uma cova debaixo da terra. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



Com o desenrolar da conversa, eu e Prof. Guilherme de Arruda nos apoiamos mais uma vez no quadro
da sala para registrar palavras-chave, deixando acessível ao olhar de todos presentes os conteúdos
por eles próprios levantados (FIGURA XX). Assim, demonstrando a complexidade dos olhares destes
participantes, uma gama relevante de temáticas e subjetividades foi trazida à roda. Falou-se do prédio
da Escola de Minas, localizado no Campus Morros do Cruzeiro (Ouro Preto), onde grande parte das
disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP acontece, que recebeu transformações
plásticas com o passar das décadas (e como isto impactou a vida acadêmica que frequenta o prédio).
Articulamos sobre as diferenças do ato de morar no Centro da cidade e no Bairro Bauxita (de ocupação
mais recente e onde se concentra uma parcela relevante dos estudantes universitários), com suas
peculiaridades de quem pode ou não pagar moradias em ambos os bairros. Discutimos acerca do
Museu da Inconfidência (Ouro Preto), onde as placas com informações históricas referentes às obras
expostas valorizam um recorte social específico em detrimento de outros (como o dos negros
escravizados na região, quando o nome de nenhum deles é citado em tais placas). Discorremos a
respeito da heteronomia social e estrutural na cidade, onde os cemitérios das igrejas segregam ricos
dos pobres (quando burocracias e requisitos familiares determinam arbitrariamente quem pode ser ali
enterrado). Tratamos das perpetuações hierárquicas de soberania das elites presentes nos
“quadrinhos”35 de repúblicas estudantis (assumindo paralelos com os quadros de família expostos nas
salas de estar dos grandes casarões tradicionais ouro-pretanos). Relembramos também situações de
quando os próprios ouro-pretanos não sabem que o espaço do campus universitário é público e
acessível a eles, independentemente de sua relação com a universidade (alguns, segundo histórias
passadas de boca em boca, perguntam aos porteiros até mesmo se precisa pagar para entrar nas
dependências da instituição).

Isto posto, tornou-se muito claro para mim o quanto o olhar crítico dos participantes da oficina
(essencial para uma cidadania ativa) foi exercido durante aquela semana, e especialmente durante o
terceiro encontro. A articulação postulada por eles não surgiu de teorias robustas de estudiosos do
espaço (que naturalmente retêm a sua importância), mas de seus olhares subjetivos e repertórios
críticos próprios. Desta forma, os tópicos ali analisados foram gradativamente potencializados pelo
aspecto coletivo, uma vez que a observação de um participante fazia outro concluir algo diferente, e
assim por diante. Além disso, grande parte dos estudantes havia coletado fotografias, vídeos,

35 A tradição das repúblicas estudantis de Ouro Preto perpetua uma prática antiga de registro da elite. Quando um morador
está prestes a se formar, a casa prepara uma foto emoldurada daquela pessoa e a posiciona ao lado dos “quadrinhos” de
outros ex-moradores (também conhecidos como "ex-alunos''). Nesta prática, um verdadeiro paredão de rostos “relevantes” é
formado na sala de estar da república. Como o ensino superior foi histórica e estrategicamente acessado, em sua grande
maioria, por filhos e filhas de famílias abastadas e brancas, este afunilamento socioeconômico e étnico acaba sendo
refletido nas fotografias expostas.
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FIGURA 74: No Encontro III, organização dos olhares dos alunos para a cidade de Ouro Preto - MG, a partir das complexidades sócio-espa-
ciais levantadas por eles no encontro anterior. Os participantes saíram às ruas e tomaram nota destes recortes. FOTO: ACERVO PRÓPRIO.



entrevistas e anotações, servindo de início para as concepções do audiovisual. Porém, foi perceptível
para mim e Prof. Guilherme de Arruda que algumas dúvidas sobre o planejamento concreto das etapas
de criação ainda pairavam sobre eles. Comentários como “eu não estou conseguindo escolher uma
complexidade sócio-espacial", “eu não visualizei ainda o que eu gostaria de fazer” e “acho que minhas
fotos e meus vídeos não vão ser úteis para o que eu planejei” foram compartilhados, evidenciando que
precisaríamos exercitar mais estes vislumbres. Dessarte, decidimos que seria interessante colocar
grandes folhas de papel diante dos participantes, para que eles sistematizassem suas ideias e
deixassem os pensamentos fluírem da forma mais confortável para eles.

Por isto, depois do momento de roda, nos dirigimos ao Laboratório de Maquetes da Escola de Minas,
entregamos pedaços de papel craft aos alunos e posicionamos lápis de cor e marcadores coloridos nas
mesas (FIGURA XX). Em um processo simultaneamente gráfico e textual, eles começaram a expor
ideias, a visualizar as produções audiovisuais que gostariam de fazer e a compartilhar entre si opiniões
a respeito dos pontos de vista um do outro. Neste momento, ajudei alguns deles, que demonstraram
interesse, a montar e preencher a interface Os Andares de Aquarius, na intenção de testar o quão
efetiva (ou não) ela se mostraria. Ao perceber que outros preferiam criar o seu próprio mapeamento de
ideias, não incentivei diretamente o uso da interface e apenas os lembrei de sua potência. Depois de
cerca de quarenta minutos de produção, os grandes cartazes estavam repletos de fomentos edificados
pelos próprios participantes, ratificando a efetividade de um processo emancipatório de
autoaprendizagem, que posiciona a caneta na mão de um estudante e o incentiva a narrar histórias
nascidas de suas experiências (FIGURAS XX, XX, XX). Em seguida, nos despedimos e repassamos as
“tarefas” para a próxima semana: a partir de tudo discutido e criado neste encontro, retornar às ruas e
continuar registrando as complexidades sócio-espaciais por eles levantadas na cidade; e procurar nos
longas de Kleber os paralelos que os ajudariam a conceber o aspecto audiovisual em sua maior
eficácia.

ENCONTRO IV: REFLEXÃO (Pt. 2)
Organização dos registros por storyboards e pela interface
20 de maio de 2022

Esta definitivamente foi uma das semanas mais frias do ano até então, fazendo o número de cachecóis
e grossos casacos aumentar no quarto encontro da oficina. Logo que formamos a nossa roda de
conversa habitual, recolhemos alguns retornos dos participantes diante das atividades iniciadas no
encontro anterior. Quase todos eles afirmaram que a falta de tempo disponível imposta por aquele
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FIGURA 75: No Laboratório de Maquetes da Escola de Minas, momento do Encontro III, quando os participantes 
da oficina começaram a sistematizar suas ideias para as produções audiovisuais. FOTO: ACERVO PRÓPRIO.



momento do semestre restringiu suas idas a campo, o que me trouxe algumas preocupações. Porém, o
debate iniciado logo em seguida me tranquilizou prontamente, considerando os aprofundamentos
temáticos que se desenvolveram desde a última semana.

De forma categórica, um dos participantes do primeiro semestre relatou ter prestado mais atenção aos
cardápios dos restaurantes e das cafeterias onde esteve com o seu pai, que visitava Ouro Preto
durante a semana. Paralelamente, ele tomou nota das pessoas que frequentavam estes espaços,
especialmente no centro da cidade: turistas e ouro-pretanos economicamente privilegiados. Reparando
em toda a imagem cenográfica destes pontos comerciais como “parte da história local”, tal aluno
entendeu que aquela construção imagética era ditada por uma falsa narrativa de luxo, quando todo o
convencimento da venda de viver uma “história viva” na cidade converge diligentemente no acúmulo de
capital provido por e para elites. Este com certeza foi um dos destaques deste momento da roda de
conversa, pois sempre que um “prato mineiro” que aparece em um cardápio com preços absurdos se
torna motivo de revolta em algum dos estudantes da oficina, eu acredito que pontos bem-sucedidos
estão sendo feitos. Ainda nesta lógica, uma participante diz ter se lembrado de dois bairros de
ocupação programada (e forçada) na cidade, a Vila dos Operários e a Vila dos Engenheiros. Assim
como os seus próprios nomes sugerem, tais áreas foram planejadas para a habitação de funcionários
de grandes empresas de exploração de recursos naturais no município, que puderam então morar
próximos ao seu local de trabalho. Neste caso, a aluna relatou que acredita que esta ocupação deu-se
de forma involuntária, uma vez que foi completamente pensada por e para a iniciativa privada,
corroborando a supervalorização do capital em tal contexto.

Em seguida, outro participante compartilhou com todos presente uma conexão que ele havia feito entre
O Som ao Redor e a preservação congelante de certas áreas de Ouro Preto, quando o ideal de “cidade
histórica patrimonial” é sobreposto à funcionalidade saudável de um ambiente urbanizado (que poderia,
naturalmente, também respeitar a instância histórica do município). Em suma, este participante
percebeu que a cidade pode até ter mudado desde as suas primeiras ocupações, mas pouco de fato se
transformou, assim como o primeiro longa de Kleber denuncia a manutenção de “novos engenhos” em
Recife (por meio de figuras patriarcais como o personagem Francisco, que “comanda” seu engenho no
meio rural e sua rua no Bairro Setúbal). Depois, uma das participantes mais engajadas da oficina nos
contou que se interessou bastante pelo contexto dos cemitérios de Ouro Preto, enquanto exemplares
da segregação sócio-espacial até mesmo depois da morte. Tendo pesquisado inclusive alguns textos
acadêmicos acerca do recorte temático, ela disse ter visitado os cemitérios de três igrejas na cidade:
Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Igreja São Francisco de Assis e Igreja de São Francisco de Paula
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FIGURA 76: No Laboratório de Maquetes da Escola de Minas, durante o Encontro III, os alunos da oficina contribuem com as 
criações um do outro, planejam o que filmar nas ruas e recebem um feedback imediato entre eles. FOTO: ACERVO PRÓPRIO.



(algumas dos locais de culto historicamente mais conectados às famílias tradicionais ouro-pretanas).
Nestes espaços, onde ainda conversou com alguns funcionários, ela percebeu o apelo à memória
coletiva, mas restritiva, de quem pode ser enterrado naquele túmulos: pessoas ricas e brancas. Os
locais de enterro (que são, de certa forma, propriedades privadas destas famílias) convergem com
discussões até mesmo sobre o direito à terra, mas, neste caso, para os mortos. Neste momento,
tornou-se nítido o desenvolvimento progressivo do intrincamento do pensamento crítico dos
participantes da metodologia, considerando o quão apurados os seus olhos se tornaram a cada
semana, com estímulos mais específicos e reflexos que faziam surgir conclusões próprias acerca da
produção do espaço. Em suma, foi extremamente satisfatório enxergar o crescimento da autonomia
questionadora dos envolvidos, de forma que a pedagogia sócio-espacial se comprova assertiva naquilo
que se propõe a fazer.

Posteriormente à roda de conversa, onde ainda foram compartilhados mais registros feitos durante a
semana (novos vídeos e novas fotos), eu e Prof. Guilherme de Arruda repassamos brevemente alguns
artifícios fílmicos para edição de vídeo, com exemplos coletados na filmografia klebiana.
Demonstramos a sobreposição de uma mixagem de som retirada de uma cena e posicionada sobre
outra, conectando aspectos narrativos aparentemente distantes, mas contextualmente conectados.
Falamos da função narrativa da mudança de expectativa e tonalidade dos plot twists (reviravoltas
narrativas), da movimentação de câmera como uma escolha criativa da produção audiovisual, das
transições entre cenas e trechos de áudios, e do uso textual em tela potente para ajudar a contar
histórias. Enquanto também professor da disciplina de Computação Gráfica, parte da grade curricular
do curso de Arquitetura e Urbanismo na UFOP, Prof. Guilherme de Arruda ministrou então uma
mini-aula de edição de vídeo, tratando da lógica de montagem, demonstrando algumas das principais
ferramentas básicas de edição e salientando os softwares mais utilizados para tais tarefas. Neste caso,
falou-se a respeito do Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Blender (estes três primeiros em suas
versões desktop), InShot e CapCut (estes dois últimos em suas versões mobile, sugeridos pelos
próprios alunos, que já os dominavam por conta de edições de vídeos para redes sociais) .

Por fim, para a finalização do quarto e penúltimo encontro, conversamos com os estudantes sobre os
storyboards e a interface Os Andares de Aquarius. Entendemos que seria necessário reiterar uma
última vez a potência do ato de organizar, enquanto esta etapa intermediária entre o captar e o expor

(FIGURA XX). Com o auxílio de uma das cenas mais emblemáticas do cinema de Alfred Hitchcock
(entre outros exemplos de outros cineastas), mostramos a comparação entre os storyboards e o corte
final de um trecho de Os Pássaros (1963), um dos grandes thrillers do diretor britânico. Em seguida,
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FIGURA 77: Momento do Encontro III, 
quando os participantes experimentam 
coletivamente diferentes organizações de 
suas reflexões. FOTO: ACERVO PRÓPRIO.



distribuímos algumas cópias da interface impressas em papel A4 e demos cerca de vinte minutos para
que então preenchessem os “andares” com as suas respectivas escolhas criativas. Andando por entre
os alunos, dúvidas foram esclarecidas e opiniões foram compartilhadas, de forma que, ao final do
tempo de criação estipulado, cada um tinha a sua interface preenchida. Naquele momento, dois dos
participantes optaram pela organização via storyboards, os quais foram incentivados a prosseguir com
tal método. Agora, com vários "Edifícios Aquarius” habitados, foi o momento de nos despedirmos mais
uma vez, pedindo a todos que finalizassem os seus registro nas ruas, concluíssem pontas soltas nos
storyboards e/ou em Os Andares de Aquarius e começassem as montagens de suas peças
audiovisuais, de acordo com o acesso de cada um aos softwares e aplicativos de edição. O dia poderia
até estar congelante lá fora, mas os participantes saíram da porta visivelmente orgulhosos com o que
haviam criado até aquela ocasião.

ENCONTRO V: REFLEXÃO (Pt. 3)
Edição das produções audiovisuais
27 de maio de 2022

O quinto e último encontro programado para a oficina iniciou-se em uma das raras manhãs de tempo
ameno desta época em Ouro Preto. Neste momento, a atenção do grupo foi inteiramente voltada para
a edição das produções audiovisuais criadas pelos oito participantes, de forma que, no total, seis
vídeos estavam planejados. A diferença entre o número de estudantes e o de peças audiovisuais
aconteceu devido a dois motivos: uma participante não pôde seguir com o seu vídeo por questões
médicas (e teve que se afastar temporariamente de outras atividades acadêmicas) e duas outras
alunas escolheram desenvolver a edição em dupla (quando os demais optaram por trabalhar
individualmente). Assim, eu e Prof. Guilherme de Arruda começamos a conversa por meio das
organizações das ideias que cada um ali concebeu. Dentre os seis vídeos programados, a relação36 a
seguir demonstra o emprego das ferramentas do ato intermediário de organizar escolhidas pelos
participantes (APÊNDICE 05):

- A dupla escolheu a interface Os Andares de Aquarius e os storyboards;
- Uma pessoa escolheu a interface Os Andares de Aquarius e o roteiro;
- Uma pessoa escolheu apenas os storyboards;
- Uma pessoa escolheu apenas a interface Os Andares de Aquarius;

36 O Apêndice 05 demonstra algumas das formas de organização empregadas pelos participantes (com preenchimento
autoral dos alunos), seja pela interface, por storyboards ou roteiro.

8174

FIGURA 78: Colagem com anotações e fluxogramas elaborados pelos estudantes durante o Encontro III. FOTOS: ACERVO PRÓPRIO.



- Duas pessoas escolheram por nenhuma das propostas de organização, de forma que o
organizar esteve conectado com os atos de registro e edição dos vídeos em si.

Revezando as falas, cada participante compartilhou a complexidade sócio-espacial escolhida e os
conceitos de filmagem e montagem que guiaram os seus produtos audiovisuais. Quatro dos vídeos,
inclusive, já estavam em fase final de edição, uma vez que quatro dos participantes decidiram iniciar tal
trabalho durante a semana, antes de o quinto encontro acontecer. Neste ponto, foi interessante
perceber os comentários extremamente positivos e de exaltação de um estudante para o outro, quando
muitos elogios foram compartilhados. Paralelamente, percepções de “advogado do diabo” (assim como
colocou Prof. Guilherme de Arruda) foram compartilhadas por mim, pelo professor e pelos
participantes, de forma que pequenos aprimoramentos nos vídeos foram propostos (como trocas de
posição de cenas, aumento do tamanho da fonte do texto em tela, diferenciação de velocidades de
distintos takes, entre outros). Tal instante gerou sorrisos genuinamente felizes em todos os presentes,
com direito até mesmo a uma gargalhada ou outra no local. Desta forma, depois desta conversa inicial,
cada participante seguiu com os trabalhos de edição, tanto para “lapidar” algumas pontas soltas dos
vídeos já iniciados quanto começar do zero aquelas produções que ainda não haviam saído do papel.

O restante do encontro foi dedicado então à concretização final de tais filmes, quando eu e Prof.
Guilherme de Arruda nos alternamos na tarefa de prestar assistências necessárias nas edições. É
importante ainda destacar que, dentre os seis vídeos em produção, dois eram editados por meio de
celulares dos respectivos estudantes, de forma que os demais quatro contaram com o auxílio de
editores de vídeo em seus computadores pessoais e/ou institucionais. A insegurança de alguns
participantes foi perceptível diante dos programas de edição de vídeo, que certamente podem se
apresentar em interfaces e layouts intimidadores (com muitas funcionalidades em tela). Porém, ainda
que o primeiro contato de certos estudantes tenha sido tímido, eles rapidamente se adaptaram às
ferramentas do Blender, único software disponível nos computadores da UFOP. Aquela foi a primeira
vez, inclusive, que eu e Prof. Guilherme de Arruda tínhamos um contato mais significativo com o
programa, mas nada disto impediu as produções de serem feitas a partir daquilo planejado pelos
envolvidos.

Infelizmente, este último encontro ainda não foi suficiente para que os filmes fossem concluídos, dado
que obstáculos envolvendo conhecimentos técnicos acerca dos softwares de edição e aspectos
criativos de cada pessoa aumentam o tempo de desenvolvimento dos produtos. Por conseguinte, cinco
dias a mais de produção foram acordados entre nós, de modo que os vídeos finalizados deveriam ser

8275

FIGURA 79: Colagem com anotações e fluxogramas elaborados 
pelos estudantes durante o Encontro III. FOTOS: ACERVO PRÓPRIO.



então compartilhados em uma pasta do Google Drive até o dia 01 de junho de 2022. Eu e Prof.
Guilherme nos colocamos também à disposição para que dúvidas fossem esclarecidas até a data da
entrega, por meio de rápidos encontros presenciais ou por mensagens no grupo de WhatsApp da
oficina. Além disso, planejamos um encontro fora da oficina em si (com data posterior à finalização da
presente pesquisa) para realizar uma espécie de "mostra de cinema”, quando os filmes montados por
cada um seriam assistidos e debatidos em conjunto.

Antes de nos despedirmos uma última vez, perguntei aos estudantes o quão satisfeitos eles estavam
com suas próprias ideias e reflexões tomando forma no audiovisual, e, unanimemente, todos
concordaram que estavam muito felizes e orgulhosos de si e uns dos outros. Um deles até mesmo
afirmou que “achava que nada daquilo iria para frente”, pois ele nunca tinha se enxergado no papel de
um diretor de cinema. Porém, os vereditos alegres daquela oficina demonstraram-se convincentes para
além até mesmo da pedagogia proposta, já que alguns dos alunos do primeiro semestre utilizariam os
seus vídeos como o trabalho final da disciplina Introdução à Arquitetura e Urbanismo que cursavam
naquele momento (também lecionada por Prof. Guilherme de Arruda). Felicidade e empolgação eram
mútuas de ambos os lados, para os educandos e para os educadores, em um processo potente de
emancipação crítica e contentamento pelo bom trabalho coletivo. Nos despedimos do nosso último
encontro e seguimos o contato de forma remota.

- ATO III, Cena 5: Os frutos audiovisuais concebidos pela oficina

Com a chegada da data programada para o compartilhamento dos vídeos, felizmente, todas as seis
produções iniciadas foram submetidas. Deixamos claro aos participantes que este não era um
processo de avaliação, mas de compilação de resultados (afinal, tais produtos finais detêm parte
significativa das reflexões alcançadas pelos estudantes e por eles trabalhadas). Ademais, é
interessante imaginar o potencial de tais produções como catalisadoras de aplicações futuras desta
pedagogia sócio-espacial, seja com outros alunos do ensino superior ou mesmo com a população não
acadêmica. A seguir, cada filme autoral foi brevemente descrito, evidenciando pontos-chave dos
conceitos norteadores e como tal criação audiovisual promoveu a emancipação crítica dos alunos.
Além disso, uma playlist com todas as obras foi organizada com a ajuda da plataforma de
compartilhamento de vídeos YouTube, que pode ser acessada por meio do link
<https://youtube.com/playlist?list=PLMVq42ZEJOdhsdHGkwY8U6LxLZ9BO4qzJ> ou pelo QR Code do
Apêndice 06. Para uma experiência mais completa, recomendo que a leitura da presente Cena seja
acompanhada da exibição dos filmes em questão.
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FIGURA 80: Colagem com anotações e fluxogramas elaborados 
pelos estudantes durante o Encontro III. FOTOS: ACERVO PRÓPRIO.



FILME 1: Patrimônios
Por Aldo Nogueira Duarte Araújo de Sá (1º semestre)
Complexidades sócio-espaciais retratadas: espaços financeiramente valorizados; velho vs.

vintage; os tipos de capital (econômico, cultural, social e simbólico).
Tomando forma em um clipe musical da faixa Money, da banda britânica sessentista de rock Pink
Floyd, o filme de Aldo contempla o luxo cenográfico do centro de Ouro Preto, tomado por pontos
comerciais e de serviços de “alto padrão" e grandes cifras de dinheiro. Lojas de gemas e pedras
preciosas aparecem, por meio de uma montagem rítmica e perspicaz, ao lado de vinhos caros,
manequins em vitrines, restaurantes requintados e dinheiro sobrepondo a paisagem de morros da
cidade. Em contraponto, o vídeo é finalizado com o “outro lado da moeda”: comércios falidos e casas
para aluguel aos montes, em uma cidade de extremos. O centro ouro-pretano regrado pelas transações
monetárias e acúmulo de patrimônios.

FILME 2: Novo vs. Antigo
Por Cecília Peret Paulino Ataíde (1º período)
Complexidades sócio-espaciais retratadas: velho vs. vintage; memória sócio-espacial; limites

espaciais e marcos urbanos.
Trabalhando os contrastes paisagísticos e urbanísticos de Ouro Preto, a participante registra distintos
aspectos da vida cotidiana de quem habita diferentes áreas da cidade. Inicialmente, vemos o registro
da movimentação humana no centro ouro-pretano, onde pessoas conduzem as suas rotinas em meio
aos casarões históricos e dividem espaço com uma cidade "cenográfica" - a dinâmica presença
humana nas ruas de pedra. Em contraponto, o filme de Cecília registra em seguida uma Ouro Preto
mais recente, focada nos arredores da UFOP. Neste momento, percebemos ruas de asfalto mais
vazias, ocupadas apenas por carros estacionados e em movimento - uma paisagem aparentemente
estática, mas que resguarda ainda muito do calor humano característico da vida universitária.

FILME 3: Dois mundos em Ouro Preto
Por Estela de Freitas Oliveira (1º período) e Lídia Ester Pereira dos Santos (2º período)
Complexidades sócio-espaciais retratadas: modernidade e revitalização do espaço; memória

sócio-espacial; limites espaciais e marcos urbanos.
Utilizando-se de comparativos entre as “diferentes cidades” coexistindo em Ouro Preto, a dupla de
participantes demonstra os paralelos entre a “Ouro Preto histórica” e a “Ouro Preto universitária”.
Espelhando aspectos da vida cotidiana de ambos os contextos, recortes temáticos acerca de
alimentação, espaços públicos, edificações institucionais e fluxo de transeuntes são alguns dos tópicos
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FIGURA 81: No Encontro V, a oficina assiste ao primeiro corte do filme de um dos participantes, 
em um momento de contemplação e reflexão coletivas. FOTO: ACERVO PRÓPRIO.



representados pela montagem. De um lado, uma cidade marcada pelas cicatrizes de sua história, e do
outro, uma cidade paralela (mas nem sempre equivalente) de ocupação mais recente, ambas com
dinâmicas sócio-espaciais tão complexas quanto a diversidade de pessoas que nelas habitam. Ao
fundo, é possível ouvir um trecho de Aquarius, quando Clara demonstra o marco urbano de um cano de
esgoto, que, a partir da interpretação popular, separa a área rica da área pobre de Recife.

FILME 4: Legado dos Esquecidos
Por Gabriela Sabino de Sá e Silva (1º período)
Complexidades sócio-espaciais retratadas: memória e segregação sócio-espacial; direito à

cidade; propriedade privada.
Tratando de um tema sóbrio por meio de uma edição potente (e com certo bom humor), Gabriela
desenha o retrato das elites enterradas nos cemitérios de algumas das igrejas de Ouro Preto. Enquanto
um sinal de prestígio familiar e da propriedade privada “digna de poucos”, os túmulos levantados pela
participante são intercalados por cenas de Clara visitando a lápide de seu falecido marido em Aquarius.
Por meio da conclusão da montagem em reverse motion37, o começo e o final do filme compartilham o
mesmo frame, evidenciando que, independentemente do estrato sócio-espacial de origem, todos
vamos para o mesmo local: debaixo da terra. Toda esta narrativa acontece narrada pela voz imponente
de Elza Soares em Pequena Memória para um Tempo Sem Memória (canção original de Gonzaguinha
e Luiz Gonzaga) e pelo texto de Raul Seixas em sua faixa Canto Para Minha Morte.

FILME 5: Você procura um imóvel?
Por Gustavo Lima Silva (1º período)
Complexidades sócio-espaciais retratadas: memória sócio-espacial; especulação imobiliária;

gentrificação; segregação sócio-espacial.
Por meio de uma montagem irônica e ágil, Gustavo denuncia uma relação latente em Ouro Preto: a
coexistência de anúncios milionários de imóveis à venda, casarões abandonados e/ou em desuso no
centro da cidade (historicamente ocupados pelas elites) e a necessidade de maior acesso de
comunidades economicamente vulneráveis à moradia e à infraestrutura urbana. Utilizando-se de
memes38 contemporâneos, o filme é iniciado com publicidades de imóveis sendo vendidos a altíssimos
preços em sites de imobiliárias locais. Posteriormente, em uma transição intencionalmente brusca, a

38 No contexto da internet, memes são mensagens (imagens, vídeos, texto, etc.) que se apoiam em referências externas
(comumente ligadas à cultura pop) e se utilizam de tom anedótico e irônico, sendo intensamente compartilhados nas redes
sociais.

37 Um efeito especial da cinematografia que expõe uma ação filmada de trás para frente, podendo ser alcançado pelo
registro no set de filmagem ou pela edição na pós-produção.
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FIGURA 82: Em meio a sorrisos e incentivos, os primeiros cortes de alguns dos filmes 
dos alunos são compartilhados durante o Encontro V. FOTO: ACERVO PRÓPRIO.



edição substitui a música bem-humorada por outra mais séria, onde takes externos sem cor evidenciam
casas abandonadas e à venda ao mesmo tempo, em uma lógica deturpada de propagandas
milionárias, imóveis vazios e ameaças à moradia e cidadania daqueles que não podem pagar por tais
privilégios.

FILME 6: Ouro Preto para quem?
Por Virgílio Bernardo (1º período)
Complexidades sócio-espaciais retratadas: memória sócio-espacial; resistência perante

destruições; direito à cidade; os tipos de capital (econômico, cultural, social e simbólico).
O cotidiano de diferentes contextos sócio-espaciais ajudam a narrar o filme de Virgílio, onde registros
de passeios turísticos pelo Centro de Ouro Preto compartilham espaço na edição com paisagens dos
morros ao redor da cidade, takes filmados dentro de um dos campi da UFOP, ruas comerciais
movimentadas, pessoas caminhando pela calçada imersas em seu cotidiano, excursões escolares
visitando a cidade e detalhes arquitetônicos das edificações históricas. Esta diversidade rotineira
ouro-pretana é então inteligentemente questionada pelo participante, quando palavras-chave e
indagações provocativas (como "privilégios pra quem?”) são projetadas na montagem, sobrepondo as
imagens ao fundo. Registros agradáveis de um cotidiano compartilhado brevemente rebatido pelo texto
em tela, gerando reflexões genuínas a respeito das nuances espaciais que Ouro Preto preserva.
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FIGURA 83: Momento do Encontro V, com destaque para uma das estudantes testando a sua proposta 
de storyboard montada por meio do Blender, software de edição de vídeo. FOTO: ACERVO PRÓPRIO.



Por mais numerosas que tenham sido, as sutilezas enumeradas neste texto representam uma mera
parcela da potência interpretativa e pedagógica das histórias de Kleber Mendonça Filho. Acredito que
ilustrar as formas como a produção capitalista do espaço acontece no nosso cotidiano, por meio da
filmografia do cineasta, assim como evidenciar os impactos destrutivos desta produção na manutenção
e no agravamento da segregação sócio-espacial, resguarda o diferencial necessário para que maiores
sensibilizações críticas aconteçam (dentro e fora do contexto acadêmico). Dessa forma, os filmes de
Kleber registram as ações nocivas dos mercados imobiliário e da construção civil, que ativamente
promovem obliterações conscientes da memória sócio-espacial e da dignidade humana, dissociando
nossas afetividades dos espaços onde foram criadas em prol do acúmulo de bens, recursos e capital.

Portanto, reitero que cada filme de Kleber transborda importantes virtudes direcionadas às nossas
relações com o espaço. O Som ao Redor, por exemplo, reporta as heranças heterônomas do período
colonial brasileiro, de forma que a propriedade privada ainda dita as regras opressoras de
concentração fundiária e imobiliária nas mãos de grupos dominantes. Aquarius, por sua vez, explora a
resistência da dignidade e da memória diante das demolições do mercado imobiliário e da construção
civil, esclarecendo que as necessidades humanas acertadamente podem superar as necessidades
mercadológicas. Já Bacurau estampa o enfrentamento às tentativas de invasão e doutrinação
realizadas pela fome de dominação imperialista, a qual apropria e desapropria espaços em
consonância com suas vontades assassinas e depredatórias em detrimento daqueles que “não
progrediram”. Mesmo com suas diferenças de recortes sociais retratados nos roteiros, o cinema de
Kleber serve como delação imagética dos crimes diários e casuais da produção capitalista do espaço,
revelando, assim, as denúncias necessárias para que todos possamos parar e questionar as formas
como produzimos e consumimos os espaços. Ainda que não experienciemos as realidades dos filmes
na nossa própria pele, a sétima arte desvenda perversidades camufladas e revela o que existe por
debaixo dos panos, a putrefação imoral de quem monopoliza a produção e o consumo dos espaços.

De certa forma, o cinema não suplica por nada, mas simplesmente se encaixa por entre as habilidades
sensíveis dos sujeitos comuns em contato com o cotidiano. Entendo que a inserção de filmes nos
ambientes de aprendizagem não precisa acontecer para ensinar algo a quem ainda não sabe, mas
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FIGURA 84: Na estrada de terra de difícil acesso a Bacurau, uma mensagem 
de receptividade e alerta. Frame de “Bacurau” (2019), Vitrine Filmes.



para imaginar pedagogias de compartilhamento e concepção coletiva, onde a multiculturalidade tem
espaço livre para fazer florescer as potências sensíveis do cinema. Em função disso, a proposta
metodológica da Oficina Pedagogia Sócio-espacial: O cinema de Kleber Mendonça Filho jamais foi
idealizada para formar cineastas, transformar os participantes em meros consumidores da indústria
cultural ou exibir um conteúdo técnico e funcional acerca dos filmes. Pelo contrário, percebo que esta
pedagogia sócio-espacial alcançou brilhantemente um de seus maiores objetivos: a reflexão cidadã e
democrática perante as nossas interações com os espaços e as interpretações provenientes da
memória sócio-espacial (tanto individual quanto coletiva); a reflexão enquanto base fundamental para
uma consequente prática da cidadania. Tal ideal de democracia foi aqui aplicado enquanto um
exercício imediatamente igualitário, uma linha de partida e de chegada em si, quando a igualdade
(nada simples) de competências pôde ser atestada em sua própria execução.

A perseverança da criação das obras audiovisuais pelos estudantes deu-se justamente por sua
presença nas ruas, igrejas, nos pontos comerciais, museus e cemitérios, onde o contato direto com o
mundo tangível serviu de resposta à pergunta original “como utilizar os filmes para ir além?” Acredito
que, se esta pedagogia sócio-espacial não orbitasse imagens em movimento (registrando as
complexidades sócio-espaciais por eles próprios levantadas em tempo real), o resultado final de sua
aplicação não teria alcançado os vislumbres poderosos atingidos. E mais, imagino que, mesmo se
nenhum filme tivesse sido efetivamente finalizado, os encontros realizados semanalmente (enquanto
processo) evidenciam em si a robustez emancipatória cumprida pela autonomia crítica de cada aluno.
Ainda que suas produções amadoras de poucos minutos reverberem apenas uma parcela de tudo que
os participantes leram, observaram, estudaram e pensaram, tornou-se claro como os filmes permitiram
que eles dissessem artisticamente tudo aquilo que desejavam expressar, em uma vigorosa dinâmica
catártica entre o cinema klebiano, suas próprias câmeras e suas escolhas de montagem final. Além
disso, preceitos da desescolarização da aprendizagem puderam ser colocados em prática no método
aplicado, quando cada pessoa presente (educadores e educandos), a partir do seu genuíno interesse
de envolvimento, puderam verdadeiramente alcançar autonomias engajadas de reflexão e criação.
Acontecendo fora das salas de aula tradicionais e desconectada de processos de avaliação, a
metodologia da oficina demonstra-se então potente para o aprendizado que desconhece os limites
escolares, sobretudo, regrados pelas narrativas do ensino superior e da academia.

Agora que cada estudante seguirá com os trajetos particulares de sua formação profissional enquanto
planejadores e pensadores do espaço, noto a autoaprendizagem coletiva e contínua como mais uma
das habilidades por eles testadas neste grande laboratório de experimentos que é a universidade. A
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FIGURA 85: Clara registra pensamentos e reflexões em sua caderneta, enquanto um 
disco de vinil roda na vitrola da sala. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.



emancipação alcançada, quando seus filmes foram autonomamente planejados sem "depósitos" dos
educadores, esclarece a potência da problematização sócio-espacial mediada pelo método fílmico
proposto. Todos ali demonstraram-se articulados para observar a cidade e os cânceres da produção
capitalista do espaço, criando os seus próprios meios de denúncia e utilizando-os para o engajamento
coletivo de todos presentes. Em suma, o cinema aqui analisado e criado nos presenteia com um
imponente álbum de fotografias em movimento, guardando páginas e páginas de nuances e
brasilidades em cada imagem. Precisamos de nos lembrar de sempre abri-lo e deixar a
multiculturalidade de vozes narrar em voz alta a diversidade obrigatória de histórias que nele habitam.
Finalmente, posso apontar com segurança o poder incalculável da memória sócio-espacial brasileira,
onde as artes são nossas aliadas e sussurram visões de mundo que nos fazem gritar a plenos pulmões
a nossa autenticidade cidadã compartilhada.
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FIGURA 86: No aniversário de Ladjane, funcionária e amiga de Clara, a mãe que perdeu seu filho para um crime impune celebra mais um ano de sua vida 
ao lado da lembrança daquele que partiu cedo demais. Memória, afeto e espaço em uma simbiose infinita. Frame de “Aquarius” (2016), Vitrine Filmes.
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Interface “Os Andares de Aquarius”, parte da metodologia aplicada por meio da “Oficina 
Pedagogia Sócio-espacial: O cinema de Kleber Mendonça Filho”. De autoria própria.

Os Andares de
aquarius

Oficina
PEDAGOGiA SÓCiO-ESPACiAL: 

O CiNEMA DE KLEBER 
MENDONÇA FiLHO

POR PROF. GUiLHERME DE ARRUDA E ÍGOR LEOCÁDiO, ALUNO DE 
GRADUAÇÃO EM ARQUiTETURA E URBANiSMO PELA UFOP (COMO 

PARTE DE SEU TRABALHO FiNAL DE GRADUAÇÃO)

O QUE HABiTA CADA ANDAR?

1. COMPLEXiDADE SÓCiO-ESPACiAL

2. CENAS DOS FiLMES3. ROTEiROS DOS FiLMES

4. QUESTiONAMENTOS E iNDAGAÇÕES

5. ESTRATÉGiAS DE REGiSTRO (COMO CAPTAR?)

6. RECORTE ESPACiAL7. SENTiMENTOS E TONALiDADE

8. AUDiOViSUAL E LiNGUAGEM (O QUE E COMO EXPOR?)
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Pôster de divulgação da “Oficina Pedagogia Sócio-espacial: O cinema de Kleber 
Mendonça Filho”, enviado à comunidade acadêmica da UFOP. De autoria própria.APÊNDICE 02
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Slides da apresentação gráfica utilizada no Encontro I da “Oficina Pedagogia 
Sócio-espacial: O cinema de Kleber Mendonça Filho”. De autoria própria.APÊNDICE 03 (PT. 01)
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APÊNDICE 03 (PT. 02) Slides da apresentação gráfica utilizada no Encontro I da “Oficina Pedagogia 
Sócio-espacial: O cinema de Kleber Mendonça Filho”. De autoria própria.
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APÊNDICE 04 (PT. 01) Slides da apresentação gráfica utilizada no Encontro II da “Oficina Pedagogia 
Sócio-espacial: O cinema de Kleber Mendonça Filho”. De autoria própria.
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APÊNDICE 04 (PT. 02) Slides da apresentação gráfica utilizada no Encontro II da “Oficina Pedagogia 
Sócio-espacial: O cinema de Kleber Mendonça Filho”. De autoria própria.



A dupla de participantes Estela (1º semestre) e Lídia (2º semestre) 
também partiram da organização das ideias com o auxílio da interface Os 
Andares de Aquarius, seguindo para a estruturação de storyboards 
simplificados. Nesta sequência, é possível ler a minutagem do trecho de 
Aquarius que desejaram adicionar ao seu filme. Fotos de autoria própria.

Exemplos de preenchimento e organização de roteiros, storyboards e da 
interface “Os Andares de Aquarius”. De autoria dos respectivos participantes.APÊNDICE 05

A estudante Gabriela, do 1º semestre, mapeou primeiramente as suas 
ideias por meio da interface Os Andares de Aquarius, para, em seguida, 
construir um mini-roteiro para filmagem e montagem. Este rápido roteiro 
conta ainda com as suas escolhas de mixagem de som e texto para as 
legendas. Foto de autoria própria.

Mapa mental organizado pelo aluno Gustavo, 
que optou pela sistematização de ideias a partir 
de um esquema lógico de tópicos 
interconectados. Esta forma de organização 
mostrou-se bastante eficiente, pois foi edificada 
de forma intuitiva pelo participante, conectando 
assuntos separados por meio de setas 
(graficamente) e percepções críticas próprias 
(semanticamente). Foto de autoria própria.
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Frames dos filmes autorais dos participantes da oficina e QR 
Code para acesso da playlist no YouTube com os referidos vídeos.APÊNDICE 06

Frame do filme “Patrimônios” (2022), 
por Aldo Nogueira Duarte Araújo de Sá.

Frame do filme “Novo vs. Antigo” 
(2022), por Cecília Peret Paulino Ataíde.

Frame do filme “Dois Mundos em Ouro Preto” (2022), por 
Estela de Freitas Oliveira & Lídia Ester Pereira dos Santos.

Frame do filme “Legado dos Esquecidos” 
(2022), por Gabriela Sabino de Sá e Silva.

Frame do filme “Você procura um 
imóvel?” (2022), por Gustavo Lima Silva.

Frame do filme “Ouro Preto para 
quem?” (2022), por Virgílio Bernardo.

QR Code para acesso da playlist no 
YouTube com os filmes dos participantes 
da “Oficina Pedagogia Sócio-espacial: O 

cinema de Kleber Mendonça Filho”.

Aponte a câmera do seu celular para o 
código abaixo!




