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RESUMO 

 

Autora: Katia Antunes Sobral 

Título: A Investigação da Geografia Fílmica a parti r do Ordenamento 

Tópico no Cinema 

 

O presente estudo é uma investigação geográfica do cinema, a partir do seu 

ordenamento tópico, ou seja, da localização dos elementos no lugar fílmico 

(imagem).  

 

Assim, a localização no cinema é analisada a partir da geograficidade, ou seja, 

da Geografia Fílmica. Esta Geografia Fílmica é o ordenamento tópico do 

cinema a partir do lugar fílmico (a imagem), construída através das técnicas de 

filmagem, como: a iluminação, as cores, o enquadramento e a velocidade da 

câmera, bem como, das técnicas de montagem, relacionada à distribuição, à 

ordem de escala e o distanciamento dos elementos entre si e destes com o 

espectador.  

 

A fim de exemplificar estas premissas a Geografia Fílmica e sua importância 

para a análise geográfica do mundo analisaram-se as seguintes filmografias: 

Rastros de Ódio (The Searchers, EUA, 1956, 120 minutos. Direção: John 

Ford), O Pagador de Promessas (Brasil, 1962, 97 minutos. Direção: Anselmo 

Duarte), Janela Indiscreta (Rear Window, Estados Unidos, 1954, 114 minutos. 

Direção: Alfred Hitchcock), A Greve (Statchka, União Soviética, 1924, 82 

minutos. Direção: Serguei Eisenstein) e Deus e o Diabo na Terra do Sol (Brasil, 

1964, 110 minutos. Direção: Glauber Rocha). 

 

 

 

  

Palavras-chave:  Geografia, Cinema, Localização, Ordenamento  
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ABSTRACT 

 

Author: Katia Antunes Sobral 

Title: The Investigation of the Film Geography from  the Localization 

Planning in Movie Theater   

 

This search is a geographical investigation of the movies from its location of 

filmic elements in place.  

 

Thus, the location in the movie is examined from the geographicity called the 

filmic Geography. This is the localization planning in movie from the filmic place 

(picture) built by the shooting techniques, such as: lighting, color, framing and 

camera speed, and the assembly, related to the distribution , the order of scale 

and the distance of the elements each other and the viewer. 

 

In order to illustrate these assumptions filmic Geography and its importance for 

the geographic analysis of the world examined the following filmographies: The 

Searchers (USA, 1956, 120 minutes Direction: John Ford), The Given Word (O 

Pagador de Promessas, Brazil, 1962, 97 minutes Director:. Anselmo Duarte), 

Rear Window (USA, 1954, 114 minutes Direction:. Alfred Hitchcock), Strike 

(Statchka, USSR, 1924, 82 minutes Director:. Sergei Eisenstein) and Black 

God, White Devil (Deus e o Diabo na Terra do Sol, Brazil, 1964, 110 minutes 

Direction:. Glauber Rocha). 

 

 

 

 

Key Words:  Geography, Cinema, Planning, Localization 

 

  



9 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 10 

1. O ORDENAMENTO TÓPICO NO CINEMA A PARTIR DO LUGAR 

FÍLMICO.................................................................................................................... 13 

1.1. A Construção do Ordenamento Tópico no Cinema ......................... 17 

2. ANÁLISE DOS FILMES A PARTIR DA GEOGRAFIA FÍLMICA .. ..................... 35 

2.1. A Geografia Fílmica do Filme Rastros de Ódio ............................... 35 

2.2. A Geografia Fílmica do Filme Pagador de Promessas ................... 41 

2.3. A Geografia Fílmica do Filme Deus e o Diabo na Terra do Sol ....... 55 

CONCLUSÃO ......................................... .................................................................. 62 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................ ................................................. 64 

 

 
  



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

A partir do final do século XX, alguns geógrafos, como Ana Francisco 

Azevedo, Maria Helena Costa, Alexandre Aldo Neves, Claudio Benito Oliveira 

Ferraz, entre outros, começaram a analisar a importância do Cinema enquanto 

ferramenta para os estudos geográficos. Principalmente, pelo fato do cinema 

possuir uma linguagem em imagens, o que segundo FERRAZ e NEVES (2006) 

possui papel fundamental na evolução da sociedade capitalista, onde cada vez 

mais os elementos imagéticos estão presentes.  

 

Outro aspecto de grande relevância à análise geográfica é o fato do 

cinema ter o ordenamento tópico (locacional) como um de seus principais 

significadores. 

 

Neste sentido a imagem,  

“em sua primeira acepção, é algo visualmente semelhante a um 

objeto, ou pessoa real; no próprio ato de especificar a semelhança, tal 

termo distingue e estabelece um tipo de experiência de um objeto ou 

pessoa real. Neste sentido a fotografia de um cavalo, não é o próprio 

cavalo, a fotografia é uma imagem do cavalo.” (XAVIER, 2008: 17)  

 

Ou seja, a imagem é a representação, 

“uma unidade complexa, construída através de planos montados de 

modo a ultrapassar o nível denotativo e propor uma significação, um 

valor específico para determinado momento, objeto ou personagem 

do filme (...)  A imagem, como unidade complexa, não mostra algo 

(Bazin Mirty), mas significa algo não contido em cada uma das 

representações particulares.” (XAVIER, 2012: 131)  

 

Assim, a imagem tem vital importância para a Geografia, pois seu 

significado está atrelado entre outros aspectos à localização dos elementos. 

Destaca-se que a localização nesta pesquisa é definida como a condição de 

existência das coisas, estabelecida a partir da relação espaço-temporal, o que 

envolve entre outros aspectos analisar a distribuição, à distância e a escala dos 

elementos entre si e destes com o olhar do sujeito que observa.  
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Neste sentido, a Geografia é conceituada como a ciência que estuda a 

ordem tópica das coisas enquanto condição de existência, ou seja, analisa o 

significado e a relação entre a localização das coisas na realidade empírica. 

Assim, a Geografia entre outros aspectos pressupõe “a dimensão topológica 

que permite ao sujeito reconhecer-se como sujeito, e dessa maneira, vê a 

condição de identificar a si e ao outro, identificando a diferencialidade das 

formas e a relatividade das posições.” (SANTOS, 2008: 37)  

 

A partir da definição de Geografia adotada nesta pesquisa, analisa-se a 

geograficidade existente nos filmes, a partir do Lugar Fílmico, responsável pela 

ordenação dos elementos na imagem cinematográfica. O Lugar Fílmico foi 

conceituado, com base nas ideias de AZEVEDO (2009), como a representação 

de um fenômeno criada pelo diretor, que localiza os elementos no plano, 

utilizando as técnicas de filmagem (como iluminação, som, posicionamento e 

enquadramento das câmeras...) e de montagem, responsáveis pela construção 

do ritmo, do distanciamento e da escala dos elementos apresentados na 

imagem, ou seja, responsáveis pela ordenação tópica e a estruturação espaço-

temporal no filme. Como afirma Epstein (1947), 

"o espaço-tempo, complexo que é "ordem de situações" e "ordem de 

coexistências possíveis" (...) na representação cinematográfica, o 

espaço e o tempo estão inseparavelmente ligados, unidos para 

constituir um quadro de espaço-tempo onde coexistências e 

sucessões apresentam ordem e ritmos" (BETTON, 1987: 30) 

 

Pode-se afirmar então que o cinema possui uma geograficidade, 

chamada nesta dissertação de “Geografia Fílmica”. Esta Geografia Fílmica é a 

ordenação locacional dos elementos entre si e com o plano. Neste sentido, 

como afirma NEVES (2010)  

“a questão que se apresenta não está em como devemos olhar e 

mostrar o que há de geográfico em uma obra cinematográfica, mas 

sim, estabelecer qual a geograficidade existente em uma obra fílmica 

e a qual (is) geografia (s) esta obra permite existir”. (NEVES, 

2010:146) 
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A partir destas premissas o presente estudo busca discutir a 

geograficidade do cinema (Geografia Fílmica) existente nos filmes Rastros de 

Ódio (The Searchers, EUA, 1956, 120 minutos. Direção: John Ford), O 

Pagador de Promessas (Brasil, 1962, 97 minutos. Direção: Anselmo Duarte), 

Janela Indiscreta (Rear Window, Estados Unidos, 1954, 114 minutos. Direção: 

Alfred Hitchcock), A Greve (Statchka, União Soviética, 1924, 82 minutos. 

Direção: Serguei Eisenstein) e Deus e o Diabo na Terra do Sol (Brasil, 1964, 

110 minutos. Direção: Glauber Rocha). 

 

A escolha destas filmografias que possuem gêneros, épocas e diretores 

diferentes, possibilita analisar as diferenças e semelhanças entre as 

construções do lugar fílmico em cada filme, e consequentemente, analisar a 

“Geografia Fílmica”.  

 

Assim, o principal objetivo desta dissertação é discutir a geograficidade 

(Geografia Fílmica) do cinema, a partir dos filmes selecionados e ressaltar a 

importância do cinema enquanto ferramenta para a Análise Geográfica. 

 

Estruturação da Dissertação  

 

Esta dissertação estrutura-se em dois capítulos. No Capitulo Um discute-

se o ordenamento tópico no cinema a partir do lugar fílmico (imagem 

cinematográfica) e sua construção a partir das técnicas cinematográficas de 

filmagem e montagem 

 

No Capitulo Dois investiga-se a Geografia Fílmica no cinema, a partir da 

análise dos filmes: Rastros de Ódio, O Pagador de Promessas e O Deus e o 

Diabo na Terra do Sol.   
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1. O ORDENAMENTO TÓPICO NO CINEMA A PARTIR DO LUGAR  

FÍLMICO 

 

O Lugar Fílmico materializado na imagem cinematográfica é uma 

importante ferramenta para análise geográfica por possuir uma ordenação 

tópica. Esta ordenação é construída a partir dos referênciais e percepções do 

diretor, que observa a localização, o distanciamento, a distribuição, a forma, a 

extensão, a duração e a sucessão dos fenômenos a partir de uma determinada 

simbolização, distância, época, cultura e intenção. Por isso, o lugar filmico é 

sempre uma representação, portanto, um discurso, definido por IASBECK 

(1998) como  

“uma linguagem em interação, ou seja, aquele em que se considera a 

linguagem em relação às condições de produção, ou, dito de outra 

forma, é aquele em que se considera que a relação estabelecida 

pelos interlocutores, assim como o contexto, são constitutivos da 

significação. Estabelece assim, pela noção de discurso, o modo de 

existência social da linguagem; lugar particular entre língua (geral) e 

fala (individual), o discurso é o lugar social. (...) A teoria de Pierce nos 

permite ainda considerar a produção discursiva como o espaço da 

percepção. Todo signo é constituído a partir de determinações 

limitadas que recebe do objeto ou fenômeno que representa. (...) 

Dessa forma, o signo é formado não apenas a partir da percepção 

simples e direta dos fenômenos e coisas como também a partir da 

“interpretação”.” (IASBECK, 1998).  

 

Assim, como afirma AUMONT (2002) "longe de seguir um modelo da 

realidade, o filme vai seguir as modalidades do pensamento, ou seja, assumir 

aquilo que ele é: um discurso." (AUMONT, 2009:132). Esta afirmação pode ser 

relacionada à ciência geográfica, pois ambas são modalidades do pensamento, 

ou seja, maneiras de olhar, interpretar e compreender o mundo. Por isso, são 

discursos concretizados em representações (imagens) da realidade empírica (a 

realidade que existe independentemente da nossa consciência sobre ela).  
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Nesse sentido, as “representações visuais são essencialmente 

interpretações e não gravações ou cópias de um objeto ou pessoa, presentes 

na realidade concreta.” (COSTA (a), 2006: 248) Uma mesma realidade 

empírica possui diversas representações e diversos ordenamento tópicos, 

como afirma Christian-Jacques (1981) no cinema: "se o mesmo roteiro for 

filmado por dois diretores diferentes teremos dois filmes diferentes, pois o 

verdadeiro autor de um filme é o diretor, enquanto o roteirista é o verdadeiro 

autor do roteiro." (Christian-Jacques, 1981. In. AUMONT, 2009). Isto é, o diretor 

é o responsável pela construção do filme através da filmagem, seleção e 

montagem das cenas, construídas por ele com base em sua interpretação do 

roteiro. Como afirma PINHEIRO (2012) 

 

“para a geração Nouvelle Vague, o diretor torna-se autor quando se 

apropria de um determinado roteiro e nele acrescenta sua visão 

pessoal e artística, por meio da mise en scene (encenação) ou ‘as 

normas composicionais sobre as quais os cineastas escolhem como 

construir seus planos, cenas e filmes inteiros.’ A definição é de 

Buckland e Elsaesser, que fazem um histórico crítico da noção de 

mise en scene, lembrando como ela foi romantizada e mitificada pela 

crítica associada aos Cahièrs e à Nouvelle Vague na defesa do 

diretor como único autor do filme. (Cf. Studyng Contemporary 

American Film, 2002, p. 82. In. PINHEIRO, 2012: 66)” (PINHEIRO, 

2012: 66) 

 

Neste sentido, o lugar fílmico é sempre uma representação, baseada em 

uma ordenação, por exemplo, do roteirista e do diretor que o criam. Porém, o 

espectador, ao assitir a imagem (lugar fílmico), não necessariamente terá a 

mesma interpretação do diretor. Por isso, pode-se afirmar que o lugar fílmico 

tanto para o espectador (ao assisti-lo) quanto para o roteirista e para o diretor 

(ao cria-lo), “amplia nosso sentimento e nossa percepção da realidade levando 

‘nossa compreensão do mundo para além da realidade e do mundo dado’” 

(LUZ, 2002. In. COSTA(a), 2006: 37). Este lugar fílmico é, portanto, a 

ordenação estabelecida entre o objeto existente e o objeto representado pelo 

diretor.  
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Por exemplo, quando o cinema retrata uma cidade, deve-se de 

acordo com COSTA (2006) considerar “três dimensões que se 

articulam: a cidade enquanto artefato (é campo de forças e é 

imagem). A cidade como artefato, é coisa material produzida 

historicamente pelas práticas sociais. Espaços, estruturas, objetos, 

equipamentos, arranjos gerais, etc., são “conduzidos” e 

condicionados por forças econômicas, territoriais, especulativas, 

políticas, sociais, culturais. Em última instância, o artefato é produto, 

mas também vetor, de um campo de forças que articula e determina 

configurações dominantes e as práticas que elas pressupõem. Além 

de artefato, atuando como, e dentro de, um complexo campo de 

forças, a cidade é também representação e imagem. O conceito de 

representação social ao tentar dar conta da complexidade da imagem 

(imaginário, imaginação), busca igualmente incorporar outros 

elementos, como conhecimento, esquemas de inteligibilidade, 

classificações, memória, ideologia, valores, expectativas, etc.” 

(COSTA(a), 2006: 37 - 38) 

 

 Por isso, 

“a necessidade de reconhecer o poder da linguagem e das imagens 

na criação dos lugares, (...) e a necessidade de analisar o papel da 

imaginação e da memória, assim como da experiência pessoal, na 

construção dos lugares fílmicos.” (AZEVEDO, 2009: 100) 

 

Outra característica do lugar fílmico é a mudança na experimentação da 

estrutura tempo-espacial, pois  

“a experiência do espaço fílmico é resultado do potencial 

comunicacional do filme e da dimensão estética de sua estrutura. O 

impacto da experiência cinemática decorre da natureza do próprio 

evento fílmico, que por meio de uma série de técnicas (como a 

montagem) organiza um conjunto de fatos numa ação à qual são 

atribuídos uma sequência e um ritmo. Neste processo o cinema opera 

a anexação e a justaposição de fragmentos espaço-temporais. (...) A 

alteração das lógicas de contiguidade, similaridade ou escala é uma 

das transformações que o filme introduz nos objetos que representa.” 

(AZEVEDO, 2006:110) 

 

Desta forma, o cinema não segue necessariamente uma contiguidade ou 

uma sequência espaço/temporal. Estas transformações acionam a mudança da 
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perspectiva do mundo físico e propõem novas relações, que são possíveis 

graças há diversos elementos cinemáticos (como: a iluminação, as 

personagens, o som, os planos, o enredo, o cenário, a cena...), os quais são 

definidos e relacionados através da montagem.  

 

Pode-se afirmar então, que o cinema é uma importante ferramenta para 

análise geográfica. Principalmente, por ser uma linguagem em imagens, o que 

faz com que sua significação entre outros aspectos seja definida pelo 

ordenamento locacional dos elementos, construído a partir da estruturação 

espaço-temporal, que define o ritmo, a sucessão, a extensão e a forma das 

cenas, associada às técnicas cinematográficas de filmagem e montagem.  

 

Além de definir a escala em que os elementos estão apresentados, a 

distância entre os elementos e destes com a câmera (“os olhos do espctador”), 

o que cria uma distribuição dos elementos no plano.  

 

Por exemplo,  

“Se no primeiro plano nós somos abatidos por todas as formas 

visíveis da miséria, estas não são mais perceptíveis a uma certa 

distância, onde se estabelece uma certa ‘harmonia’ de forma e de 

cores. A mais abominável das favelas será, a uma certa distância, 

apenas uma mancha de cor que se integrará ‘perfeitamente’ na 

paisagem. [...] A paisagem vista obliquamente de algumas centenas 

de metros de altitude torna-se totalmente ordenada e bela. Uma tal 

fábrica com fumaças pestilentas, cercada de acumulações de rejeitos 

nocivos, exibirá, do alto, a lógica de sua planta, a brancura da cortina 

de fumaça; [...]. A cidade não tem barulho nem congestionamentos; 

os pardieiros ou o luxo dos belos bairros tornam-se uma estrutura 

bem organizada. A vista aérea vertical é bem menos impressionante, 

pois o desaparecimento da terceira dimensão faz com que não se 

possa projetar sobre essa carta muda, os impulsos afetivos que 

desencadeia a vista das belas paisagens.” (LACOSTE in:CAMPOS, 

2006:3) 
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 A Construção do Ordenamento Tópico no Cinema 

 

“O filme é constituído de sequências - unidades menores, 

marcadas por sua função dramática e/ou pela sua posição na 

narrativa. Cada sequência seria constituída de cenas - cada uma das 

partes dotadas de unidade espaço-temporal. (...) Já o plano 

corresponde a cada tomada de cena, ou seja, à extensão de filme 

compreendida entre dois cortes, o que significa dizer que o plano é 

um segmento contínuo da imagem (...), ou seja, o plano corresponde 

a um determinado ponto de vista em relação ao objeto filmado.” 

(XAVIER, 2012: 27) 

 

Com base na afirmação acima, bem como nas ideias de BETTON (1987) 

inspiradas em Sergei Eisenstein, o ordenamento tópico no cinema é criado 

através da articulação entre as técnicas de filmagem e a montagem do filme, 

ou seja, 

“a relação entre as imagens (lugares fílmicos) será imposta pelas 

duas operações básicas na construção de um filme: filmagem (a 

opção de como os vários registros serão combinados) e a montagem 

(escolha do modo como às imagens obtidas serão combinadas e 

ritmadas).” (XAVIER: 2008: 19) 

 

Dentre os elementos cinemáticos utilizados nas filmagens, destaca-se a 

planificação, definida por BURCH (1973) como 

“a resultante, a convergência de uma planificação no espaço (ou 

antes, uma série de planificações no espaço) realizada no momento 

da filmagem e de uma planificação do tempo, prevista em parte na 

filmagem e culminada na montagem”. É nessa dialética que o cinema 

é feito." (BURCH, 1973: 11-12) 

 

Com base na afirmação acima, a montagem da planificação, juntamente 

com sua sucessão feita pelo ritmo1, são responsáveis pela ordenação espaço-

temporal, analisada por AUMONT (1993) como movimento.  

                                            
1 “Ritmo é a velocidade e a estrutura da sucessão dos planos, ou às vezes, a estrutura 
temporal de um plano longo.” (AUMONT e MARIE, 2012:259) 
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A fim de construir a planificação da narrativa, e consequentemente, 

construir a ordenação tópica do filme, são utilizados alguns elementos 

cinematográficos chaves, como: a profundidade de campo, os sons, a música, 

as cores, a iluminação e a câmera (através de sua angulação, movimentos e 

velocidade), que "implicam numa escolha, numa postura intelectual do diretor." 

(BETTON, 1987: 34).  

 

Dessa forma, destaca-se que tanto a profundidade de campo quanto o 

som, a cor e a iluminação são responsáveis por mostrar ao espectador a carga 

semântica (significação) de uma determinada imagem, bem como, auxiliam na 

ordenação locacional. 

 

 A profundidade através da nitidez ou não dos elementos no plano, 

"seleciona e informa, conota, segrega, reuni e ajuda a organizar o espaço." 

(XAVIER, 2012: 80); os sons "permitiram incrementar a impressão de 

autenticidade, o sentimento de credibilidade material e estética da imagem (...) 

o som contribui para o sentido da imagem e principalmente estimula a 

imaginação." (BETTON, 1987: 38 - 41); a cor "exprime o nosso sentimento e 

impressões (...) pode servir para o desenvolvimento da ação participando 

discretamente na criação psicológica do filme." (BETTON, 1987: 60-61) e a 

iluminação causa reações e estímulos no espectador, por exemplo, um cenário 

escuro com muitas sombras causa no espectador uma atmosfera de medo e 

angústia, assim, pode-se dizer que a iluminação "é o cenário vivo" (BETTON, 

1987: 55).  A música tem "a função psicológica de dar ao espectador a 

sensação de uma duração efetivamente vivida." (BETTON, 1987: 47) 

 

Conclui-se asim, que as sensações visuais (profundidade de campo, cor 

e iluminação) e os estímulos auditivos (som2 e música3) contribuem para a 

                                            
2 “O som é o efeito sensorial produzido pela vibração rápida dos corpos, que se propaga em 
meios materiais e excita o órgão do ouvido. (...) O som que o cinema oferece raramente 
intervém sozinho. Ele supõe um agenciamento entre ruídos e falas. (...) a combinação entre 
sons e imagens criam no cinema redundância, contraste, sincronismo ou dessincronismo ou 
dessincronização.” (AUMONT e MARIE: 2012:275-276)  
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significação do lugar fílmico, induzindo as sensações psicológicas do 

espectador. Por exemplo, "podemos associar um colorido e um som a um odor, 

à medida que os perfumes, as cores e os sons se correspondem." (BETTON, 

1987: 62-63)  

 

Ao mesmo tempo, estes elementos relacionados ao enquadramento, 

como a angulação e o movimento da câmera guiam o olhar do espectador na 

cena, criando a significação locacional dos elementos. Assim, através do 

ângulo é mostrado um ponto de vista, que "pode ser do espectador ou da 

personagem." (BETTON, 1987: 35) e os movimentos e velocidades da câmera, 

permitem a continuidade das ações, além de dar ritmo ao filme, "ao invés de 

permanecer como um quadro rígido, o torna fluído e vivo" (MARTIN (1955) In. 

BETTON, 1987: 37).  

 

A construção do lugar fílmico faz com que o espectador crie um 

significado ao filme, a partir da ordenação locacional dos elementos. Por 

exemplo, o filme Janela Indiscreta  (Rear Window, Estados Unidos, 1954, 114 

minutos. Direção: Alfred Hitchcock), conta a história de Jeff (James Stewart), 

um fotográfo profissional que esta confinado em seu apartamento em 

Greenwich Village/NY, após fraturar a perna. Com sua mobilidade 

comprometida, Jeff passa a maior parte do dia observando o cotidiano de seus 

vizinhos, através da janela de seu apartamento.  

 

Como pode ser observado na imagem a seguir, o filme utiliza a câmera 

subjetiva, ou seja, a filmagem é feita a partir do olhar de Jeff. Ressalta-se que o 

olhar da personagem é também compartilhado pelo olhar do espectador, e à 

medida que observa as atitudes e objetos dos apartamentos vizinho através de 

sua janela, ele constrói uma significância às imagens, ou seja, a personagem 

Jeff “cria um lugar fílmico”.  

 

                                                                                                                                
3 “A música é a arte dos sons, sua organização composta a opõe ao ruído, definido como uma 
mistura de sons aleatórios. (...) A música de filme entra sempre em uma composição 
audiovisual, em relação com as vozes e ruídos. Suas funções estéticas e dramáticas são 
múltiplas: ilustração e/ou criação de uma atmosfera dramática, estruturação da montagem, e 
efeito de pleonasmo ou contraponto.” (AUMONT e MARIE: 2012:204) 
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Figura 1: Perspectiva do Espectador, através da jan ela de Jeff em Janela 
Indiscreta ( Rear Window ), 1954. 

 

Verifica-se assim, que a Geografia Fílmica é analisada neste filme a 

partir da visão de Jeff sobre os vizinhos. Portanto, o distanciamento, a 

distribuição e a escala de observação dos elementos na imagem são sempre 

em relação à janela de Jeff.  

 

Por exemplo, na sequência apresentada a seguir, Jeff acredita que o 

vizinho (vendedor de jóias) assassinou a esposa, porém, no filme não é 

mostrado à imagem do assassinato. Por isso, a ideia de que o vendedor 

assassinou a esposa é criada por Jeff e transmitida ao espectador, a partir das 

expresssões no rosto do vendedor (sempre apreensivo e tenso) e de suas 

atitudes observadas sempre pela janela, como: limpar a mala que levou de 

madrugada, enrolar em um jornal uma faca e uma serra compridas, empacotar 

os pertences da esposa e despacha-los em um baú, abrir a bolsa da esposa e 

retirar as jóias e aliança de casamento, separar suas roupas e colocar tudo em 

uma mala, limpar as paredes do banheiro e o fato de ser o único morador a não 

sair de casa e nem aparaecer na janela, quando em uma noite o cachorro da 

vizinha que cavocava o jardim aparece morto.  
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Ainda em relação à sequência a seguir, observa-se que a escala de 

obseração, a distribuição e o distancimento entre os elementos da imagem e 

destes com o espectador é estabelecido a partitr da utilização ou não dos 

binóculos e da lente objetiva de Jeff. Observa-se que nas primeiras imagens a 

escala de observação e o distanciamento entre os elementos e o espectador 

são maiores, o que faz com que o espectador tenha a “visão geral” e com 

poucos detalhes da janela do vizinho. A partir da sétima imagem, quando Jeff 

observa a janela com binóculo e posteriomente, com a lente objetiva (com 

exceção das imagens 18 e 20) a escala de observação e o distanciamento dos 

elementos diminuem, ao mesmo, tempo que o diretor centraliza a janela do 

vizinho nas cenas, o que acaba por direcionar o olhar do espectador aos 

detalhes nas atitudes e expressões do vizinho.  

 

Pode-se afirmar então que a ordenação tópica do filme auxilia na 

significação que o espectador cria do lugar fílmico, pois dependendo da 

localização dos elementos na imagem o diretor direciona o olhar do espectador 

para determinados elementos, e assim, induz a compreensão do filme. 

 

 



22 
 

 

 

 



23 
 

 

 

 



24 
 

 

 

 

Figura 2: Seleção de Cenas que mostra o Vizinho Sus peito de 
Assassinato, em Janela Indiscreta ( Rear Window ), 1954.  

 
Observa-se ainda, que através da angulação e da movimentação da 

câmera o diretor consegue criar a estrutura espaço-temporal dos planos, o que 

permite ao cinema mostrar o instante de uma ação (ou seja, criar a imagem). 

Podendo interromper ou manter continuidade e simultaneidade das ações, com 

enfoques em determinados elementos do plano que garantiriam os estímulos 

desejados nos espectadores.   
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Tanto a estrutura espaço-temporal como a ordenação tópica, no cinema, 

é própria de cada filme a depender das técnicas cinematográficas, em especial 

a montagem, definida nesta dissertação como a arte de exprimir ou dar 

significados através da relação de duas ou mais sequências, de tal forma que 

esta justaposição dê origem à ideia ou exprima algo que não exista em 

nenhuma das sequências separadamente. Para Kulechov, “o autêntico cinema 

esta na montagem (...) não na imagem singular de cada plano (matéria-prima), 

mas na sua combinação (através de métodos específicos de trabalhar a 

matéria-prima).” (XAVIER, 2012: 47) 

 

Por exemplo: "Suponhamos que se monte os três pedaços 

de filme corretamente, veem-se as bombas caindo, o prédio em 

ruínas e o morto, a mulher chorando, novamente o morto e mais uma 

vez a mulher, com face banhada de lágrimas. O espectador terá 

inevitavelmente a impressão de que o prédio foi destruído por uma 

das bombas e que a mulher chora o seu marido morto. Três tomadas 

de ocorrências reais, sem nexo nenhum, cada qual referente a 

acontecimentos distanciados por milhares de quilômetros e vários 

anos, transformaram-se em virtude da montagem (...) Assim, graças 

ao poder sintético da montagem e do corte correto, três realidades 

separadas se transformam na ilusão de uma quarta realidade, a 

realidade do filme." (ROSENFELD, 2013: 225 - 226) 

 

Neste sentido, a montagem não é apenas responsável por apresentar 

uma lógica coesa ao filme, escolhendo e combinando diversos elementos 

cinematográficos, mas também pela construção, significação e ordenação dos 

elementos e ações no filme, ou seja, é responsável pela geograficidade do 

filme (Geografia Fílmica). Além de ser o responsável por fazer com que o filme 

seja estimulante e emocionante aos espectadores. Como mostra EISENSTEIN 

em sua obra O Sentido do Filme,  

 

"o espectador não apenas vê os elementos representados na obra 

terminada, mas também experimenta o processo dinâmico do 

surgimento e da reunião de imagens (...) o ato criativo no qual a 

individualidade do espectador não está subordinada a individualidade 

do autor, mas se manifesta através do processo de fusão com a 
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intenção do autor (...) Na realidade, todo o espectador, de acordo 

com sua individualidade, a seu próprio modo e a partir de sua própria 

experiência (a partir de sua fantasia, associações, condicionadas 

pelas premissas de seu caráter, hábito e condição social), cria uma 

imagem de acordo com a orientação plástica sugerida pelo autor, 

mas esta imagem ao mesmo tempo, também é criada pelo 

espectador." (EISENSTEIN: 2002 (b): 29) 

 

 Isto é, “o espectador constrói a imagem, e a imagem constrói o 

espectador” (AUMONT, 2002: 81), pois o espectador não é neutro ao assistir 

um filme, ou seja, 

“este sujeito (o espectador) não é de definição simples, e muitas 

determinações diferentes, até contraditórias, intervem em sua relação 

com a imagem: além da capacidade perceptiva, entram em jogo o 

saber, os afetos, as crenças, que por sua vez, são muito modelados 

pela vinculação a uma região da história (a uma classe social, a uma 

época, a uma cultura...).” (AUMONT, 2002: 77) 

 

Assim, a experimentação do lugar fílmico, é uma dialética entre o que é 

observado e o que é compreendido pelo observador, pois não necessariamente 

o que foi proposto pelo filme é absorvido pelo espectador. Já que quando o 

espectador assiti ao filme ele relaciona o que foi observado com a sua 

realidade, que envolve a articulação entre sua cultura, valores sociais, 

memórias, experiências, história e conhecimentos. Desta forma, 

“a organização de um conceito não é produzida a priori ou ajustada 

de modo indiscutível. É revelada ao espectador, e é este que irá 

atingir a ação síntese das informações e, a partir disso, atingir seu 

próprio entendimento. (...) Deste modo, ‘o filme não tem como tarefa 

reproduzir o real sem intervir sobre ele, mas, ao contrário, deve refletir 

esse real atribuindo a ele, ao mesmo tempo, um certo, juízo 

ideológico.’ (AUMONT, 2009: 79)” (Dantas, 2010: 8-9) 

 

À vista disso, como afirmam BETTON (1987) e ANDREW (2002) a 

montagem é a linguagem do diretor com o espectador, ou seja, a maneira 

como o diretor revela e representa o mundo. Por isso, “um bom diretor de 

cinema não permite que o espectador olhe para a cena ao acaso, ele guia 

nosso olho inexoravelmente, de um detalhe a outro, ao longo da linha de sua 
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montagem.” (BALAZ, 1970. In. XAVIER, 2012: 54).  

  

Devido à importância da montagem na contrução do lugar fílmico, e 

consequentemente no ordenamento tópico, é apresentado a seguir alguns 

métodos de montagem que auxiliam na construção do filme: Montagem da 

Cena, Montagem da Sequência e Montagem das Atrações. 

 

A Montagem da Cena é feita de modo que o espectador observa 

detalhes importantes e centrais da ação, pois sem eles o espectador não teria 

a reação e o entendimento esperado pelo diretor.  

 

"Por exemplo, imagine-se observando uma cena que se desenrola a 

sua frente, assim: um homem parado em frente ao muro vira-se para 

a esquerda e observa outro homem sorrateiramente pelo portão. (...) 

O primeiro pega um objeto qualquer e mostra para o outro, 

ameaçando-o. O segundo fecha os punhos com raiva e se lança em 

direção ao outro. Neste momento aparece uma mulher na janela do 

terceiro andar e grita 'polícia'. Os dois homens fogem em direções 

opostas. (...) Como o observador estava ali ele viu todos os detalhes. 

(...) Agora supanhamos que o observador estivesse mais longe, 

observando simultaneamente as duas pessoas e a janela do terceiro 

andar, ele teria tido uma impressão geral, sem poder olhar 

separadamente para o primeiro homem, depois para o segundo 

homem ou para a mulher. Aqui nos aproximamos do significado 

básico da montagem. " (XAVIER, 1983 (a): 58) 

 

Conforme o exemplo acima é possível identificar como a mudança 

locacional altera o significado da imagem. Isto é, a distribuição dos elementos 

na imagem se modifica, pois a escala e o ângulo de observação do espectador 

são modificados o que faz com que o espectador crie outro significado da 

imagem.   

 

Assim, observa-se que a montagem da cena tanto auxilia no 

ordenamento locacional como guia o olhar do espectador, "a lente da câmera 

substitui o olho do observador e as mudanças de ângulo dirigem seu olhar." 

(XAVIER, 1983 (a): 59) Ao mesmo tempo, constrói o ritmo do filme, 
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estimulando o espectador a ter determinadas reações e emoções ao ver a 

sequencia da ação no filme e o lugar representado.  

 

A Montagem da Sequência é a responsável por criar e montar a 

sequência do filme. Então ela é a responsável pela criação da lógica e da 

totalidade do filme, pois define a atenção do espectador, ou seja, determina a 

sequência pela qual se deve observar as cenas, e assim ela cria no espectador 

determinadas reações.  

 

Por exemplo: "dois espiões se arrastam sorrateiramente 

em direção a um paiol de pólvora no intuito de explodi-lo; no caminho 

um deles perde o papel com as instruções. Alguém encontra o papel 

e avisa o guarda. Os espiões estão quase alcançando o alvo; os 

guardas foram avisados e correm em direção ao paiol. Os espiões 

terminam os preparativos... chegam os guardas." (XAVIER, 1983 (a): 

61)   

 

Nesta passagem, a montagem deve levar em consideração o 

deslocamento das câmeras que são os "olhos do espectador", por isso a 

ordenação tópica da imagem tem grande importância. Por que através desta 

ordenação locacional dos elementos o diretor distribui, aproxima e/ou distancia 

os elementos do olhar do espectador, fazendo com que a atenção do 

epectador seja direcionada corretamente de um elemento a outro da ação. O 

que faz com que a sequência da ação transmita determinadas reações no 

espectador. Por exemplo, na passagem anteriormente citada,  

 

"O espectador vê os espiões sorrateiros, a perda do papel e 

finalmente a pessoa que o encontra corre para buscar ajuda. O 

espectador é levado a uma inevitável excitação - será que a pessoa 

que encontrou o papel conseguirá impedir a explosão? " (XAVIER, 

1983 (a): 61)  

 

A Montagem de Atrações é  

 

“ ‘uma abordagem nova que altera a possibilidade dos princípios da 

construção do espetáculo em sua totalidade, com relação à ação 
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como um todo, cada trecho-fragmento é quase abstrato. (…) 

Logicamente, nos vêm o pensamento: não se poderia conseguir a 

mesma coisa de modo mais efetivo se, em lugar de seguir o enredo 

(…), se materializa a ideia (…) através de uma livre acumulação de 

material associativo?’. De acordo com o trecho acima, nas palavras 

de Eisenstein, a montagem de atrações funciona muito bem para 

expressar acontecimentos na história, ações, situações palpáveis, e 

abarcar o público, envolvendo-o na história. Os planos que não se 

relacionam naturalmente com a trama se relacionam, por sua vez, 

com os espectadores, com a forma que eles veem aquela cena, e 

despertam determinadas sensações e reações ideológicas, 

dramáticas, de qualquer gênero.” (FERRADANS, 2010) 

 

Neste sentido de acordo com XAVIER (2012)  

“na definição de Einsenstein: ‘uma atração é qualquer aspecto 

agressivo do teatro, ou seja, qualquer elemento que submete o 

espectador a um impacto sensual e psicológico, regulado 

experimentalmente e matematicamente calculado para produzir nele 

certos choques emocionais que, quando postos em uma sequência 

apropriada na totalidade da produção, tornam-se o único meio que 

habilita o espectador a perceber o lado ideológico daquilo que esta 

sendo demonstrado - a conclusão ideológica final.’ “ (EINSTEIN. In. 

XAVIER, 2012: 129) 

 

Um exemplo da Montagem de Atrações é a sequência final do filme 

A Greve 4 (Statchka, União Soviética, 1924, 82 minutos. Direção: Serguei 

Eisenstein), em que Eisenstein relaciona o massacre dos operários pela 

polícia czarista com as cenas do abate de bois, como pode ser observado 

nas figuras a seguir.   

 

                                            
4 “O filme A Greve, conta a história de um motim de proletários contra os patrões burgueses em 
uma fábrica em Moscou, onde há uma ameaça de greve pelos operários. Apesar dos apelos à 
greve pelos comitês, a revolta estoura quando um dos empregados da fábrica se suicida, após 
ser acusado pelos patrões de roubar peças do maquinário. A partir daí os operários paralisam 
suas atividades e se organizam para pedirem suas reivindicações. Durante este processo, os 
patrões acionam a polícia czarista, que passa a oprimir e agredir os operários. Depois de 
diversas tentativas de oprimir o movimento grevista, a polícia acaba por massacrar os 
grevistas.” (DANTAS, 2010: 10) 
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Figura 3: Sequência Final do Filme A Greve ( Stachka ), 1925. 
 

Observa-se que Eisenstein, buscou através da relação entre as 

imagens da perseguição e massacre dos operários com o processo de 

abate do boi emocionar os espectadores, a fim de estimula-los a pensar 

sobre a luta de classes, as condições do operariado, os privilégios da 

burguesia (principalmente em relação à força policial, que trabalha a favor 

de seus interesses...), ou seja, “centrar seu olhar sobre a alienação do 

trabalho, sobre o poder das forças produtivas e do capital, bem como a 

relação de classes estabelecidas entre a burguesia e o proletariado.” 

(DANTAS, 2010: 12).  

 

Assim, “Eisenstein, ao obrigar o espectador a criar a imagem, 

reunindo todas as relações entre atrações, dá ao espectador não a 

imagem completa, mas a experiência de completar a imagem.” 

(ANDREW, 2002. In. DANTAS, 2010: 7) Ou seja, Eisenstein estimula o 
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epsctador a refletir sobre a questão do operariado na Rússia, no inicio do 

século XX.  

 

Ressalta-se que a geograficidade da sequência acima, auxilia na 

significação do fime, principalmente, pela relação estabelecida entre a 

localização dos elementos (em especial a distribuição dos elementos nas 

cenas) e a caracterização física da área representada. Observa-se 

primeiramente, que os operários aparecem fugindo pelo barranco, o que 

representa um obstáculo (uma barreira física), além de aparecerem 

sempre concentrados em uma parte da cena, o que transmite a ideia que 

estão desesperados e que não possuem a visão total da área, pois estão 

correndo todos para o mesmo lugar e juntos. Enquanto, os polícias 

aparecem em áreas planas e distribuídos pela cena, o que transmite a 

ideia de que estão espalhados pela área e por isso, possuem a visão total 

da área, o que possibilita o cercamento e a matança dos operários. 
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2. ANÁLISE DOS FILMES A PARTIR DE SUA GEOGRAFIA 

FÍLMICA  

 

Todo filme contém uma geograficidade (Geografia Fílmica), uma 

ordenação tópica criada a partir da estruturação espaço-temporal, que define o 

ritmo, a sucessão, a forma e a extensão das cenas e assim, atrelada as 

técnicas de filmagem e montagem definem a escala de observação do 

espectador, estabelecendo a relação da distribuição e distanciamento entre os 

elementos e destes com o plano, o que auxilia na significação do lugar fílmico. 

 

A fim de exemplificar as diferenças e semelhanças entre a Geografia 

Fílmica e sua importância para a análise geográfica do mundo, analisou-se 

alguns filmes, a seguir apresentados. 

  

 A Geografia Fílmica do Filme Rastros de Ódio  

 

O filme Rastros de Ódio  (The Searchers, EUA, 1956, 120 minutos. 

Direção: John Ford) é uma representação do período de colonização do Oeste 

dos Estados Unidos, marcado por conflitos entre os colonizadores e os 

indígenas que habitavam a região. Por isso, o lugar fílmico criado é uma 

imagem desses conflitos (entre os colonizadores e os indígenas), baseada na 

interpretação do diretor Jonh Ford, a partir do roteiro de Frank Stanley Nugent.  

 

Rastros de Ódio conta a história de Ethan Edwards (John Wayne) um 

veterano de guerra, que após o massacre de sua família e o sequestro de sua 

sobrinha Debbie Edwards por uma tribo indígena chefiada por Scar (Henry 

Brandon), se junta a seu sobrinho Martin (Jeffrey Hunter) que passam anos à 

procura da jovem. A relação entre Ethan e seu sobrinho Martin, que possui 

descendencia indígena, representa a dualidade e os conflitos da época entre 

os indígenas e os brancos, pois ao mesmo tempo em que Ethan o insulta ele 

apresenta preocupação e certa estima pelo rapaz. O mesmo acontece em 

relação à Debbie, ao mesmo tempo em que Ethan tenta encontra-lá, ele afirma 

que viver entre os índios não é viver. 
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Desta forma, pode-se afirmar, que  

“a paisagem cinemática não é (...) um lugar neutro (...) ou uma 

documentação objetiva ou espelhamento do real, mas uma criação 

cultural comprometida ideologicamente através da qual o significado 

do lugar é formado, legitimado, contestado e substituído. [Uma 

intervenção na paisagem cinemática] contribuirá para o objetivo maior 

do mapeamento geográfico do filme dentro do contexto social, 

espacial e político.” (HOPKINS, 1994, tradução da autora In. 

COSTA(b), 2005: 47). 

 

Observa-se assim, que ordenação tópica criada no filme contempla 

a signifcação da imagem de um ambiente hostil e perigoso, pois o lugar 

fílmico é a representação do imaginário americano a respeito da 

colonização do Oeste dos EUA. 

“O Oeste é um lugar de baixa densidade populacional, que abrigava a 

maior parte das populações indígenas e um lugar de imensos 

horizontes. (...) Em 1820 a expedição de Long informa sobre a 

impossibilidade das planícies centrais e meridionais serem habitadas, 

o que já havia sido feito anteriormente, em 1807. Essas áreas foram 

consideradas impróprias para qualquer população que não fosse 

nômade, nascia o mito do “Grande Deserto Americano”: a existência 

de uma área imensa e inabitável.” (ALMEIDA e QUINSANI, 2011: 6 e 

8) 

 

 Assim, através da análise geográfica do filme é possível refletir 

sobre a representação do imaginário do Oeste Americano, a partir da 

ordenação tópica criada pela relação entre os elementos físicos, como: o 

céu sempre azul e ensolarado (sem ou com poucas nuvens) indicando ser 

um local quente e de calmaria; o solo exposto, com morros sem 

vegetação e erodido, associado à vegetação representada por pequenas 

moitas espalhadas pela imagem, com a folhagem seca e empoeirada 

indicando ser um local seco; a ausência de animais e pessoas (somente 

Ethan montado em seu cavalo) indicando ser um local pouco habitado; e 

as técnia cinematográficas (filmagem e montagem), como o ângulo da 

câmera a partir do nível da personagem faz com que o espectador tenha 



37 
 

uma visão ampla da área e ao fundo a sensação de uma “névoa de 

poeira” criando no espectador a ideia de que a localidade representada no 

filme é árida. 

 

 

Figura 4: Cena do Filme Rastros de Ódio ( The Searchers ), 1956. 
 

Observa-se ainda com destaque nas Figuras 5 e 6, a presença de 

afloramentos rochosos, sem a presença de animais e de cursos d`água o que 

transmite a ideia de um local inabitado. Além do fato do espectador ter uma 

visão ampla da área, o que faz com que as personagens fiquem pequenas e 

ocupem uma pequena parte da imagem, transmitindo a sensação de amplitude 

do relevo, portanto, a sensação de um ambiente vasto, hostil e perigoso.   

 

Assim, a Geografia Fílmica expressa a relação dos elementos físicos da 

imagem (como: a vegetação, o solo, o relevo e o céu) com os aspectos 

geográficos (como: a escala, a distribuição e a distância) com as técnicas 

cinematográficas (como: a filmagem e a montagem) e a história do filme, 

construindo assim, o significado ao lugar fílimco apresentado.  
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Figura 5 e 6: Imagens do Ambiente Representado no F ilme Rastros de 
Ódio ( The Searchers ), 1956. 
 

Pode-se afirmar então que a ordenação tópica dos elementos auxilia na 
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criação do lugar fílmico e na análise da Geografia Fílmica, através da relação 

entre os elementos e seu ordenamento. Assim, como afirma CAMPOS (2006),  

“deserto e planíces não são coisas em si, são expressões que 

significam, pois carregam a força mítica da conquista da fronteira no 

imaginário da sociedade norte-americana. Desertos e planícies são 

símbolos da tradição oficial que reiteram o culto ao ‘american dream’, 

necessário à reprodução da hegemonia cultural branca e anglo-saxã, 

em um país de imigrantes das mais distintas nacionalidades.” 

(BARBOSA, 1999. In:CAMPOS, 2006:4) 

 

Ainda em relação ao filme Rastros de Ódio, é apresentada a seguir uma 

sequência, o que evidencia a importância da ordenação locacional dos 

elementos na compreensão das imagens.  
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Figura 7: Sequência do Filme Rastros de Ódio ( The Searchers ), 1956. 
 

Verifica-se que nas primeiras imagens os indígenas estão distribuídos 

em fileiras e em relevos mais altos, o que indica que conhecem a região e que 

estão observando a trajetória dos brancos. Posteriormente na última imagem 
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os indígenas cercam os brancos, transmitindo ao espectador a sensação de 

que ocorrerá o conflito entre eles.  

 

Pode-se afirmar que a compreensão da sequência de que ocorrerá o 

conflito entre os indígenas e os brancos é feita a partir da ordenação tópica, 

através da observação da relação distributiva e do distanciamento dos 

elementos da imagem entre si e com o espectador.  

 

2.2.  A Geografia Fílmica do Filme Pagador de Prome ssas  

 

O filme O Pagador de Promessas 5 (Brasil, 1962, 97 minutos. Direção: 

Anselmo Duarte) foi escolhido a fim de analisar os elementos cinematográficos 

(como: angulação e movimentação das câmeras, som, profundidade de 

campo...), bem como, a montagem e como estas interferem na ordenação 

tópica das imagens, de modo que signifique o lugar fílmico.  

 

Nas cenas iniciais é mostrado um terreiro de Candomblé com seus 

rituais, posteriormente com a movimentação e a angulação da câmera, o olhar 

do espectador é guiado ao lado direito da imagem, onde está Zé (Leonardo 

Villar) ajoelhado junto à imagem de Iansã, e sua esposa Rosa (Glória 

Menezes) ao seu lado, a sequência é mostrada nas imagens a seguir. 

Observa-se que diretor guia o olhar do espectador, a partir da ordenação 

locacional das imagens, especialemnte através da distribuição dos elementos 

                                            
5Sinopse:  O filme O Pagador de Promessas é baseado na narrativa de Dias Gomes, com o 
mesmo nome. O filme narra a história de Zé do Burro (Leonardo Villar) e sua mulher Rosa 
(Glória Menezes) que vivem em uma pequena propriedade a 42 quilômetros de Salvador. Um 
dia, o burro de estimação de Zé é atingido por um raio e ele acaba indo a um terreiro de 
Candomblé, onde faz uma promessa a Iansã(Santa Bárbara) para salvar o animal, a promessa 
consiste em O dono do animal promete que se seu burro ficar bom, dará aos pobres suas 
terras e levará uma cruz de madeira até a Igreja de Santa Bárbara, localizada na Salvador, e lá 
a doará ao padre responsável. Com o restabelecimento do bicho, Zé põe-se a cumprir a 
promessa. , para depois começar uma caminhada rumo a Salvador, carregando nas costas 
uma imensa cruz de madeira. Ao chegar na Igreja explica ao padre Olavo (Dionísio Azevedo) a 
promessa, que ao ter conhecimento que a promessa foi feita no Candomblé, o proibi de entrar 
e colocar a cruz no altar. É quando Zé se torna famoso na cidade, tornando-se instrumento de 
protesto para os adeptos do Candomblé; massa de manobra para a mídia atrelada ao sistema, 
que o acusa de ser defensor da Reforma Agrária, uma vez que doou suas terras aos pobres; e 
meio de reafirmação do monopólio religioso exercido pela Igreja Católica. Um caloroso 
confronto com a Polícia tem início quando se tenta impedir à força a entrada de Zé na Igreja. E 
a trama caminha para um desfecho trágico. 
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na cena e do distanciamento. 

 

  

  

 
Figura 8: Sequência de imagens da promessa feita a Iansã (Santa 
Bárbara), no terreiro de Candomblé, em O Pagador de  Promessas, 1962 

 

Na sequência seguinte é mostrada a peregrinação das personagens Zé 

e Rosa com a cruz de madeira. Durante a peregrinação os elementos físicos 

mostrados são relacionados com as músicas de fundo que atrelada às técnicas 

de filmagem criam o lugar fílmico, e sua geograficidade. Primeiramente, a 

música juntamente com a imagem árida do Sertão, representada pelo solo 

rachado, o cacto e a filmagem da sombra dos pés das personagens, constrói 

um lugar árido e quente. Conforme a mudança da imagem árida para a 

litorânea, a música também muda de uma música, que transmite a sensação 

de tristeza a uma música de "louvor a Deus", e que transmite a sensação de 

esperança. Esta modificação da música atrelada à imagem dos coqueiros, da 

água e da chuva, representa um lugar úmido e com vida, portanto, um lugar 
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com esperanças.  

 

Finalmente, quando chegam à frente da escadaria da igreja a música de 

suspense volta a tocar e a filmagem é feita de cima pra baixo, mostrando o 

poder da igreja e o seu domínio sob a vida da personagem Zé do Burro.  
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Figura 9: Sequência da peregrinação de Zé e Rosa, e m O Pagador de 
Promessas, 1962. 

 

Conforme eles peregrinam a música passa a transmitir tranquilidade, 

juntamente com a paisagem que muda e é representada pela água e pelos 

coqueiros. Esta associação entre a imagem e a música causa no espectador 

uma sensação de calmaria (relaxamento), como afirma XAVIER (1983): "a 

música é eficiente em muitas passagens do fime, quando passamos de uma 

tensão a um relaxamento." (XAVIER, 1983 (b): 28)  

 

Além de "auxiliar as imagens, a trilha sonora exibe uma partitura musical 

que suaviza eventuais saltos e mudanças de direções, preparando o 

espectador para a nova tonalidade que se inaugura." (XAVIER, 1983 (b): 57) 

 

A imagem a seguir, apresenta Rosa e Zé chegando as escadrias da 

Igreja, observa-se que a Igreja encontra-se em destaque no alto da escadaria, 

representando o desejo de Zé do Burro, e o significado de sua promessa, qual 
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seja, entregar a cruz na Igreja. Ao mesmo tempo, que o ordenamento tópico a 

partir da distribuição e do distanciamento dos elementos, como a distância da 

personagem Zé do Burro em relação a Igreja que esta posicionada no alto da 

imagem, e o obstáculo para alcançá-la, representado pela escadaria, 

representa a dificuldade da personagem de chegar ao seu destino, 

relacionando com os aspectos sócioculturais da época, podemos afirmar que 

representa a dificuldade do sertanejo de inserir-se na sociedade soteropolitana. 

 

 

Figura 10:  Imagem de Zé e Rosa subindo as escadarias da Igreja  com a 
cruz de madeira, em O Pagador de Promessas, 1962. 

 

O casal está nas escadarias da Igreja, quando chega o cafetão da 

cidade, Bonitão (Geraldo Del Rey), que convence Rosa a ir a um hotel com ele 

para passar a noite, enquanto Zé continua nas escadarias com sua cruz até a 

abertura da Igreja. Na manhã seguinte, ao abrir a Igreja, o padre Olavo 

(Dionísio Azevedo) vai ao encontro de Zé, que explica que veio pagar a 

promessa de colocar no altar da Igreja de Santa Bárbara a cruz de madeira 

pela cura de seu burro de estimação. Porém, Zé explica que fez a promessa no 

terreiro de Candomblé, e por este motivo, o padre não o deixa entrar na Igreja. 
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A sequência da personagem Rosa correndo e conversando com Zé, 

juntamente com a música de suspense relacionada às cenas anteriores da 

chuva e de Rosa e Bonitão entrando e fechando a porta do quarto do hotel 

transmite ao espectador a ideia de que Rosa traiu Zé e por isso se sente 

culpada. A ordenação espaço-temporal desta sequência é feita primeiramente 

com planos curtos, cuja ordenação espaço-temporal é fragmentada, porém não 

descontinua. Esta fragmentação espaço-temporal associada à chuva e à 

música de suspense, transmite ao espectador a sensação de mistério. 

Posteriormente, na sequência em que Rosa vai ao encontro de Zé, a 

ordenação espaço-temporal é lenta e possui continuidade cronológica. 

Associada à música de suspense, transmite uma tensão ao espectador. No 

decorrer desta sequência a tensão aumenta, à medida que a música de 

suspense se intensifica e a câmera enquadra o rosto de Rosa, que apresenta 

um olhar arrependido e preocupado. 
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Figura 11: Sequência de Rosa com Bonitão. E sequênc ia de Rosa 
correndo de encontro a Zé, em O Pagador de Promessa s, 1962.  

 

A sequência em que o repórter conversa com Zé, é um bom exemplo de 

como é construído o lugar fílmico, sempre baseado em um discurso, afim de, 

criar a representação de algo. Verifica-se nesta sequência que o repórter edita 

todas as falas de Zé, colocando nas suas respostas um viés político e social 

(por exemplo, quando afirma que Zé é a favor da Reforma Agrária e contra a 

exploração do trabalhador). Na sequência da cena, o repórter levanta-se, o que 

faz com que o ângulo da câmera mude, e a câmera passa a filma-lo de frente, 

como se ele estivesse falando com o espectador. Esta movimentação e 

angulações da câmera causa no espectador certo desconforto, na medida em 

que o modo como foi feita a filmagem pode ser entendida como uma 

provocação ao pensamento do espectador à respeito do tema. 

 

Assim, pode-se associar o lugar fímico criado, com as condições sociais 

e políticas da época envolvendo os sertanejos e o êxodo dos mesmos para os 

grandes centros, pois a cena acima citada estimula o espectador a ter uma 

experiência (vivência) deste lugar fílmico.  

 

Esta experiência é feita através da câmera subjetiva, que causa no 

espectador certo desconforto quando o repórter aponta o dedo e conversa com 

a câmera que encontra-se a sua frente (Figura 12), como se fosse o 

espectador. Desta maneira, o ordenamento locacional da câmera faz com que 

o espectador seja estimulado a pensar sobre esta situação. 
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Figura 12: Cena do repórter entrevistando Zé, em O Pagador de 
Promessas, 1962. 

 

Após a publicação da entrevista de Zé, a população adepta do 

Candomblé adere à sua causa, e concentra-se nas escadarias junto a Zé e sua 

cruz. Devido a grande adesão da população pela causa de Zé, a cúpula da 

Igreja se reúne para discutir o que será feito, propondo a Zé que abandone sua 

promessa, pois foi feita em um terreiro. A sequência da chegada do monsenhor 

é acompanhada de uma música de suspense, o que traz a reação no 

espectador se ele irá resolver o problema de Zé, e convencer o padre a deixa-

lo entrar na Igreja com a cruz de madeira. A mesma música segue, quando o 

monsenhor sai com o padre para revelar o que foi decidido a respeito. 

 

Em relação ao ordenamento tópico desta sequência, destaca-se que o 

mesmo é responsável pela sua significação, pois como pode ser observada na 

figura a seguir. A filmagem faz com que a localização das autoridades da Igreja 

fique no topo da esadaria enquanto Zé do Burro fique sempre nos degraus. 

Podemos afirmar assim, que a relação distributiva e de distanciamento entre as 

autoridades da Igreja e Zé do Burro, representa o poder da Igreja na socidade 
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da época, ao mesmo tempo que representa a discriminação do sertanejo e dos 

adeptos das religiões africanas (como o Candomblé). Pois se verifica ao lado 

de Zé do Burro, algumas pessoas com berimbaus e adornos destas religiões. 
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Figura 13: Sequência que mostra o Padre e o Monsenh or conversando na 
Escadaria, em O Pagador de Promessas, 1962  

 

Com a decisão de Zé de não abandonar sua promessa, a multidão que 

se encontra nas escadarias começa a festejar. Entretanto, mesmo com grande 

parte da população sendo a favor da causa de Zé, a polícia chega às 

escadarias e quer levar Zé preso, pois o acusa de perturbar a ordem e causar 

agitação popular. Zé não aceita, pois diz que não fez nada e que não pode 

deixar sua cruz sem antes entrar na Igreja, para pagar sua promessa. Começa 

então um confronto entre a população apoiadora de Zé e a polícia, o que acaba 

na morte de Zé.  

 

As pessoas se reúnem e colocam Zé em sua cruz e o levam para dentro 

da Igreja. Nesta sequência, as ações são ritmadas com a batida da capoeira 

(berimbau), o que faz com que a ordenação espaço-temporal seja construída 

baseada no ritmo da capoeira.  

 

Em relação ao lugar fílmico, verifica-se a escadaria da Igreja coberta 

pela população que leva Zé em sua cruz para dentro da Igreja, associada à 

música da capoeira, e a filmagem da Igreja não mais como algo imponente, 

pois a câmera a filma frontalmente, transmitindo a ideia de ser um local 

acessível ao povo, conforme pode ser observado na Figura 14.   
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Figura 14: Cena da população levando Zé em sua cruz  para dentro da 
Igreja, em O Pagador de Promessas, 1962. 

 

Em relação à estrutura espaço-temporal, destaca-se que o filme é feito 

buscando sempre a "continuidade, o equilíbrio de composição, a uniformidade 

técnica e o encadeamento de motivos naturais (sequência cronológica) para o 

desenvolvimento da ação. Auxilia as imagens a trilha sonora." (XAVIER, 1983 

(b): 28) O que faz com que o filme se desenvolva basicamente em uma 

“continuidade espaço-temporal” (XAVIER, 1983 (b): 57), ou seja, a localização 

e formas dos elementos no plano, bem como a sucessão dos planos são 

ordenados seguindo basicamente a cronologia dos fatos diegéticos. 

 

A sequência a seguir representa o conflito entre a “população excluída” 

da sociedade (em sua maioria pobre e sertaneja) e as elites (representadas 

pela Igreja). Este conflito é marcado pelos sons e imagens da população nas 

escadarias da Igreja (tocando berimbaus e pandeiros, lutando capoeira e 

fazendo rodas de samba) e pelo padre tocando os sinos dentro da Igreja.  
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Esta alternância da distribuição e distanciamento dos elementos, 

representados pela escadaria da Igreja (que compreende a multidão que dança 

e festeja) com a imagem do padre tocando os sinos da igreja, demonstra a 

simultaneidade das ações, e representa o conflito existente na sociedade da 

época (elite conservadora X população sertaneja). Esta alternância dos planos 

é responsável pela ordenação espaço-temporal desta sequência, como afirma 

XAVIER (1983)  

“A superposição e o confronto de sons – sinos versus berimbau – 

condensam a representação do conflito entre os ritos, e nesse 

momento a montagem alternada, entre a torre do sino e os 

instrumentos de origem africana (...) A decupagem, matemática na 

alternância, confere uma coesão interna ao segmento, que tende a 

diferencia-lo, destacando seus elementos do espaço-tempo da ação.” 

(XAVIER, 1983 (b): 69) 
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Figura 15: Sequência que mostra o conflito Sinos ve rsus Berimbal, em O 
Pagador de Promessas, 1962. 
 

2.3. A Geografia Fílmica do Filme Deus e o Diabo na  Terra do Sol  

 

O filme Deus e o Diabo na Terra do Sol  6 (Brasil, 1964, 110 minutos. 

Direção: Glauber Rocha), inicia com a paisagem seca do sertão e com Manuel 

observando cabeças de gado secas, ao mesmo tempo em que ele observa um 

grupo de religiosos cantando e seguindo Sebastião (Lidio Silva). Destaca-se 

                                            
6 Sinopse:  O filme conta a história de Manuel (Geraldo Del Rey), um vaqueiro que se revolta 
contra a exploração imposta pelo coronel Moraes (Mílton Roda) e acaba matando-o numa 
briga. Ele passa a ser perseguido por jagunços, o que faz com que fuja com sua esposa Rosa 
(Yoná Magalhães). O casal se junta aos seguidores do beato Sebastião (Lídio Silva), que 
promete o fim do sofrimento através do retorno a um catolicismo místico e ritual. Porém ao 
presenciar a morte de uma criança Rosa mata o beato. Simultaneamente Antônio das Mortes 
(Maurício do Valle), um matador de aluguel a serviço da Igreja Católica e dos latifundiários da 
região, extermina os seguidores do beato. O que faz com que Rosa e Manuel juntem ao grupo 
cangaceiro de Corisco (Othon Bastos) e sua esposa Dadá (Sonia dos Humildes) sobreviventes 
do grupo de Lampião. Novamente, Antônio das Mortes vai ao encontro dos cangaceiros e os 
extermina, porém, Manuel e Rosa fogem mais uma vez. 
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que o canto e a expressão das personagens que seguem o religioso são de 

angústia e tristeza. Ao chegar à casa entusiasmado com a procisão que viu, 

relata o fato a sua esposa Rosa (Yoná Magalhães), que com um olhar triste e 

cansado não responde e nem compartilha do mesmo entusiamo do marido.  

 

  

  

  

 Figura 16: Sequência inicial do filme Deus e o Dia bo na Terra do Sol, 1964 
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Em relação à geograficidade desta sequência, observa-se que a relação 

entre os elementos (como: o solo seco, os corpos desfalecidos do gado e a 

vegetação), e a imagem da casa de Manuel com sua esposa preparando a 

farinha de mandioca no pilão, representam o cotidiano de uma família sertaneja 

(Sertão Nordestino). 

 

No plano seguinte, Manuel vai à cidade, onde ocorre uma feira livre, 

típica das cidades do sertão nordestino dos anos 60, e encontra o coronel 

Morais (Milton Rosa), para fazer a partilha do gado que tomava conta. Porém, o 

coronel alega que a partilha não será feita, pois as vacas mortas faziam parte 

do gado de Manuel, no mesmo instante, Manuel discute com o coronel falando 

que não é justo que a culpa da morte do gado era a seca e o gado morto era 

do coronel, o coronel tenta açoita-lo quando Manuel o esfaqueia no coração. 

Após o assassinato Manuel foge para sua casa onde é perseguido pelos 

jagunços do coronel, durante a briga sua mãe é baleada. Na sequência da 

narrativa, Manuel enterra sua mãe, pega sua esposa Rosa e foge para Monte 

Santo (lugar onde fica a comunidade do beato Sebastião).  

 

Ao chegarem a Monte Santo, o rosto das pessoas da comunidade é 

enquadrado e seus semblantes são de tristeza e angústia, além da música ser 

Magnificat Aleluia de Villa-Lobos, uma música calma "que confere uma aura de 

êxtase à cena" (SOUZA, 2011:4), ou seja, representa a esperança de Manuel 

ter em Monte Santo uma vida melhor. Obcecado pelas promessas do beato 

que segue pregando "o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão", "o que 

para Manuel, representa o anúncio de uma nova ordem das coisas, de modo 

que os ricos deixarão de ser ricos e os pobres deixarão de ser pobres, 

invertendo-se assim a lógica da exploração vigente" (SOUZA, 2011:5).  

 

Ressalta-se que a ordenação tópica desta sequência, reforça a 

esperança de Manuel, através do posicionamento do povoado de Monte Santo 

no topo do morro, próximo ao céu, o que relacionado com a música e a 

movimentação da câmera (que filma a igreja de baixo para cima até terminar a 

filmagem no céu), transmite ao espectador a sensação de esperança e paz.  
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Ao mesmo tempo, o distancimaneto entre as personagens e o povoado, e o 

caminho a ser feito é construído de pedra, representando as dificuldades para 

alcançar os desejos de Manuel de ter uma vida melhor. 
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  Figura 17: Cenas do filme Deus e o Diabo na Terra  do Sol, 1964. 

 

Observa-se ainda que a distribuição da população ao longo das 

vertentes do morro, em relação ao beato que encontra-se no topo representa o 

poder do beato sobre as estas pessoas e que as mesmas estão dispostas a 

segui-lo. Esta sequencia é uma representação de Canudos7 (do misticismo e o 

poder de manipulação do religioso de Antônio Conselheiro com a população 

sertaneja), afinal Canudos foi uma das principais tentativas do povo sertanejo 

contra o Coronelismo (domínio dos coronéis). Como em Canudos, Monte Santo 

era considerado pela Igreja Católica e pelos coronéis, como uma ameça a seus 

poderes e contratam o matador de aluguel Antônio das Mortes (Maurício do 

Valle) conhecido como "matador de cangaceiro" para exterminar a comunidade 

de Monte Santo.  

 

Manuel e Rosa estão na capela juntamente com Sebastião, que irá fazer 

um ritual (sacrificando um bebê) para exorcisar Rosa (que é julga por todos da 

comunidade inclusive seu marido de estar com o demônio no corpo, pois não 

acredita no beato). Durante o ritual Rosa e Manuel ficam horrorizados com o 

sacríficio, e Rosa pega um punhal e esfaqueia o beato no peito. No mesmo 

instante, ocorre o extermínio de Monte Santo. 

                                            
7 "A Guerra de Canudos deu-se em virtude da situação precária em que vivia a população 
sertaneja, sem terra e obrigada a se submeter aos arroubos dos coronéis. As terras pertenciam 
aos grandes proprietários rurais – os conhecidos coronéis – que as transformaram em 
territórios improdutivos. Essa situação revoltou os sertanejos, que se uniram em torno de 
Antônio Conselheiro, o qual pregava ser um emissário de Deus vindo para abolir as 
desigualdades sociais e as perversidades da República, como a exigência de se pagar 
impostos, por exemplo." (SANTANA, 2015) 
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Manuel e Rosa são os únicos sobreviventes de Monte Santo e mais uma 

vez fogem, sendo conduzidos até o bando do cangaceiro Corisco (Othon 

Bastos) e sua esposa Dadá (Sonia dos Humildes) sobreviventes do grupo de 

Lampião. Mais uma vez Manuel vê a esperança de uma vida melhor em 

Corisco, que luta pela liberdade do povo e a justiça social, com a mesma 

profecia do beato Sebastião, "o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão". 

Esta sequência representa outra corrente que lutou pelos sertanejos, o 

Cangaço, movimento do Sertão Nordestino contra o domínio dos coronéis e a 

liberdade da população nordestina, o cangaceiro mais famoso é Lampião 

(conhecido no Sertão por Senhor do Sertão ou Rei do Cangaço).  

 

Manuel torna-se cangaceiro, chamado Satanás. Ele, porém, nao 

consegue acreditar na luta social através da violência e resolve deixar o grupo. 

Neste instante, Antônio das Mortes que  

 

"acredita ter a missão de redimir a terra de todas as forças que se 

opõem à verdadeira libertação do sertanejo: 'Um dia vai ter uma 

guerra maior nesse sertão. Uma guerra grande, sem a cegueira de 

Deus e do Diabo. Pra que essa guerra comece logo, eu que já matei 

Sebastião vou matar Corisco'." (SOUZA, 2011:6)  

 

Antônio das Mortes mata Corisco que luta até o fim, e morre gritando 

"mais fortes são os poderes do povo”. 

 

Ao final da narrativa, Manuel e Rosa fogem do bando cangaceiro, e 

correm em meio à paisagem seca do Sertão, com a música O Sertão vai virar 

Mar e o Mar vai virar Sertão, orquestrada por Villa-Lobos, e assim, a última 

imagem do filme é o mar com a música de fundo.    

 

Em relação à Geografia Fílmica, destaca-se que a filmagem é feita com 

muitas sombras e músicas lentas, além de sempre ter um distanciamento entre 

as personagens (Rosa e Manuel) e destas com os locais almejados, onde 

Manuel acredita que irá melhorar de vida. Por exemplo: na sequencia inicial do 
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filme é apresentado às imagens do sertão árido, com a presença de cactos e 

ossos de animais, além da música de fundo "Canção de Sertão" do Villa-Lobos 

que "estabelece um 'crescendo' que tem seu clímax na introdução emblemática 

do drama da seca na região: os dois primeiros planos da queixada e do olho 

em decomposição de um boi morto" (XAVIER, 1983: 95). Esta ordenação 

locacional entre os elementos da imagem e a música transmite uma sensação 

de angústia e sofrimento ao espectador.  

 

Além das personagens terem poucas falas durante a narrativa, e com 

enquadramento em seus rostos, cujos olhares sempre sofridos e angústiados. 

Verifica-se também a representação de dois movimentos importantes da 

História Brasileira referentes à libertação no Sertão Nordestino, Canudos e o 

Movimento Cangaceiro, o que faz com que o espectador não crie uma imagem 

do sertão como um lugar sem esperança.   

 

Destaca-se ainda que no decorrer da narrativa Glauber Rocha transmite 

ao espectador o sentimento de esperança do sertanejo, a medida, que a 

música símbolo do Sertão (o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão) é 

tocada diversas vezes durante as cenas e comentada pelas personagens, 

além, da parte final do filme quando o cangaceiro Corisco morre gritando" mais 

fortes são os poderes do povo", e ao término do filme é filmado o mar, com 

novamente a música (o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão) e a 

personagem principal Manuel correndo em direção ao mar, o que estímula o 

espectador a acreditar que Manuel não perdeu a esperança, e em Manuel é 

representado o povo sertanejo, que embora sofrido nunca perde a esperança 

de uma vida melhor.  
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CONCLUSÃO 

 

A localização é condição de existência dos elementos, pois ela esta 

relacionada à forma, a extensão, o ritmo e a duração dos elementos no mundo, 

ou seja, ela é resultado da relação espaço-temporal.  

 

Neste sentido, a Geografia enquanto a Ciência que estuda a ordenação 

tópica dos elementos no mundo tem como principal objetivo analisar o “Como” 

e o “Por que” desta localização, e os significados que esta ordenação 

locacional cria. Por isso, a análise geográfica é feita a partir de uma escala de 

observação, que possibilita o sujeito identificar e relacionar a distribuição e o 

distanciamento entre os elementos e destes com o mundo.  

 

Com base nessas premissas, esta dissertação buscou compreender a 

importância do Cinema enquanto ferramenta para a análise geográfica, 

analisando a geograficidade do cinema, ou seja, a Geografia Fílmica.  

 

Esta Geografia Fílmica é o ordenamento tópico do cinema a partir do 

lugar fílmico (a imagem), construido através das técnicas de filmagem, como: a 

iluminação, as cores, o enquadramento e a velocidade da câmera, e as 

técnicas de montagem. Estas técnicas então constrõem a distribuição e o 

distanciamento dos elementos na imagem, a partir da escala de observação 

que estabelece com o espectador, e assim, o diretor guia o olhar pela cena 

induzindo-o a ter determinadas sensações e compreensões do filme.  

 

A fim de constatar estas afirmações analisamos alguns filmes (Janela 

Indiscreta, A Greve, Rastros de Ódio, O Pagador de Promessas e Deus e o 

Diabo na Terra do Sol). Observou-se que em todos os filmes as técnicas de 

filmagem estabeleceram uma estrutura espaço-temporal (estabeleceram a 

extensão, a forma, o ritmo e sucessão das cenas) ao mesmo tempo em que, 

estabeleceram a relação distributiva e o distanciamento dos elementos entre si 

e com o espectador, a partir da escala de obsevação. Este ordenamento 

locacional criado em cada filme, estimulou o espectador a ter determinadas 
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reações e sensações a respeito da imagem apresentada. Além de muitas 

vezes fazer com que o observador refletisse e cria-se uma representação a 

partir da imagem apresentada no filme. Ressalta-se que a representação criada 

pelo espectador é resultado da interação entre a imagem observada e sua 

vivência (relacionada a seu contexto sócio-cultural, suas memórias e 

experiências). 

  

Por fim, esta pesquisa buscou mostrar a importância da Geografia na 

compreensão do mundo. A partir da análise realizada, observou-se a 

importância da Geografia enquanto responsável pela análise do ordenamento 

tópico do munodo, ou seja, responsável por explicar o “Como” e o “Por que” da 

localização das coisas, através da relação entre os elementos e destes com o 

mundo. Como a exemplo da análise geográfica sobre o lugar fílmico, a 

compreensão da ordenação tópica das coisas possibilita ao sujeito reconhecer-

se no mundo.  
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