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RESUMO: A Geografia Cultural expandiu o horizonte de estudo do espaço geográfico, 
contribuindo com novas formas de análise da relação homem-natureza. Uma destas formas, a 
que trataremos neste trabalho, é o cinema. Utilizando o filme Adeus, Lênin! examinamos a 
representação do espaço geográfico em tal obra. Para isto utilizamos teorias e conceitos do 
audiovisual para expor a linguagem e convenções cinematográficas que constroem o espaço 
fílmico; discutimos o que é, para esta pesquisa, o espaço geográfico, as representações e como 
este espaço fílmico se forma na tela. Desta maneira, pudemos analisar a representação do 
espaço através de imagens e tecer considerações sobre como ele é apresentado. 

Palavras-chave: Geografia Cultural, cinema, Adeus, Lênin!, espaço fílmico. 

 

 

ABSTRACT: The Cultural Geography expanded the horizon of geographical space study, 
contributing with new ways of analysis of man-nature relationship. One of these ways, the one 
that we see on this study, is cinema. Using the film Good bye Lenin! we examined the 
geographic space representation in the movie. Audiovisual theories and concepts were used 
to expose cinematic language and conventions that build the filmic space; and discussed 
what’s the geographic space and representation, for this research. Beyond that we want to 
know how this filmic space is formed on the screen. Thus, we examined the space 
representation using images and wrote considerations about how it is presented. 

Keywords: Cultural Geography, cinema, Good Bye Lenin!, filmic space. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O cinema é a fraude mais bonita do mundo. 

Jean-Luc Godard 

 

 Este trabalho procura contribuir para a análise do espaço geográfico, estudando a 

representação do espaço no filme Adeus, Lênin! (Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; 

direção: Wolfgang Becker). Aqui, como em uma sala de aula, o filme não é o objeto, é o 

recurso que utilizaremos para alcançar o conhecimento geográfico. 

Poderíamos analisar o espaço geográfico através de muitas correntes teóricas e 

metodológicas da Geografia, mas escolhemos utilizar o cinema, porque preocupa-nos a 

veracidade com que o cinema é apresentado e assistido na contemporaneidade. A produção 

cinematográfica é abundante e sua reprodutibilidade torna cada vez mais acessível, para todas 

as classes, em formatos variados, seja na tela de cinema, na televisão ou até mesmo em 

formato digital, o contato com esta forma artística.  

A imagem cinematográfica espalhou-se pelo mundo, levando suas simbologias e 

ideologias para um público, que muitas vezes interpreta os signos presentes na tela de forma 

equivocada. A ficção se apropria da realidade e a coloca em uma tela bidimensional com 

possibilidade de arranjos como montagem, edição, iluminação, roteiro e interpretação criando:  

[...] corpos visíveis, porém imaginários, que possuem como referentes 
imediatos ou distantes os corpos reais. Estes, por sua vez, nem sempre são 
perceptíveis como base ou fonte original das imagens. (BARBOSA, 2006, p. 
115).  

 

É por levar a imagem de mundo de seus produtores a tanta gente, pelo fascínio que 

exerce, e até mesmo fetiche, causados pela sensibilização de um dos sentidos mais utilizados 

pelo homem contemporâneo, a visão, que o cinema deve ser tratado com cautela quando 

discursa e se mostra para um público que desconhece a realidade que aquelas imagens 

retratam, porque a percepção, apesar de possuirmos os mesmos órgãos de sentido, faz-se 

diferente em cada indivíduo, em cada grupo social ou cultura. Outras vezes a percepção da 

realidade distancia o homem do entendimento do filme, porque ele não consegue associar a 

imagem do mundo que se formou durante sua vida com a ficção. (ALEA, 1984).  
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A imagem, na sociedade atual, exerce uma grande influência emocional e no 

imaginário dos indivíduos. Esse controle da imagem pode levar o público a tomar como 

verdade a visão unilateral dos produtores, roteiristas e diretores envolvidos na produção 

cinematográfica, porque a narrativa de uma película está associada além da estética e dos 

interesses mercadológicos dos que financiam a produção, à “[...] concepção de mundo do 

realizador” (BARBOSA, 2006, p. 125). Esta posição pode ser percebida na produção final em 

que podemos observar os “[...] estereótipos e clichês [...]” (BARBOSA, 2006, p.125) de certa 

opção narrativa, estabelecendo pré-conceitos e inverdades sobre realidades que os 

espectadores não possuem aproximação.  

O cinema, ainda muito ligado às suas origens burguesas, apesar de ter passado por 

momentos de renovação de sua linguagem, por muitas vezes ainda atende aos interesses do 

capitalismo, da burguesia, da sociedade de consumo, condicionando o espectador a certa 

linguagem e quando há um distanciamento dessa linguagem convencional existe um 

estranhamento por parte do público. A linguagem que se construiu sob a ótica burguesa oculta 

a realidade que não quer ser mudada. A semiótica utilizada nos filmes possui ferramentas 

poderosas para confortar e conformar o público, fazendo-o acreditar, quando deixa a sala de 

cinema, “[...] que tudo está muito bem e que não é preciso mudar nada.” (ALEA, 1984, p. 49).  

Em muitos filmes de ficção as imagens servem para reproduzir ideologias e 

preconceitos de “[...] sociedades que não partilham dos mesmos valores e objetivos da matriz 

ocidental e as condena, invariavelmente, à condição de ‘fora da humanidade’.” (BARBOSA, 

2006, p. 120).  

A imagem ganhou autonomia em relação ao mundo real ao longo dos últimos anos. 

Para Baudrillard “[...] não há mais contradição entre o real e o imaginário, [...] condição que 

anularia qualquer possibilidade de um discurso em relação à verdade da imagem.” 

(BAUDRILLARD, 1981 apud BARBOSA, 2006, p.75). 

Bernardet (1980) nos lembra, porém, que o espectador não é passivo. Chartier (2012c) 

corrobora esta assertiva, dizendo que nenhuma leitura é passiva, pelo contrário, é produção, 

produção silenciosa de sentido. Esta produção de sentido não vem de um leitor1 passivo, mas 

sim de um processo dialético entre o que está escrito e quem lê, produzindo novos sentidos a 

partir das experiências do leitor.  

                                                           
1 Podemos entender também como um espectador, já que ambos, cinema (imagem) e texto são construções 
simbólicas que necessitam ser desvendadas. 
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Para Bernardet (1980), o espectador de cinema não possui somente esta característica, 

ela é uma das que o define: 

[...] é preciso não esquecer que um espectador cinematográfico nunca é 
exclusivamente um espectador cinematográfico. O cinema entra na sua vida 
como um dos elementos que compõe sua relação com o mundo, o cinema 
não determina completamente essa relação. (BERNARDET, 1980, p. 80). 

 

O cinema não determina a identidade de um sujeito, mas pode influenciá-la 

consideravelmente. A representação do espaço em um filme é apenas uma parte das 

intrincadas relações que uma obra possui; apenas um elemento entre outros da linguagem 

cinematográfica que exerce influencia sobre os espectadores. Neste trabalho analisaremos o 

espaço fílmico – o espaço construído pelo filme – e alguns aspectos históricos representados 

em Adeus, Lênin!, pois entendemos que o espaço geográfico é produzido de maneira histórica, 

portanto não há como desvencilhar ambas as categorias. 

Os objetivos principais deste estudo são desvendar, com a ajuda de algumas cenas do 

filme Adeus, Lênin! como são representados aspectos da vida urbana de Berlim e seus 

acontecimentos históricos, além de contribuir para uma leitura diferenciada do espaço 

geográfico contemporâneo. Para alcançar tais objetivos foi necessário levantar algumas 

discussões que poderiam esclarecer como acontece esta representação. Fizemos isto a partir 

de um levantamento bibliográfico, que constitui nosso procedimento metodológico, sobretudo 

na Geografia, de conceitos, teorias e outros trabalhos que já haviam analisado, de algum 

modo, o espaço no cinema. Os capítulos 2 e 3 apresentam a maior parte deste levantamento e 

já constituem uma parte dos resultados alcançados nesta pesquisa.  

Os principais conceitos discutidos neste trabalho são o de espaço geográfico, 

representação e espaço fílmico. Definimos o espaço geográfico com a ajuda de Milton Santos 

(1978, 1988, 2002) que o entende não como o receptáculo das ações humanas, um conjunto 

de estruturas sociais, ou como um simples reflexo da sociedade, mas um fato social, que 

exerce uma coerção sobre os indivíduos, que lhes é exterior e independente. O espaço para 

este autor é a objetivação concreta da sociedade, é a natureza socializada e representa a 

reprodução das relações sociais de produção, porém, como pensa o próprio Milton Santos, o 

espaço não é estático, ele possui movimento, assim como a sociedade que o produz, e precisa 

de categorias também dinâmicas para interpretá-lo. Desta maneira, utilizamos o cinema como 

meio para desvendar a representação do espaço, uma maneira diferente de pensá-lo como 

categoria científica, mas que se encontra muito presente em nosso dia-a-dia, influenciando 
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nossa maneira de nos relacionarmos com o espaço que ajudamos a construir. Assim, também 

entendemos que o espaço é produzido a partir das representações que nos influenciam, pois 

estas representações podem moldar nossos comportamentos, já estruturadas há muito tempo 

em nossos pensamentos. As representações trazem o real ausente e distante diante de nós, ao 

alcance de nosso entendimento – em forma de imagens em movimento, no caso do cinema -, 

mas não corresponde à nossa vivencia e interpretação de tal fenômeno apresentado, mas a de 

outra pessoa ou grupo e, muitas vezes, por não conhecermos aquela (re)apresentação, 

tomamo-la como verdadeira. Por fim, temos o espaço fílmico, a confluência entre ambas as 

categorias já apresentadas. Este espaço, criado pelo movimento da câmera, das personagens, 

pela edição, montagem, sonorização2, narrativa, cenário, enfim, pela associação da linguagem 

e das convenções cinematográficas - que é próprio do cinema e está impregnado de signos e 

significações para serem descobertos - expõe diante de nós realidades, acontecimentos e 

fenômenos distantes, os quais se tornam familiares. 

O segundo capítulo deste trabalho intitulado A Geografia Cultural: a tradição onde o 

estudo do cinema se encontra com a ciência geográfica procura fazer um histórico da 

Geografia Cultural, seu nascimento, temas, abordagens e chegada ao Brasil, para que 

tentemos entender em qual herança geográfica poderíamos estudar o espaço representado pelo 

cinema, alcançando objetivos geográficos.  

O terceiro capítulo, Mas como estudar a geografia nos filmes?, busca responder esta 

pergunta a partir de: (1) discussão da categoria de espaço geográfico para chegarmos no 

conceito mais pertinente ao estudo em pauta, lembrado-nos sempre que o espaço é uma 

categoria em constate mutação, por isto, sua análise também não deve ser estática, precisa 

sempre se renovar para dar conta da complexidade do espaço em que vivemos; (2) discussão 

de conceitos e teorias sobre representação e como elas são tomadas como verdade na 

sociedade contemporânea, principalmente as representações imagéticas; e, para concluir o 

capítulo, temos a (3) explicação do conceito de espaço fílmico, nossa categoria para análise 

do filme, que constrói uma realidade complexa, um todo, independente da representação do 

mundo objetivo, mesmo que ele mostre esse mundo em sua produção, além de elencar alguns 

trabalhos em Geografia que também utilizam o cinema para explicar e pensar o espaço. 

                                                           
2 Não nos aprofundaremos na questão do som no cinema, mas é importante apontarmos que o som também ajuda 
a construir o espaço da película, adicionando profundidade a ele. (LOTMAN, 1978). 
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Maria Helena Braga e Vaz da Costa (2009b) comenta que utilizar um método para 

analisar a representação da realidade em um filme é bastante complicado, pois a obra 

confunde-se demasiadamente com o mundo que efetivamente vivenciamos. 

Existe uma dificuldade para o estudo e a análise do filme como elemento 
mediador e de formação no contexto geográfico, devido à forma 
aparentemente mimética como o cinema trata o espaço: a forte noção de que 
o aparato cinematográfico “reproduz” a realidade. 
[...] Entendo que a forte impressão de realismo, concedida pelo cinema à 
imagem de concretude e realidade do espaço físico, compromete o 
entendimento e a clareza sobre como se constitui o espaço de representação, 
a partir do espaço fílmico [...]. (COSTA, 2009b, p. 112). 
 

No quarto capítulo: Vamos ao que interessa: a representação do espaço no filme 

Adeus, Lênin! realizamos a difícil análise desse espaço representado. Com a ajuda de 

pesquisadores da História e da Ciência Política, fizemos um histórico dos acontecimentos na 

Alemanha que culminaram na queda do muro de Berlim. Procuramos encaixar a produção do 

filme no contexto de produção cinematográfica da Alemanha para constatar algumas 

influências. Utilizamos também os referenciais e discussões teóricas já mencionadas, para 

desvendarmos como aspectos do espaço urbano de Berlim são retratados no filme Adeus, 

Lênin!. Como exposto por Maria Helena Braga e Vaz da Costa (2009b), o método para fazer 

esta análise é difícil de precisar. O que fizemos foi assistir diversas vezes à película e escolher 

algumas cenas consideradas mais icônicas que esclareçam como as convenções e a linguagem 

cinematográfica foram trabalhadas pelo diretor para construir a realidade do filme, o espaço 

fílmico. 

É explícito neste trabalho a filiação à Geografia Cultural. Ela, porém, é contestada em 

alguns trabalhos de Geografia. Cláudio Benito Oliveira Ferraz (2007), por exemplo, não 

concorda com esta subdivisão da Geografia. Para ele: 

Não existe Geografia Cultural enquanto tal, assim como não existe 
Geografia Humana, Física, etc., o que existe de fato é a realidade em sua 
diversidade de manifestações e fenômenos, os quais podem ser interpretados 
pela organização discursiva e linguística de cada ciência. 
Portanto, as manifestações e práticas culturais podem ser estudadas por 
diversos ramos do saber, incluindo-se aí a Geografia, mas isso não significa 
que existe uma coisa, uma entidade ou expressão da realidade que seja a 
“Geografia Cultural”. Essa denominação visa mais atender uma necessidade 
de especialização e burocratização institucional da pesquisa científica do que 
delimitar a existência de um fato em si. (FERRAZ, 2007, p. 31). 
 

De fato, qualquer trabalho em Geografia pode estudar as categorias geográficas por 

um viés cultural, assim como se pode fazer uma pesquisa que analise fenômenos com uma 
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orientação econômica ou política. Este trabalho, e acreditamos que muitos outros na área da 

pesquisa científica foram feitos de escolhas. Os autores que tivemos contato para erigir a 

bibliografia deste estudo foram da área da Geografia Cultural, mas isto não quer dizer que não 

se possa analisar a relação entre Geografia e cinema, ou cultura, a partir de outros campos 

geográficos. Os resultados e considerações a que chegamos aqui não são as conclusões finais: 

são apenas a visão de uma pesquisadora. Não são e não pretendem ser de modo algum a 

palavra final na análise da relação espaço e cinema. 

Entendemos que a sociedade é uma só e que, na contramão desta proposição estão as 

divisões e subdivisões das ciências. O filme, assim como a realidade, também é uma 

totalidade, entretanto fizemos um recorte temporal, teórico e metodológico, para tentarmos 

esclarecer pelo menos um pouco do que é a representação do espaço em um filme. 

Antes de iniciarmos o estudo em pauta, gostaríamos de sugerir que quem, por ventura, 

leia este trabalho, assista também o filme trabalhado. Ele faz parte deste estudo e, assim, cada 

um poderá tecer suas próprias considerações sobre como as feições da vida urbana de Berlim 

são apresentadas nele. Lembramos que nada substitui a experiência de se assistir um filme: as 

palavras contidas aqui não pretendem igualar-se às desventuras e emoções que o filme 

constrói através de imagens e sons; assim como nada substitui nossas experiências. Ambos 

são realidades independentes e precisamos olhar com cuidado para esta arte que toma, cada 

vez mais o lugar de nossas vivências, pensamentos e comportamentos. Esta é uma tentativa de 

se fazer isto. 
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2. A GEOGRAFIA CULTURAL: A TRADIÇÃO ONDE O ESTUDO DO 

CINEMA SE ENCONTRA COM A CIÊNCIA GEOGRÁFICA 

 

2.1.  Os primórdios 

 

Paul Claval, em seu livro A Geografia Cultural (1999), descreve as etapas de 

desenvolvimento desta subdivisão da Geografia. O primeiro expoente importante na 

consolidação do pensamento cultural na ciência geográfica é Friedrich Ratzel, que propõe nos 

anos de 1880 o termo Antropogeografia para designar o estudo da influência do meio na vida 

de grupos humanos. As questões propostas estavam consideravelmente mais ligadas aos 

aspectos materiais da cultura (as técnicas, artefatos) e à dispersão dos povos pelo globo e sua 

organização social (política, principalmente) do que interessada em discutir as relações dos 

grupos entre si, internamente e com o espaço que habitam e transformam. 

A publicação de A origem das espécies, em 1859 por Charles Darwin, influenciou as 

bases de muitas ciências e muitas discussões que culminaram na origem de uma nova divisão 

do conhecimento, que propunha o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente, a 

Ecologia. Ratzel, que estudou história natural, interessando-se posteriormente pela Geografia, 

tem suas ideias fortemente impregnadas pelo darwinismo. O evolucionismo está presente em 

seus trabalhos, dando-lhes um tom naturalista, quando discorre, por exemplo, acerca das 

sociedades civilizadas e seus Estados, sempre ameaçados pela falta de espaço3, tratando o 

território como um organismo vivo. (CLAVAL, 1999). 

Na Alemanha, a Geografia adquire seu objeto de estudo, a paisagem, duplamente 

moldada pela natureza e pelo homem. A sistematização da ciência geográfica marcada pelas 

ideias evolucionistas trata principalmente dos utensílios e técnicas utilizados na transformação 

do meio, sob a ótica mais abrangente da análise da paisagem. Existem lacunas nestes estudos. 

Eles não tratam, por exemplo, da aquisição destas práticas, dos conhecimentos, valores e sua 

transmissão, porém, o mais importante dos trabalhos alemães da virada de século (XIX/XX) é 

a firmação de traços culturais na paisagem. (CLAVAL, 1999). 

A Geografia Cultural não se desenvolveu somente na Alemanha. Pesquisadores dos 

Estados Unidos (EUA) e França também contribuíram para a delimitação dos temas e 
                                                           
3 “[...] Ratzel elabora o conceito de ‘espaço vital’; este representaria uma proporção de equilíbrio entre a 
população de uma dada sociedade e os recursos disponíveis para suprir suas necessidades, definindo, portanto, 
suas potencialidades de progredir e suas premências territoriais.” (MORAES, 2007, p.70). 



14 
 

enfoques da abordagem cultural da Geografia. Nos EUA, trinta anos após as primeiras 

publicações alemãs na área, Carl Sauer, titular da Universidade da Califórnia, publica em 

1925, A morfologia da paisagem. Neste texto o autor apresenta suas observações acerca da 

situação da Geografia, revelando sua ruptura com a escola dominante nos Estados Unidos - a 

do Middle West4 -, a influência que recebeu do pensamento alemão e sua preocupação 

ecológica, muito presente em seus estudos e muito avançada para o começo do século XX. 

(CLAVAL, 1999). 

Sauer funda outra escola científica, a de Berkeley (CÔRREA, 2001, p. 09). O 

pesquisador e seus alunos trabalhavam principalmente com a localização, dispersão, 

modificação e aproveitamento de espécies vegetais e animais, sobretudo em grupos humanos 

tradicionais, “primitivos”. A preocupação de Sauer com a influência cultural sobre a paisagem 

vem de sua aproximação com um colega antropólogo, A. L. Kroeber, porém, sua concepção 

de cultura não avança muito daquela formulada pelos alemães: um conjunto de técnicas e 

instrumentos utilizados pelo homem para modificar o ambiente. O diferencial é a inclusão do 

estudo de plantas e animais que os homens empregam para tornar seu meio mais produtivo. 

Além disso, os estudos desta escola não levam em conta os aspectos psicológicos e sociais da 

cultura. Somente o que é visível, o que tem forma, é analisado. Sauer em A morfologia da 

paisagem (1998) explica o método morfológico de análise da paisagem:  

É um sistema puramente evidencial, sem qualquer idéia preconcebida no que 
diz respeito ao significado da sua evidência, pressupondo o mínimo de 
suposição, ou seja, somente a realidade da organização estrutural. Sendo 
objetiva e livre de valores, ou quase isso, é competente para chegar a 
resultados progressivamente significativos. (SAUER, 1998, p. 32). 

 

Assim, Sauer ainda prende-se ao modo de fazer ciência do começo do século XX, mas 

as críticas construídas à Escola de Berkeley lançam as bases da renovação da Geografia 

Cultural na década de 1970, que veremos mais adiante. 

Na França, Paul Vidal de La Blache, no final do século XIX e início do século XX, 

não fala sobre cultura especificamente, mas propõe que todo estudo geográfico pertence à 

Geografia Humana. Ele cunha um novo termo para designar as relações homem-natureza, é o 

gênero de vida. La Blache: 

[...] concebia o homem como hóspede antigo de vários pontos da superfície 
terrestre, que em cada lugar se adaptou ao meio que o envolvia, criando, no 

                                                           
4 Esta escola “[...] [dava] muita atenção à coleta dos dados e às representações cartográficas.” (CLAVAL, 1999, 
p. 29).  
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relacionamento constante e cumulativo com a natureza, um acervo de 
técnicas, hábitos, usos e costumes que lhe permitiram utilizar os recursos 
naturais disponíveis. (MORAES, 2007, p.81). 

 

Do mesmo modo como os geógrafos alemães e estadunidenses pensavam a cultura a 

partir das técnicas usadas para modificar o ambiente, assim também o fazia Vidal de La 

Blache, fato explicitado em seu conceito de gênero de vida. O modo de analisar a relação 

homem-natureza destes geógrafos só cabia em sociedades tradicionais, onde a divisão social 

do trabalho era menos complexa. Para os franceses, o objeto da Geografia era a paisagem e os 

estudos deveriam ser voltados para os elementos e processos visíveis que compõem a 

realidade. Nos anos seguintes, mudanças no modo de se pensar a cultura aconteceram. 

Descobriram-na mais complexa, variando no tempo e no interior de grupos que ocupavam 

áreas que eram percebidas como homogêneas, seus habitantes tinham o sentimento de 

pertencerem a uma mesma comunidade. A cultura deixa de ser analisada somente como a 

relação homem-meio, já que grupos de um mesmo local utilizam técnicas diferentes para 

modificar a natureza. Porém, os estudos ainda se voltam para a análise dos fatos exteriores, ou 

seja, das marcas impressas na paisagem pelas sociedades em sua relação com o ambiente. 

(CLAVAL, 1999). 

Após a II Guerra Mundial os geógrafos se depararam com um quadro novo de análise. 

Até então a uniformização das técnicas trazidas pelo desenvolvimento econômico ainda não 

ameaçava tão profundamente as técnicas elaboradas pelas sociedades, os gêneros de vida. 

Com a expansão capitalista e a diminuição das distâncias, até mesmo as zonas rurais 

(europeias e norte-americanas) que ainda detinham uma forma mais tradicional de produção, 

começaram a utilizar ferramentas advindas da produção industrial. Claval (1999) explicita o 

que acontece à Geografia Cultural diante deste quadro: 

 

Os interesses dos geógrafos pelos fatos de cultura era centrado no conjunto 
de utensílios e equipamentos elaborados pelos homens para explorar o 
ambiente e organizar seu hábitat. A mecanização e a modernização 
introduzem um arsenal de máquinas e de tipos de construções tão 
padronizados que o objeto de estudo é esvaziado de interesse. A geografia 
cultural entra em declínio, porque desaparece a pertinência dos fatos de 
cultura para explicar a diversidade das distribuições humanas. (CLAVAL, 
1999, p. 48). 

 

Os gêneros de vida, todavia, podem ser utilizados nas análises dos países que até 

aquele momento mantinham suas áreas rurais longe do progresso industrial, os países que 
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estavam se descolonizando. Nasce então a diferenciação entre as Geografias dos países 

desenvolvidos e a dos trópicos. Entretanto, mesmo os países subdesenvolvidos abrem-se ao 

capital estrangeiro e os processos de urbanização e industrialização começam a se delinear. 

Em praticamente todas as sociedades, sobretudo no mundo ocidental, o que figurava como o 

objeto de estudo da Geografia Cultural desaparece. (CLAVAL, 1999). 

 

 

2.2.  A renovação da Geografia Cultural 

 

 Nos anos de 1970, quando os estudos em Geografia Cultural pareciam não ter mais 

valia, percebeu-se que aqueles estudos não tinham mais valia do modo como eram 

concebidos. Eles serviam mais para fazer um registro histórico das atividades humanas na 

paisagem do que tentar entender as dinâmicas culturais que atuam ou atuaram no espaço. As 

técnicas uniformizaram-se, mas começaram a aparecer outros meios de diferenciação entre as 

sociedades. (CLAVAL, 1999). Os geógrafos podem estudar não mais a relação entre práticas 

utilizadas pelos homens para modificar seu meio, mas como cada grupo se posiciona nesta 

nova realidade, como eles representam a si mesmos. A Geografia volta seus interesses aos 

indivíduos e como eles se relacionam, pensam e representam seu espaço. Percebeu-se que 

“[...] as realidades que refletem a organização social do mundo, a vida dos grupos humanos e 

suas atividades jamais são puramente materiais. São a expressão de processos cognitivos, de 

atividades mentais, de trocas de informações e de ideias.” (CLAVAL, 2001, p. 39). 

Estas mudanças no percurso geográfico foram mais amplas e afetaram outras ciências 

sociais também. A forte influência do positivismo nas ciências sociais até meados da década 

de 1970, sobretudo na Geografia, fez com que a pesquisa acadêmica se voltasse para a busca 

da verdade objetiva, compreender o mundo como ele é, com total imparcialidade, em um 

compromisso de estudar a realidade com demasiado rigor científico. 

Ao invés disso, esta busca por renovação5 propiciou o surgimento de novos rumos e 

discursos para as ciências, onde a pluralidade de metodologias, teorias e abordagens podem 

                                                           
5 Dirce Suertegaray (2005) em Notas sobre a epistemologia da Geografia escreve que esta renovação, a qual 
abriu novas possibilidades de leituras para a Geografia, denomina-se Pós-modernismo, “entendido como uma 
prática que emana da cultura do consumo de massa enraizada na vida cotidiana nesta fase do capitalismo 
avançado.” (HARVEY, 1993 apud SUERTEGARAY, 2005, p. 33). Este período trouxe a valorização do espaço 
vivido pelos grupos humanos, já que a Pós-modernidade “questiona as explicações totalizantes, os planejamentos 
centralizados, as verdades eternas e universais e valoriza a pluralidade do poder discursivo, o jogo de linguagem 



17 
 

ser utilizadas para analisar a realidade complexa que se estabeleceu no mundo no qual 

vivemos. 

Neste momento a ciência geográfica repensa o conceito de cultura que adotava. Com o 

texto de James S. Duncan, O supra-orgânico na Geografia Cultural americana6, publicado 

originalmente em 1980 nos Anais da Associação de Geógrafos Americanos, o autor faz uma 

crítica ao conceito de cultura que predominava na Geografia até então e conduz os geógrafos 

culturais a repensarem a abordagem do conceito de cultura, os métodos e procedimentos de 

análise que empregavam nos estudos culturais, culminando no que denominamos renovação 

da Geografia Cultural.  

 A proximidade de Carl Sauer com seu amigo antropólogo A. L. Kroeber, trouxe para 

os estudos culturais na Geografia o conceito de cultura supra-orgânica, ou seja, “a cultura era 

vista como uma entidade acima do homem, não redutível às ações dos indivíduos e 

misteriosamente respondendo a leis próprias.” (DUNCAN, 2010, p. 64).  

Ainda hoje o conceito de cultura é discutido na Antropologia7, porém, a cultura supra-

orgânica, que coloca os indivíduos sob a égide inexorável da cultura e tira-lhes toda vontade e 

autonomia, está sendo revista. Um conceito em que o indivíduo é mais ativo e participante, 

onde impera uma dialética – e não uma dualidade – entre o ser e a sociedade, está em pauta. 

Duncan aponta sua concepção de cultura, que deve ser entendida como um contexto e explica 

o papel do indivíduo nela: “[...] esse indivíduo é, em parte, um produto desse contexto, bem 

como um produtor e um sustentador desse contexto.” (DUNCAN, 2010, p. 88). 

Entender a cultura como um contexto diz respeito à, procura e escolha do indivíduo 

em meio às várias opções oferecidas pelos mundos sociais com os quais ele está familiarizado 

dentro de certos limites impostos pela sociedade e pelas instituições. Estes contextos 

apresentam diretrizes para a “[...] ação ou conjuntos de acordos entre pessoas em vários níveis 

de agregação.” Eles remontam a um passado distante, figurando como regras a serem 

seguidas, mas na verdade, “[...] [refletem] a opacidade de interações complicadas e a 

alienação do homem em relação às suas criações coletivas.” (DUNCAN, 2010, p. 88).  

                                                                                                                                                                                     
onde cada um ou cada grupo pode gerar, a partir de seu lugar, distintos códigos e sentidos, valoriza, também, a 
singularidade do lugar.” (SUERTEGARAY, 2005, p. 35).   
6 Publicado originalmente no Brasil no livro organizado por Roberto Lobato Côrrea e Zeny Rosendahl, 
Introdução à Geografia Cultural (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 1ª edição, 2003) com tradução de Beatriz 
Juaçaba e Maria Facó. A edição utilizada neste trabalho é a 3ª, de 2010. 
7 Roque de Barros Laraia, em seu livro Cultura: um conceito antropológico (Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 21ª 
edição, 2007) discute, além dos primeiros conceitos de cultura, suas características, condicionantes e 
transmissão, as teorias mais contemporâneas sobre o termo. 
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O geógrafo vale-se dos estudos de Clifford Geertz para corroborar suas ideias. Para o 

antropólogo a cultura não consiste nos eventos, comportamentos, instituições ou processos 

tomados separadamente, num amontoado, mas ela reside em como estas características podem 

ser descritas em um contexto, que constitui a cultura8.  

Por fim, Duncan (2010) chega à sua conclusão de cultura, considerada:  

[...] como um conjunto de tradições e crenças que podem orientar a ação, 
especialmente quando definidas pelos próprios agentes como modos de 
comportamento “naturais” ou “corretos”. Devem-se focalizar as interações 
complexas, que possam ser mais ou menos organizadas ou formalizadas, 
entre indivíduos e grupos, que produzem essas regras visando ao 
comportamento dentro de um contexto cultural. (DUNCAN, 2010, p. 88-89). 

 

Mais recentemente, o conceito de cultura na a Geografia foi discutido entre geógrafos 

ingleses e norte-americanos. Don Mitchell publicou em 1995 no Transactions of the Institute 

of British Geographers, um artigo denominado There’s no such thing as culture: towards a 

reconceptualization of the idea of culture in geography9. No texto, Mitchell defende a ideia de 

os conceitos de cultura pensados pelos geógrafos da “nova Geografia Cultural” 10, seriam 

vazios de sentido, porque remetem a categorias externas à própria cultura e que acabam 

englobando tudo sem falar realmente de nada, remetem a uma cultura antológica, inatingível 

(como a supra-orgânica, a mesma criticada por Duncan e que lançou as bases da nova 

Geografia Cultural) e que reifica a cultura, como se o conceito fosse anterior às características 

da cultura, como se ele fosse pensado primeiro e em seguida viessem as práticas culturais, o 

real. Para o geógrafo norte-americano a cultura em si não existe, o que existe é uma ideia de 

cultura. Uma ideia desenvolvida e imposta durante certas condições históricas e que se 

ampliou para justificar diferenças sociais, materiais e de poder. A ideia de cultura seria 

fortemente impregnada de ideologia e estaria a serviço do poder e do lucro para ordenar e 

controlar a alteridade.  

                                                           
8 Geertz tenta definir o conceito de homem para a antropologia a partir do conceito de cultura. Ele propõe que 
“[...] a cultura é melhor vista não como complexos de padrões concretos de comportamentos – costumes, usos, 
tradições, feixes de hábitos -, como tem sido o caso até agora, mas como um conjunto de mecanismos de 
controle – planos, receitas, regras, instruções (o que os engenheiros de computação chamam ‘programas’) – para 
governar o pensamento.” (GEERTZ, 1989, p. 32). 
9 O artigo foi traduzido para o português por Olívia B. Lima da Silva sob o titulo Não existe aquilo que 
chamamos de cultura: para uma reconceitualização da idéia de cultura em Geografia e publicado na revista 
Espaço e Cultura – edição comemorativa (1993-2008), 2008, p. 81-101. Os artigos de resposta também foram 
traduzidos e publicados na mesma revista e encontram-se nas referências deste trabalho. 
10 A “nova Geografia Cultural” a que Mitchell se refere é a Geografia praticada após o cultural turn, ou a 
renovação da Geografia (e de outras ciências) ocorridas nos anos 1970 e a que este trabalho faz menção. 
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Outros quatro geógrafos responderam às sugestões teóricas de Don Mitchell, Peter 

Jackson (2008) com A idéia de cultura: uma resposta a Don Mitchell, Denis Cosgrove (2008) 

com Idéias e cultura: uma resposta a Don Mitchell e James e Nancy Duncan (2008) 

escreveram Reconceitualizando a idéia de cultura em Geografia: uma resposta a Dom 

Mitchell. Todos os artigos de resposta, inclusive o de tréplica de Don Mitchel (2008), 

Explicação em Geografia Cultural: uma resposta a Cosgrove, Jackson e aos Duncans, foram 

publicados pela Transactions of the Institute of British Geographers em 1996. 

Jackson (2008) concorda com as proposições de Mitchell, só ressalta que é necessário 

que se leve em conta o contexto em que os conceitos de cultura foram formulados pelos 

geógrafos. Já Cosgrove (2008) tece algumas considerações a respeito do texto de Mitchell, a 

começar pela crítica aos conceitos de cultura formulados pela nova Geografia Cultural, que 

segundo Cosgrove, não foram entendidos por Mitchell e que este deveria ter feito um estudo 

histórico mais profundo do termo cultura, tendo assim um conceito teoricamente mais 

embasado, o que constituiu uma das críticas de Mitchell aos conceitos de cultura formulados 

por seus colegas. 

James e Nancy Duncan (2008) criticam algumas das considerações de Mitchell 

dizendo que ele somente analisou teoricamente os conceitos de cultura, não tendo buscado 

nos trabalhos empíricos dos geógrafos criticados para verificar se estes reificaram a cultura 

quando a estudaram, além de outras formulações. Ambos, porém, endossam o artigo de 

Mitchell como importante contribuição à teoria da Geografia Cultural, mas acreditam que as 

colocações feitas ali sugerem mais um refinamento às discussões em curso na nova Geografia 

Cultural do que uma crítica aos conceitos propostos por Cosgrove, Jackson e Duncan. 

Por fim, temos mais um artigo de Mitchell, no qual responde aos seus colegas e tenta 

esclarecer alguns pontos de suas proposições. Ele se defende de algumas críticas e coloca os 

motivos que o levaram a escrever seu primeiro artigo, como “[...] afastar a análise da 

diferença “cultural” das teorias internas da “cultura” (inevitavelmente reificada) e 

direcionadas às teorias externas de poder em direção precisamente ao tipo de poder que leva a 

um imperialismo cultural bastante intencional.” (MITCHELL, 2008, p.120). 

Mitchell acredita que o estudo da ideia de cultura é a causa primordial das diferenças 

culturais e que hoje a “cultura” (na acepção do geógrafo) está intrinsecamente ligada às 

relações de produção e de consumo. Esta concepção já foi explorada pela Escola de Frankfurt, 

pelos teóricos da lógica cultural capitalista, denominada indústria cultural, Theodor Adorno e 

Max Horkheimer. Em O iluminismo como mistificação das massas os autores dizem que as 
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“distinções enfáticas, como entre filmes de classe A e B, ou entre histórias em revistas de 

diferentes preços, não são tão fundadas na realidade, quanto, antes, servem para classificar e 

organizar os consumidores a fim de padronizá-los.” (ADORNO e HORKHEIMER, 2009, p. 

07). Ambos tecem críticas severas à cultura mercantilizada, principalmente à da comunicação 

de massa. 

Neste estudo compartilhamos a noção de cultura de Duncan (2010) apoiado em Geertz 

(1989), onde ela é entendida como o contexto necessário para que as práticas sociais sejam 

compreendidas. Não são as próprias práticas, instituições, leis e outras características 

reificadas - como posto por Mitchell (2008) - que constituem uma cultura, mas sim os 

mecanismos necessários para que estes atributos façam sentido. Como geógrafos, estudamos 

um mundo em constante transformação, um espaço e uma sociedade em constante 

transformação, precisamos, assim, sempre repensar os conceitos que utilizamos para entender 

esta sociedade e este espaço, que estes conceitos não fiquem estáticos já que nosso objeto de 

estudo também não o é. 

Como Duncan (2010) escreve no excerto citado neste texto, este conjunto de tradições 

e crenças podem orientar a ação dos indivíduos sociais. O espaço geográfico é social e 

historicamente construído por estes mesmos indivíduos e as sociedades em que estão 

inseridos. É nesta interface que a Geografia Cultural está habilitada para atuar. Como diriam 

Wagner e Mikesell ([1962] 2010) em sua introdução ao livro Readings in Cultural 

Geography11: “[...] geografia cultural é a aplicação da idéia de cultura aos problemas 

geográficos.” (MIKESELL e WAGNER, 2010, p. 27). 

Para Claval (1997) estes problemas geográficos podem ser estudados pela nova 

Geografia Cultural a partir de três abordagens: 

Primeiro, ela [a cultura] parte das sensações e das percepções; segundo, a 
cultura é estudada através da ótica da comunicação, que é, pois, 
compreendida como uma criação coletiva; terceiro, a cultura é apreendida na 
perspectiva da construção de identidades, insiste-se então no papel do 
individuo e nas dimensões simbólicas da vida coletiva. (CLAVAL, 1997, p. 
92). 

 

A primeira remete ao universo aprendido pelo indivíduo e que se interpõe entre as 

sensações que recebe do mundo exterior e das imagens e representações que constrói 

                                                           
11

 Readings in Cultural Geography, organizado por Philip L. Wagner e Marvin W. Mikesell. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1962. Traduzido por Olívia de Barros Lima da Silva. Revisão de Roberto Lobato 
Corrêa. 
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internamente deste mundo. O segundo eixo, o da comunicação diz respeito às informações 

transmitidas de um indivíduo para outro, em gerações diferentes. Assim, o que precisa ser 

aprendido não se esvai com uma geração, as informações são repassadas, praticadas e 

reconstruídas ao longo da história das sociedades. Por último, temos a construção das 

identidades feita pela cultura. Ela dá sentido à existência dos indivíduos, transmitindo e 

incorporando valores que os colocam em um destino comum, coletivo12. 

Claval (1997, 1999, 2001) dá atenção para o papel da comunicação na reestruturação 

da Geografia Cultural. Para o geógrafo, a comunicação constrói a cultura dos seres humanos. 

A princípio os homens compartilhavam seus saberes e mitos a partir da fala, das canções. 

Com o advento da escrita, a cultura divide-se entre a popular – para aqueles que não possuíam 

o aparato para decodificar a escrita – e a cultura de elite – que se difundia entre aqueles que 

podiam ler e escrever. Mais recentemente, a leitura e a escrita têm se difundido pelo globo e 

outras formas de comunicação à distância nasceram, entre elas o telefone, o cinema e a 

televisão, caracterizando uma nova cultura popular, a cultura de massa. 

Assim, se entendemos que a cultura de massa, inclusive o cinema, molda 

comportamentos dos indivíduos e da sociedade, a Geografia como ciência social, pode e deve 

apoderar-se deste novo campo de estudo que influencia as relações da vida humana, estando 

ai incluso o espaço geográfico.  

 

 

2.3.  A Geografia Cultural no Brasil 

 

No Brasil, a Geografia Cultural teve grande desenvolvimento com a criação do 

NEPEC (Núcleo de estudos e pesquisas em espaço e cultura), no Rio de Janeiro em 1993. Foi 

a partir desta data que os textos da Escola de Berkeley, da nova geografia cultural inglesa e da 

abordagem cultural francesa começaram a disseminar-se no Brasil, através da revista Espaço e 

Cultura e dos livros da série Geografia Cultural. A tradição brasileira na Geografia Cultural 

vem solidificando-se nos últimos 20 anos com o crescimento de estudos que se denominam 

culturais e diversificando seus temas, já que a interface entre Geografia e religião representa a 

maior parte dos estudos deste campo intelectual. (CÔRREA e ROSENDAHL, 2005). 
                                                           
12 Para um panorama mais aprofundado sobre os temas e abordagens da Geografia Cultural ver o texto de Paul 
Claval, O papel da nova geografia cultural na compreensão da ação humana, presente no livro organizado por 
Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendahl, Matrizes da Geografia Cultural, de 2001. 
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O primeiro número da revista Espaço e Cultura foi lançado, de forma simples, em 

1995, quase dois anos após a fundação do grupo pela professora Zeny Rosendahl. Este 

número traz alguns artigos introdutórios à Geografia Cultural de pesquisadores brasileiros 

como a própria professora Zeny Rosendahl e os professores Roberto Lobato Corrêa e João 

Baptista Ferreira de Mello, também integrantes do núcleo. Os artigos versam sobre temas que 

o novo campo pode debruçar-se para estudar e uma introdução ao tema, mostrando quais as 

conexões entre espaço e cultura, feita por Corrêa. Hoje, o periódico já cresceu bastante. Suas 

publicações são semestrais e encontra-se no número 29, subdividindo-se em Parte I: Religião 

e Parte II: Cultura. Alguns de seus artigos são de estudiosos estrangeiros e alguns são 

traduções de artigos importantes para a teoria da temática, constituindo contribuições que nos 

permitem fundamentar uma Geografia Cultural brasileira13. 

Quanto à coleção de livros Geografia Cultural, seu primeiro número foi publicado em 

1996, versando sobre o tema Geografia e religião, organizado pela professora Zeny 

Rosendahl. A partir de então, muitos outros se seguiram, sempre contendo artigos importantes 

para pensar vários aspectos da Geografia Cultural, sejam de autores brasileiros como 

traduções de textos importantes para a abordagem cultural. Alguns dos volumes da coleção 

trazem textos transcritos e a divulgação dos materiais apresentados nos Simpósios sobre 

Espaço e Cultura promovidos pelo núcleo14. 

Os Simpósios acontecem desde 1998 e ocorrem a cada dois anos na Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, sede do NEPEC. Neles também estiveram presentes nomes da 

Geografia Cultural nacional e internacional. Com poucos recursos, os simpósios realizados 

tiveram tamanho modesto e organizaram-se em mesas-redondas e conferências, sem 

apresentação de trabalhos, o que acarretaria maior trabalho para os poucos envolvidos15. 

É importante descrevermos este histórico da Geografia Cultural no Brasil, porque 

nesta pesquisa, a maioria dos textos utilizados provém de publicações e traduções do NEPEC. 

Foi um dos livros da coleção Geografia Cultural, que contribuiu de forma decisiva para que 

esta pesquisa se realizasse de maneira organizada e científica. É o volume Cinema, música e 

espaço. Ainda nas publicações do grupo encontramos o conceito de espaço fílmico utilizado 

neste trabalho e uma metodologia para a investigação do espaço geográfico no cinema com a 

publicação de Maria Helena Braga e Vaz da Costa: Geografia Cultural e Cinema: práticas, 

                                                           
13 Disponível em <http://www.nepec.com.br/revista.htm>. Acessado em 25 set. 2012. 
14 Disponível em <http://www.nepec.com.br/cultural.htm>. Acessado em 25 set. 2012. 
15 Disponível em <http://www.nepec.com.br/simp2.htm>. Acessado em 25 set. 2012 
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teorias e métodos, que integra o livro organizado por Roberto Lobato Côrrea e Zeny 

Rosendahl, Geografia: temas sobre cultura e espaço (2005).  

A mesma autora, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), é uma das primeiras estudiosas 

brasileiras a estudar o espaço nas cenas fílmicas. Desde os anos 1990 já publica trabalhos 

sobre a imagem do espaço urbano, representações da cidade, etc. 

Outros dois textos também figuram entre os primeiros que estudam a conexão entre 

cinema e espaço. São eles: A arte de representar como reconhecimento do mundo: o espaço 

geográfico, o cinema e o imaginário social (2000) do geógrafo Jorge Luiz Barbosa e Ciência, 

arte e a Geografia no cinema de David Lynch (2004) do também geógrafo Pedro Pinchas 

Geiger. Além destes, outros autores que serão citados neste trabalho ressaltam a importância 

de se unir Geografia e cinema, interpretar o espaço representado nas telas de cinema, entender 

a construção de significados que envolvem certas localidades, perceber a evolução do olhar 

humano sobre os lugares a partir do retrospecto histórico registrado em filmes, apreender 

diferentes visões sobre um mesmo local a partir de diretores diferentes, além de percebermos 

como o cinema influencia o olhar do espectador, aquele que é responsável por construir o 

espaço geográfico. Ainda assim os estudos geográficos negligenciam o cinema como objeto 

de estudo e voltam-se majoritariamente para o exame das marcas sociais deixadas no espaço, 

evidências do empiricismo materialista presente na Geografia. 

Deste modo, a evolução da Geografia Cultural, sua renovação e dispersão para outros 

continentes mostra que as preocupações dos geógrafos estão se diversificando, permitindo a 

ampliação da interdisciplinaridade das ciências, enriquecendo os estudos culturais na 

Geografia e admitindo que temas como este fossem apropriados pelos geógrafos para analisar 

o espaço construído pela sociedade ao longo do século XX e XXI, além do exercício da 

representação espacial de lugares e tempos que já se foram, virão ou são totalmente 

imaginados, mas nunca deixam de ser uma reflexão do espaço que habitamos. 
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3. MAS COMO ESTUDAR A GEOGRAFIA NOS FILMES? 

 

3.1.  O espaço geográfico 

 

A pergunta acima requer algumas considerações para ser respondida. A princípio 

precisamos considerar o objeto estudado pela Geografia, o espaço geográfico, sua definição e 

manifestações. Nesta pesquisa, apesar de nos alinharmos à Geografia Cultural, não 

utilizaremos o conceito de paisagem, lugar ou espaço vivido para tecer nossa argumentação. 

Queremos entender melhor a representação do espaço geográfico no cinema através do 

conceito de espaço fílmico presente em Adeus, Lênin!.  

Assim como Suertegaray (2005), entendemos que: 

[...] o espaço geográfico pode ser compreendido como uno e múltiplo, aberto 
a múltiplas conexões que se expressam através dos diferentes conceitos 
adotados pelos geógrafos em suas análises. [...]  
Significa dizer que podemos ler o espaço através de conceitos que considero 
operacionais, na medida em que permitem focar o espaço geográfico sob 
uma perspectiva. Estes conceitos são, entre outros, paisagem, região, 
território, lugar, ambiente, redes. (SUERTEGARAY, 2005, p. 49). 
 

Nas leituras para estabelecer esta pesquisa, a maioria delas de textos da Geografia 

Cultural como exposto no segundo capítulo, nos deparamos com autores que utilizam os 

conceitos de lugar e paisagem para se referirem, a partir de outras abordagens, ao espaço 

construído pela sociedade. A categoria de análise escolhida nesta pesquisa é o espaço 

geográfico, por entender que este conceito é o objeto da Geografia que se espera construir 

nesta análise. 

Para Milton Santos (2002), em Por uma Geografia nova, o espaço não é um mero 

reflexo da sociedade. Ele não constitui uma síntese das demais estruturas sociais; ele possui 

autonomia relativa, não constituindo um receptáculo das ações humanas. O geógrafo entende 

que o espaço é um fato social, definido por Durkheim ([1895]1962 apud SANTOS, 2002), 

que o considera como:  

[...] “todo meio de ação, fixo ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma 
coação externa” ou ainda “todo meio de ação que aparece como geral em 
relação a uma sociedade determinada e que, ao mesmo tempo, existe por si 
mesmo independentemente das formas individuais de sua manifestação”. 
(SANTOS, 2002, p. 160). 
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Para Santos, o espaço é dialeticamente produto e produtor, determinante e 

determinado pela sociedade. Ele é a “[...] natureza socializada [...].” (SANTOS, 2002, p. 163). 

Roberto Lobato Corrêa (2006) complementa esta concepção citando Lefebvre em texto de 

1976:  

Do espaço não se pode dizer que seja um produto como qualquer outro, um 
objeto ou uma soma de objetos, uma coisa ou uma coleção de coisas, uma 
mercadoria ou um conjunto de mercadorias. Não se pode dizer que seja 
simplesmente um instrumento, o mais importante de todos os instrumentos, 
o pressuposto de toda produção e de todo intercâmbio. Estaria 
essencialmente vinculado com a reprodução das relações (sociais) de 
produção. (CORRÊA, 2006, p. 26-27). 

 

O filósofo francês compartilha da visão de Milton Santos exposta acima de que o 

espaço não é absoluto, “[...] ‘vazio e puro, lugar por excelência dos números e das 

proporções’”, tampouco um conjunto de objetos produzidos, que somente abarca funções. 

(LEFEBVRE, 1976 apud CORRÊA, 2006, p. 25). “O espaço não é nem o ponto de partida 

(espaço absoluto), nem o ponto de chegada (espaço como produto social).” (CORRÊA, 2006, 

p. 25). 

Milton Santos (1988) faz ainda, nesta pesquisa, mais uma contribuição para 

entendermos o espaço geográfico. Em seu artigo O espaço geográfico como categoria 

filosófica publicado na revista Terra Livre número 5: O espaço em questão (1988), o 

geógrafo afirma que o espaço deve ser pensado como uma organização indissociável de 

objetos geográficos, naturais e sociais, além daquilo que os anima, a sociedade em 

movimento. E é a cada movimento da sociedade que o conteúdo do espaço se diferencia, 

impondo-lhe novos valores. A transformação do espaço constitui a concretização de uma 

multiplicidade, ou seja, a transformação da sociedade real, mas abstrata, em objeto concreto. 

Estas transformações da sociedade e do espaço não requerem um conhecimento 

estático do geógrafo. Para Santos (1988) este espaço dinâmico demanda que as categorias 

também sejam dinâmicas. Para ele “[...] uma teoria do espaço que deseje ser válida deve levar 

em conta que a realidade se renova cotidianamente. Conseqüentemente, devemos nos 

apresentar com novas interpretações para fenômenos que aparentemente são os mesmos.” 

(SANTOS, 1988, s/p). 

Desta forma, para nós, o espaço geográfico não é entendido somente como o “[...] 

locus da reprodução das relações sociais de produção [...]” (CORRÊA, 2006, p. 26), ele 

também incorpora outras relações sociais não materiais: 
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Levando em conta cada pedaço do espaço em particular, muitos fatores de 
sua evolução não são perceptíveis imediatamente, nem diretamente. O papel 
de explicação cabe, freqüentemente, ao que não é imediatamente sensível, ou 
seja, aos fatores "invisíveis". As formas modernas de acumulação do capital, 
as relações sociais cada vez mais complexas e mundializadas e tantas outras 
realidades que não se podem perceber sem um esforço de abstração, tudo 
isso exige do pesquisador a necessidade de buscar decifrar, e para isso 
encontrar instrumentos novos de análise para aplicá-los a uma realidade que, 
à primeira vista, e de fato, encobre uma parte considerável de suas 
determinações. (SANTOS, 1988, s/p). 

 

Concordando com a assertiva de Milton Santos, tentamos encontrar neste trabalho 

novos instrumentos de análise do espaço, que se modificou com o tempo e colocou em pauta 

novas formas de construção do espaço. Podemos relacionar as “[...] formas modernas de 

acumulação do capital, as relações sociais cada vez mais complexas e mundializadas [...]” 

(SANTOS, 1988, s/p) à indústria cultural, definida por Adorno e Horkheimer (2009) como a 

estandardização e reprodução em série dos produtos culturais. A indústria cultural liga-se de 

maneira muito eficiente à flexibilização do capital ocorrida após a crise da década de 1970. A 

indústria cultural flexibiliza sua produção e passa a atender públicos maiores e mais 

diferenciados, assim como a produção industrial com os mecanismos de produção por 

demanda, sem estoque. O cinema propagandeia de forma competente esta nova maneira de 

consumir – filmes e mercadorias. Os filósofos da Escola de Frankfurt dizem que a submissão 

da Arte à indústria capitalista sacrifica “[...] aquilo pelo qual a lógica da obra se distinguia da 

lógica do sistema social.” (ADORNO e HORKHEIMER, 2009, p. 06).  

Esta indistinção entre obra e realidade é assim exposta pelos filósofos: 

A velha experiência do espectador cinematográfico, para quem a rua lá de 
fora parece a continuação do espetáculo que acabou de ver – pois este quer 
precisamente reproduzir de modo exato o mundo percebido cotidianamente – 
tornou-se o critério da produção. Quanto mais densa e integral a duplicação 
dos objetos empíricos por parte de suas técnicas, tanto mais fácil fazer crer 
que o mundo de fora é o simples prolongamento daquele que se acaba de ver 
no cinema. (ADORNO E HORKHEIMER, 2009, p. 10). 

 

A ideia de prolongamento imagem-realidade, e muitas outras imposições da indústria 

cultural, é uma das formas invisíveis, que necessitam de certa abstração para serem 

compreendidas e analisadas, de evolução do espaço geográfico. Esta forma de acumulação do 

capital pode distorcer nossa compreensão do espaço, colocando em seu lugar formas 

preconcebidas, que necessitam de aceitação para serem continuamente consumidas, 

compondo um círculo vicioso de entendimento da realidade, do espaço. 
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Para completarmos nossa concepção de espaço, que não é final e absoluta, pelo 

contrário, está sempre aberta a contribuições, assim como o próprio espaço, utilizamos a 

concepção que Jorge Luiz Barbosa (2000) trabalha em seu texto A arte de representar como 

reconhecimento do mundo: o espaço geográfico, o cinema e o imaginário social:  

Para Cadoret (1991), uma sociedade constrói o seu espaço a partir de 
determinados critérios de uso instituídos no seu sistema de representações do 
mundo; ela o explora, o transforma e o modela segundo tais critérios. Toda 
sociedade exprime sua marca sobre o seu espaço e, como contrapartida, o 
espaço aparece como um modo de manifestação ou de expressão da 
sociedade. Portanto, o espaço geográfico não é simplesmente um dado da 
realidade, mas “um produto progressivamente construído pelas sociedades, a 
sua imagem ou em função da imagem que elas atribuem a si mesmas, na 
historicidade de suas práticas” (RACINE, 1985). (BARBOSA, 2000, p. 74). 

 

Não podemos esquecer que as instâncias do espaço ocorrem e são pensadas de forma 

indissociável. Adicionamos à concepção de espaço dos pensadores citados anteriormente a 

imagem que faz de si mesma a sociedade que constrói seu espaço. As representações também 

são dialeticamente estruturadas e estruturantes e podem participar ativamente das relações que 

estabelecem o espaço. 

Para Milton Santos (2002) o espaço também é histórico. O conceito é estabelecido 

através dos progressos científicos no tempo e modifica-se de acordo com a situação social em 

que é construído. O espaço é uma categoria histórica formada por relações sociais do passado 

e do presente. Para ele, estas relações sociais não podem ser entendidas se não levarmos em 

conta o processo histórico e, uma vez que o espaço é edificado por estas relações ele não seria 

apreendido também. Uma das grandes contribuições de Milton Santos (1978) ao pensamento 

geográfico foi a teoria de formação sócio-espacial. Desdobrando o conceito de formação 

econômica e social elaborada por Marx e Engels, Santos (1978) acredita que a formação 

social: “[...] Trata-se de uma estrutura técnico-produtiva expressa geograficamente por uma 

certa distribuição da atividade de produção.” (LA GRASSA, 1972 apud SANTOS, 1978, p. 

14). Assim, diferentes modos de produção dão origem a diferentes arranjos espaciais durante 

o tempo, tornando específicos os lugares em que eles se inscrevem. 

No caso analisado neste trabalho, o filme Adeus, Lênin!, utilizamos a História para 

construirmos junto com a categoria de espaço geográfico um entendimento das representações 

do filme. Como veremos a seguir, as representações também são delineadas pelo tempo 

histórico, podendo cristalizar formas de pensar e, ao mesmo tempo, serem repensadas, 

modificadas e reincorporadas. Não entendemos a criação e recriação do espaço e de suas 
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representações sem que se faça um resgate no tempo do que os construíram, principalmente a 

cidade de Berlim à época da queda do muro, onde dois modos de produção distintos brigavam 

pelo espaço da cidade. 

 

 

3.2.  A representação e sua relação com o espaço 

 

Milton Santos propôs um método de análise do espaço geográfico que corresponde a 

entendê-lo a partir de quatro categorias. Seriam elas: processo, estrutura, função e forma. O 

processo corresponde a um movimento contínuo, de transformações no tempo. A estrutura 

caracteriza-se como o contexto social e econômico onde se inserem a função e a forma. A 

função é a atividade que a forma abriga. Finalmente, a forma é a dimensão visível do espaço. 

(CORRÊA, 2006). 

Na Geografia Tradicional, a categoria forma se destacava nos estudos geográficos. 

Dedicava-se grande valor ao empirismo e aos sentidos de apreensão da realidade. Pensava-se 

a Geografia como uma ciência pautada na observação. (MORAES, 2007). Corrêa (2006) 

aponta para os riscos de tomarmos o estudo do espaço somente em suas formas visíveis, 

constituindo, assim, um estudo de aparência, estética. 

No confronto entre as categorias de análise da Geografia Tradicional e da Geografia 

Crítica, podemos perceber que o modo de estudar o espaço ao longo do século XX se 

modificou. Milton Santos, ao adicionar outras três categorias para analisarmos o objeto de 

estudo geográfico, incorporou neste pensamento as discussões que perpassavam a sociedade 

de sua época. Ainda assim, apesar de encaixarem-se em uma análise histórica e dialética, as 

categorias elaboradas pelo geógrafo não excluem o aspecto visível do espaço.  A Geografia 

ainda inclui práticas empíricas para entendermos manifestações aparentes, mas não deixa de 

pensar seu contexto, suas ligações sociais, econômicas, políticas e culturais.  

Ainda no século XX, o surgimento e aperfeiçoamento da fotografia, do rádio, da 

telefonia, da televisão e do cinema transformaram nossa forma de olhar e ver estes aspectos 

visíveis do espaço geográfico. Eles agora passam pela fotografia, pelo cinema, pela TV e pela 

descrição de quem está longe – além de outras formas que constituiriam um estudo diverso - 

ou seja, pelo olhar do outro, um olhar diferente do nosso. Estas representações veiculadas por 
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estes elementos já alcançam grande parte do globo terrestre e intervêm, positiva ou 

negativamente, em nosso entendimento do espaço. Wenceslao Machado de Oliveira Jr. (2009) 

aponta que: 

[...] essas imagens desejam que miremos o espaço sob a perspectiva que elas 
nos dão dele. Buscam gestar e perpetuar uma maneira de imaginar o espaço. 
Nessa busca, elas também estão produzindo formas não só de imaginar o 
real, mas também de percebê-lo e concebê-lo. Elas nos educam o olho para 
ver sob determinada maneira e nessa esteira vão produzindo nossas 
memórias e as formas da nossa imaginação do real. (OLIVEIRA JR., 2009, 
p. 03). 

 

Percebemos assim que a Geografia não se encontra somente no mundo materializado, 

e entendido dentro de seu contexto histórico, mas também no campo das representações. O 

geógrafo já representava o espaço quando trabalhava com a cartografia (e ainda o faz), hoje, 

porém, o estudo das representações expandiu-se e inclui a “[...] linguística e comunicação, a 

cultura, os valores, os significados e a ideologia.” (KOZEL, 2002, p. 215). 

Jodelet (apud KOZEL, 2002) ressalta que as representações constroem-se a partir do 

imaginário de determinada sociedade, representando a interação dos indivíduos com o mundo 

que habitam; são construções subjetivas, mas que compõe o espaço geográfico, o espaço real. 

A Geografia, entendida como grafia da Terra, é, para nós, uma ciência que possui, já nas suas 

origens, uma preocupação com a representação, tendo o objetivo de comunicar e partilhar 

uma informação, compreendendo uma forma de conhecimento da realidade criada por um 

indivíduo ou grupo. Este processo é sempre social uma vez que busca dar sentido a uma dada 

realidade. 

Para o historiador francês, Roger Chartier (1991), a representação, segundo o 

Dicionário Universal de Furetière, na edição de 1727, em uma de suas significações é “[...] o 

instrumento de um conhecimento mediato que faz ver um objeto ausente substituindo-lhe uma 

‘imagem’ capaz de repô-lo em memória e de ‘pintá-lo’ tal como é.” (CHARTIER, 1991, p. 

184). Em outras palavras, a representação é aquilo que traz à nossa memória algo que está 

sensorialmente ausente; fazendo da ausência, presença16. Para Chartier (1991), as 

representações substituem a violência do Estado, constituindo uma dominação simbólica que 

visa “[...] o ordenamento, logo a hierarquização da própria estrutura social.” (CHARTIER, 

                                                           
16 Para relacionar esta ideia de representação no cinema, Aitken e Zonn (2009) escrevem que “o cinema disfarça 
o real ausente com uma realidade simulada e construída e compensa essa ausência devolvendo para o espectador 
partes de uma inteireza imaginária.” (AITKEN e ZONN, 2009, p. 37). 
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1991, p. 186). Deste modo, para o historiador, as representações possuem efeitos diretos na 

realidade social. 

Serge Moscovici também elaborou uma teoria das representações, influenciado pelo 

conceito de representação coletiva de Émile Durkheim. Em sua análise, Moscovici contesta a 

ideia do sociólogo de que a sociedade é um coletivo de indivíduos e as representações 

coletivas servem para integrá-los em uma massa homogênea. O pensamento de Moscovici 

diferencia-se da teoria durkheimiana porque pensa a sociedade moderna e heterogênea, 

substituindo o termo “coletivo” por “sociais”. É necessário, nesta sociedade que Moscovici se 

debruça para estudar, reconhecer que existem diferenciações entre os grupos humanos e suas 

representações. Algumas até mesmo se sobrepõem a outras, encontrando na comunicação de 

massa sua principal aliada.  

[...] a própria noção mudou, com as representações coletivas cedendo lugar 
às representações sociais. Vê-se facilmente o porquê. De um lado, era 
preciso considerar uma certa diversidade de origem, tanto dos indivíduos 
quanto dos grupos. De outro, era necessário deslocar a ênfase sobre a 
comunicação que permite aos sentimentos e aos indivíduos convergirem; de 
modo que algo individual pode tornar-se social ou vice-versa. 
Reconhecendo-se que as representações são ao mesmo tempo, construídas e 
adquiridas, tira-se-lhes esse lado preestabelecido, estático, que as 
caracterizava na visão clássica. Não são os substratos, mas as interações que 
contam. (MOSCOVICI, 2001 apud BRIVIO, 2011, p. 110). 

 

Ao contrário da ideia positivista que dicotomiza sociedade e indivíduo, as 

representações sociais pressupõem a dialética entre ambos os extremos, não entendendo o 

indivíduo fora do social, nem a sociedade sem a participação dos sujeitos. As representações 

sociais são a conexão entre os mundos individual e social, atribuindo a elas um papel 

importante nos processos de mudança social.  

A comunicação possui então papel central na teoria das representações sociais:  

É quando as pessoas se encontram para falar, argumentar, discutir o 
cotidiano, ou quando elas estão expostas às instituições, aos meios de 
comunicação, aos mitos e à herança histórico-cultural de suas sociedades, 
que as representações sociais são formadas. [...] Em sociedades cada vez 
mais complexas, onde a comunicação cotidiana é em grande parte mediada 
pelos canais de comunicação de massa, representações e símbolos tornam-se 
a própria substância sobre a qual ações são definidas e o poder o é – ou não – 
exercido. (JOVCHELOVITCH; GUARESCHI, 1994 apud BRIVIO, 2011, p. 
112). 
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As representações são partilhadas entre os sujeitos e grupos e são sociais porque atuam 

em três níveis: 

[...] o da impessoalidade – que faz com que a sociedade seja percebida como 
algo diferente da simples soma de seus membros individuais e grupais; o da 
alteridade – indispensável à constituição das identidades sociais de cada 
sujeito; por fim, o sentido de pertencimento ao ego – fazendo das 
representações não somente algo constituinte da realidade social, mas 
formadora daquilo mesmo que o sujeito acredita ser. (BRIVIO, 2011, p. 
113). 

 

Assim, a interação entre as três esferas psicológicas postas acima e os processos de 

representação social estão ligados à determinação de comportamentos e ideias nos grupos que 

atuam. 

Esta internalização de comportamentos e ideias precisa ser entendida também dentro 

do tempo histórico que as representações têm para agir:  

[...] ao lado do tempo curto – característico dos processos de interação social 
– se localizam as possibilidades criativas da face estruturante das 
representações sociais. Ao tempo longo, por seu turno, se relacionam as 
questões do imaginário social mais sedimentadas, proporcionando às 
representações sociais a formação de seus núcleos, capazes de lhes conferir 
maior estabilidade. (SPINK, 1994 apud BRIVIO, 2011, p. 114). 

 

As representações servem para tornar reconhecível aquilo que nos é estranho. Incutir 

uma familiaridade distante daquilo que conhecemos. Adotamos a representação estruturada, 

consolidada pelo “tempo longo”, substituindo a realidade que conhecemos por esta visão e 

muitas vezes reproduzimos essa base em nossas relações estruturantes do “tempo curto”.  

Salete Kozel (2002) evidencia a correlação entre representação e espaço geográfico em 

seu texto As representações no geográfico17. Nele, a geógrafa discorre sobre os conceitos que 

adota de representação e como isto influencia a organização espacial, deslocando o estudo do 

espaço geográfico de cunho marxista, em que o espaço é produto das relações de produção, 

para uma visão mais centrada no indivíduo, que é pressionado pelos processos econômicos, 

tecnicistas e pela globalização.  

                                                           
17 Por causa da correlação tão presente entre representação e construção do espaço, Kozel fala sobre uma 
Geografia das Representações. Este enfoque representa “[...] novos horizontes para o conhecimento geográfico, 
ao analisar as questões centradas nos atores sociais, suas experiências, valores e ações, o que não se resume a 
subjetividade. Esta ruptura representa uma cisão com a visão objetivista que pesquisa classificações, estruturas e 
causas profundas, e o homem não pode ser estudado e interpretado aos pedaços.” (KOZEL, 2002, p. 222). 
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No texto, Kozel (2002) interpreta Bakhtin e nos diz que o modo como entendemos as 

coisas não é somente algo entre nossa percepção e o mundo, mas algo contextualizado, que os 

homens utilizam para materializar a realidade através das representações, fazendo uso dos 

signos que não são fruto de uma consciência vazia. Para ele (BAKHTIN, 1986 apud KOZEL, 

2002, p. 229) “a própria consciência é uma construção de signos, visto que é algo que se 

constrói de fora. A representação é um tipo de linguagem, portanto, uma construção sígnica, 

um produto social oriundo da comunicação”. 

Assim como as categorias de Milton Santos que entendem forma, função, estrutura e 

processo, ou seja, não entendem somente as categorias visíveis do espaço, mas também seu 

contexto particular, as representações também não são descoladas da realidade, entendidas 

como fato exterior à sociedade. As representações provêm de uma situação social – aqui 

englobamos no social as estruturas econômicas, políticas e culturais de uma sociedade – 

anterior à nossa. O mundo das representações foi construído por outrem, mas nós “[...] 

precisamos, no decorrer da existência individual, criar mundos simbólicos pessoais ou 

inventar uma linguagem, e deste modo, na relação que estabelecemos com os outros, 

passamos a construir nosso próprio mundo semiótico.” (KOZEL, 2002, p. 229). 

Jorge Luiz Barbosa (2000) apresenta algumas definições de representação em tempos 

históricos diferentes. A primeira delas remete aos pré-socráticos e Spinoza. Em ambas, a 

representação é entendida como meio para se chegar ao conhecimento. “A função da 

representação seria, exatamente, a de tornar presente à consciência a realidade externa, 

estabelecendo relações entre a consciência e o real.” (BARBOSA, 2000, p. 73). Na 

Enciclopédia de Diderot e D’Alembert é que percebemos a cisão entre conhecimento 

(científico) e representação, que é entendida por eles como a “arte do verossímil”. “Desse 

modo, a prática artística é tomada como um puro exercício da imaginação, enquanto a 

elaboração e experimentação consistiriam a essência do conhecimento.” (BARBOSA, 2000, 

p. 73). Para Freud a representação podia afetar consideravelmente a percepção e que 

representar nem sempre era uma volta fiel ao objeto representado. 

Como explicitamos anteriormente a comunicação tem papel importante no 

entendimento das representações. Barbosa utiliza Baudrillard (1981) para refletir sobre a 

indiscutível verdade que as imagens carregam para nossa sociedade: 

[...] vivemos numa época de “ficção material da imagem”, onde não há mais 
contradição entre o real e o imaginário, dado o processo de autonomização 
da imagem face ao mundo objetivo, condição que anularia qualquer 
possibilidade de um discurso em relação à verdade da imagem. O “universo 
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simulacional” age, segundo Baudrillard, como um solvente da história para 
exercitar seu poder disciplinar sobre a nossa subjetividade e, esgotando, na 
própria imagem, as possibilidades de apropriação do mundo, contribuindo 
para a progressiva substituição da experiência pelas representações de 
representações. Desse modo, a intencionalidade das representações, como 
produto de práticas sociais, ganha o sentido de tomar para si o estatuto da 
verdade e dissocia-se do mundo material e objetivo. (BARBOSA, 2000, p. 
75). 

 

Concordam com esta maneira de ver o cinema como realidade em si mesmo, Maria 

Helena Braga e Vaz da Costa (2009b) e Wenceslao Machado de Oliveira Júnior (2009), 

respectivamente em seus textos Espaços de subjetividade e transgressão nas paisagens 

fílmicas e Grafar o espaço, educar os olhos. Rumo a geografias menores. No primeiro artigo 

a autora explicita a relação entre o desenvolvimento do cinema e das áreas urbanas, além de 

considerações sobre esta nova forma de olhar o espaço que o geógrafo vem utilizando. Para 

ela, a cidade acaba por extrapolar os limites da representação do cinema, criando assim novas 

vivências e geografias. Segundo Costa (2009b): 

O cinema — e a experiência que ele concede ao espectador — tanto 
influencia quanto reproduz sensações e sentimentos relacionados a uma 
geografia da experiência cotidiana do espaço e da paisagem. Se, por um 
lado, o continuum de espaço-tempo de um filme é singular e coerente dentro 
de sua construção narrativa codificada, não se pode negar que a experiência 
desse continuum por parte do espectador traduz uma experiência geográfica 
que, por mais que se distancie de visões, idéias e atitudes dadas em realidade 
e que acontecem no espaço concreto, permite — e entrega-se a elas — a 
própria experiência da paisagem e a subjetividade do espectador que permeia 
e confunde as duas formas de experiência. (COSTA, 2009b, p. 113). 

 

No segundo texto, o geógrafo também destaca algumas características desta 

abordagem que vem crescendo na Geografia. Para o autor a “[...] aura de verdade irrefutável 

[...]” (OLIVEIRA JR., 2009, p. 03) que as imagens têm em nossa sociedade advêm da 

semelhança que possuem com os objetos representados e do processo de captura destas 

imagens, que para nós é “[...] fruto de um processo inevitável, disparado no momento exato 

em que se aperta o botão da máquina de captura.” (OLIVEIRA JR., 2009, p. 03). Como 

conclusão do porque as imagens detêm tamanha veracidade nos dias atuais, o autor aponta 

três motivos: além dos processos de captura da imagem e das características da representação 

atual de imagens, tem-se o compromisso com a verdade difundido pelos veículos de 

comunicação como jornais, documentários, livros didáticos e artigos científicos.  

As imagens encadeadas que nos dão a sensação de movimento nos parecem ainda 

mais reais. O movimento ali é exatamente igual ao nosso, onde reconhecemos outros seres 
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humanos que se movimentam tal qual nós mesmos, somente recortados pela viagem da 

câmera e pela tela, é que acreditamos tão cegamente (!) nessas imagens e se torna difícil 

assisti-las criticamente, sempre tendo em mente que aquela é uma evocação da realidade. 

Quantos de nós nos assustamos com filmes de terror e acabamos ouvindo: “aquilo não é de 

verdade, não aconteceu, é só um filme”. Apesar de serem somente filmes, eles ainda 

aterrorizam muitas pessoas. Quando andamos em uma rua escura à noite sempre nos vêm à 

mente a imagem de algum filme de terror ou noir em que as ruas representadas desta maneira 

guardam um perigo iminente; podemos até ouvir a trilha de suspense. Logo, não temos como 

não reconhecer a grande influência que o cinema tem em nossas vidas. 

 

 

3.3.  O espaço da representação 

 

O espaço em que as representações a que nos referimos neste trabalho acontecem é a 

tela de cinema, o recorte da câmera cinematográfica. É importante ressaltar mais uma vez que 

o cinema não constitui a realidade, ele a representa, trazendo à nossa memória imagens 

conhecidas. 

O cinema, como produção artística, apresenta uma linguagem própria, traz para as 

telas de cinema não a realidade, mas uma representação dela carregada de significados, 

introduzidos através de símbolos e signos. Lotman (1978) escreve que “[...] tudo o que 

notamos durante a projeção de um filme, tudo o que nos toca actua sobre nós, possui uma 

significação.” (LOTMAN, 1978, p. 75). Nada do que é projetado na tela é ingênuo. A 

informação passada é entendida como:  

[...] um conjunto de estruturas intelectuais e emocionais transmitidas ao 
espectador e exercendo sobre ele uma acção complexa que vai da simples 
impressão causada ao nível das células da sua memória até à reestruturação 
da sua personalidade. (LOTMAN, 1978, p. 75).  

 

A realidade e o filme são dimensões diferentes, mas não estão completamente 

separadas. O cinema é arte e como toda a produção artística humana “[...] é uma manifestação 

da consciência social e constitui, ao mesmo tempo, um reflexo da realidade.” (ALEA, 1984, 

p. 41-42). Os signos utilizados na linguagem cinematográfica são imagens destacadas da 

realidade. Eles representam pessoas, lugares, objetos, situações que fora de suas relações 
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habituais são rearranjadas e se enchem de novos significados dentro da ficção. Essas imagens 

não captam “[...] a própria realidade em toda sua amplitude e profundidade.” (ALEA, 1984, p. 

42).  

Para chegar se a esta representação da realidade, o cinema possui uma linguagem 

específica. Para entendê-la precisamos conhecer seu sistema de significações, assim como 

necessitamos aprender as normas de um instrumento musical ou de um espetáculo de dança se 

quisermos compreendê-los totalmente. Os signos utilizados no cinema são próprios desta 

expressão artística e impossíveis fora dela. É resultado de um encadeamento particular de 

imagens. A base para essa linguagem é a percepção visual do mundo. (LOTMAN, 1978). 

Deste modo, quando vemos a imagem, em primeiro plano, de uma estátua de homem com 

braços abertos e em seguida este plano se expande e podemos ver esta estátua sobre um morro 

que tem a seus pés milhares de construções e a vista para um litoral recortado por praias 

apinhadas de gente, sabemos que aquele é18 o Cristo Redentor, sobre o Corcovado na cidade 

do Rio de Janeiro. Só é possível fazermos esta assimilação porque conhecemos – 

presencialmente ou por imagens – a cidade do Rio de Janeiro e seu símbolo máximo. Para 

quem não sabe que no Rio de Janeiro, sobre uma elevação existe uma estátua de braços 

abertos que representa o Cristo Redentor, não entenderá esta composição de imagens.  

Algumas estruturas narrativas e movimentos de câmera foram e são importantes para 

percebermos e estudarmos o espaço no cinema. Temos, por exemplo, a montagem de quadros 

que antes só passavam linearmente, em um tempo retilíneo, como quando alguém dentro de 

uma sala é acompanhado pela câmera e vai até a porta após ouvir a campainha e abre-a, 

deixando a pessoa de fora entrar. Em momento algum vimos a pessoa que tocou a campainha 

antes da pessoa que abriu a porta, já que a câmera a acompanhava. Com a evolução das 

técnicas cinematográficas, o cinema começa a mostrar o que acontece “enquanto” outro 

evento se dá. Seria como, ao ouvirmos a campainha, junto com a personagem que se encontra 

na sala, outra imagem nos mostrasse quem bate a porta, e em seguida mostrasse-a se abrindo e 

então nossa “visão” mudaria. Veríamos de fora para dentro a pessoa que estava na sala 

abrindo a porta. (BERNARDET, 1980). 
                                                           
18 Aqui façamos uma ressalva à utilização do verbo “ser”. Se entendermos que as imagens não são a realidade, 
por que nos referimos a ela com status de coisa real? Oliveira Jr. (2009) coloca de forma interessante esta 
questão: “Ao assumir que a imagem presente numa fotografia, num mapa ou num filme é a realidade daquilo que 
ali se apresenta é que os verbos ‘fotografar’, ‘mapear’ e ‘filmar’ se deslocam de seu universo técnico-cultural de 
produção para assumir um caráter mais objetivo existente nos verbos ‘capturar’ e ‘mostrar’; um caráter mais 
evocativo existente no verbo ‘aludir’; um caráter mais persuasivo existente no verbo ‘representar’; ou mesmo, no 
limite, um caráter de substituição da coisa pela sua aparição imagética, quando usamos o verbo ‘ser’: olhe como 
Campinas é, diz o professor, enquanto mostra aos seus alunos uma série de fotos, alguns mapas, um trecho de 
filme, uma imagem de satélite, uma pintura...” (OLIVEIRA JR., 2009, p. 04). 
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Este ponto de vista que está em dois lugares ao mesmo tempo e mostra as ações de 

vários personagens que não necessariamente se veem ou compartilham o mesmo espaço, é o, 

chamado por Bernardet (1980), de “ponto de vista de Deus”. Este ponto de vista dilui a 

existência de um narrador, fazendo com que o espectador nem perceba que está sendo 

conduzido pela narração. 

A diluição da presença narradora criou uma linguagem que podemos chamar 
de “transparente” porque não retém a atenção do espectador, não é vista por 
ele; só a percebe se se resolver deter nela. Como se nada se interpusesse 
entre o espectador e a estória narrada, o que possibilita sustentar a impressão 
de que cinema é como a vida, que se possa comentar, não os filmes 
propriamente ditos, mas as situações e os personagens como se fossem 
acontecimentos e pessoas reais. (BERNARDET, 1980, p. 44). 

 

Voltamos à questão da realidade do cinema, porque é a partir dela que construímos os 

embates teóricos deste trabalho. Esta veracidade do filme é que cria novos entendimentos do 

espaço, novas geografias. Bernardet (1980) diz que um dos maiores temores do cinema é 

justamente aquilo que tira esta aproximação demasiada com o real, o erro de continuidade. 

Quando vemos um homem em uma cena usar uma gravata listrada e na seguinte esta gravata 

aparecer com bolinhas, sabemos que houve algum erro na produção do filme e que aquelas 

imagens foram montadas. Se estivéssemos em um lugar com alguém com uma gravata 

listrada em um tempo contínuo, a gravata continuaria listrada19. 

Para falarmos das técnicas e do espaço (re)criado no cinema, Lotman (1978) aponta 

que as ações mostradas em profundidade:  

[...] constroem um mundo cinematográfico que quebra a superfície plana, 
“natural” do “écran” e cria um sistema de isomorfias muito mais subtil: o 
mundo a três dimensões, infinito e plurifactorial da realidade é considerado 
isomorfo do mundo plano e limitado do “écran”. (LOTMAN, 1978, p. 143). 

 

O plano em profundidade nos dá a sensação de que o objeto representado sai da tela 

em direção ao público, como acontece no filme A chegada de um trem à estação (Auguste 

Lumière e Louis Lumière, 1985), o primeiro filme exibido no mundo. Ele causou grande 

impressão na plateia que pensava que o trem estava realmente vindo em direção a eles, que 

transporia os limites da tela. (Figura 1).  

                                                           
19 Para Aitken e Zonn (2009) não é o grau de realismo de um filme que produz e sustenta sentido, mas a “[...] 
construção bem-sucedida de uma série de convenções narrativas. Mais importante ainda: é pelo menosprezo ou 
pela desconstrução da convenção narrativa que os discursos dominantes podem ser contestados.” (AITKEN e 
ZONN, 2009, p. 39). Como o erro de continuidade apontado neste trabalho. 
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Figura 1: O plano em profundidade em A chegada de um trem à estação de 1895. 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-UvZMVo623cc/Twr6-
S1LWwI/AAAAAAAAAPg/p09DKD0CoY4/s1600/primeiro%2Bfilme.jpg 

 
 

Para Lotman (1978) este espaço limitado que é isomorfo do espaço ilimitado do 

mundo é comum às das artes figurativas, mas o cinema vai além: “[...] em nenhuma arte 

figurativa, as imagens que preenchem o perímetro do espaço artístico se empenham tão 

activamente em fazer estalar esse perímetro e em se libertar dos seus limites.” (LOTMAN, 

1978, p. 145). Esta é a própria essência do cinema, diz o autor. 

Dissemos aqui que o cinema constrói realidades, lugares, geografias nesta tentativa de 

se libertar de seus limites ficcionais. Muitos autores que utilizamos neste trabalho (AITKEN e 

ZONN, 2009; COSTA, 2009b, 2010; HOPKINS, 2009; NEVES e FERRAZ, 2007; 

OLIVEIRA JR., 2005, 2009; QUEIROZ FILHO, 2009) falam, de algum modo, sobre uma 

Geografia que independe da Geografia estudada na academia, ou a vivida por todos em seu 

dia-a-dia. Todos falam sobre uma Geografia que acontece no momento em entramos em 

contato com um filme e suas representações espaciais, criando uma geografia fílmica 

(COSTA, 2009b) ou uma geografia do filme (HOPKINS, 2009). 

Maria Helena Braga e Vaz da Costa (2008, 2009a, 2009b, 2010) discorre sobre o 

conceito de espaço fílmico20. Para a autora, o espaço construído pelo cinema é consequência 

                                                           
20 Durante o levantamento bibliográfico nos deparamos com os termos cinemático, cinematográfico e fílmico, 
todos se referindo à produção da indústria do cinema. No Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2004) 
encontramos as definições para as expressões: “cinemático. [De cinemat(o)- + -ico².] Adj. Relativo ao 
movimento mecânico.” (FERREIRA, 2004, p. 469) e “cinematográfico. [Do fr. cinématographique.] Adj. 1. 

Respeitante à cinematografia. 2. Que, por sua beleza e/ou por outra(s) qualidade(s), é digno de ser 
cinematografado: uma jovem cinematográfica; paisagem cinematográfica. 3. Próprio de cinema; que lembra o 
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de um discurso (espacial) da visão carregado de símbolos e significados. Costa (2010) nos 

oferece três dimensões espaciais de construção do espaço: o espaço experienciado, da prática 

social (material), o espaço representado (que pode ser representado de várias formas, 

inclusive pelo cinema) e o espaço da representação, que seria o espaço fílmico. Ela ressalta 

que Lefebvre (1991 apud COSTA, 2010) chama estas três dimensões de “[...] ‘espaço vivido’, 

‘espaço percebido’, e ‘espaço imaginado’.” (COSTA, 2010, nota de rodapé, p. 19). 

Costa (2008, 2010) ainda propõe que o espaço no cinema é construído e manipulado 

através da narrativa a partir de três movimentos: “[...] (1) o movimento dos personagens; (2) o 

movimento da câmera; e (3) o movimento de uma tomada para outra.” (HEATH, 1993 apud 

COSTA, 2010, p. 19). 

O primeiro movimento seria o deslocamento dos personagens através do espaço da 

cena. O segundo assemelha-se ao “movimento do olho” que recorta o espaço; e o terceiro 

corresponde à edição e montagem dos espaços em uma passagem para outra das cenas. Desta 

maneira, diz a autora, o espaço no cinema é “fragmentado” pelos três movimentos, dando 

origem a novos espaços somente inteligíveis na linguagem cinematográfica. Aitken e Zonn 

(2009) também demonstram o movimento dos personagens na cena e a consequente 

necessidade de reenquadramento da câmera ou uma nova tomada para acompanha-los. Para 

eles este é um dos problemas da construção do espaço no cinema para obter uma coerência e 

colocar o observador como sujeito da narrativa. 

Estes autores dedicam uma parte de seu texto para discutir exclusivamente a criação 

do espaço e do lugar dentro do cinema, apontando exemplos de filmes para sustentarem o 

conceito de espaço fílmico ou cinematográfico.  

Para eles o espaço criado pelo filme é o espaço do fotograma (quadro de filme 

cinematográfico) que reproduz 24 quadros por segundo, dando-nos a sensação de movimento 

e sustentando um tema que será conduzido pelo diretor. Entretanto, este espaço criado pelo 

cinema e que é amplamente assistido, não é mais usado somente como plano de fundo das 

ações desencadeadas pelos atores como acontecia com os filmes mais antigos. Percebeu-se, 

que para ter um apelo ainda mais real, esse espaço poderia ser mais convincente, participar 

                                                                                                                                                                                     
que se vê no cinema: ‘Rilhava os dentes, evocando o beijo cinematográfico que dera no aeroporto, pouco antes 
de partir o avião.’ (Nélson Rodrigues, 100 Contos Escolhidos. A Vida como Ela É, II, p. 42.)” (FERREIRA, 
2004, p. 469). Cabe definir o que é cinematografia: “cinematografia. [Do fr. cinématographie.] S.f. conjunto de 
métodos e processos empregados para registrar e projetar fotograficamente cenas animadas ou em movimento; 
cinema.” (FERREIRA, 2004, p.469). No mesmo dicionário temos a definição de fílmico: “fílmico. [De filme + -
ico².] Adj. Relativo a filme.” “▲ filmo-. [De filme + -o-.] El. Comp. = ‘filme’; ‘cinema’; ‘relativo a filme(s), ou 
a cinema’: filmografia, filmologia, filmoteca, filmotecário.” (FERREIRA, 2004, p. 898).   
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ainda mais da narrativa, das ações promovidas pelo filme. O espaço sai do plano de fundo e 

torna-se o lugar cinemático. Isso acontece quando os realizadores utilizam convenções 

narrativas para elaborarem ainda mais as imagens que formam esse espaço, fazendo-o 

participar do filme e até mesmo integrar, atuar como tema da narração. 

Somente quando a cena de fundo torna-se o primeiro plano/ator – uma mis-
en-scène, um lugar dinâmico de ação, um espaço contínuo que atrai o 
espectador como participante, um movimento de posicionamento e 
posicionado – é que a convenção de narrativa cinemática torna-se relevante. 
(AITKEN e ZONN, 2009, p. 43). 

 

Jeff Hopkins (2009) também propõe um estudo do espaço criado pelo cinema. O autor 

ressalta primeiramente a importância da discussão do lugar cinemático, principalmente dentro 

da Geografia. Para ele é necessário “compreender a formação e as implicações sociopolíticas 

de um lugar como este significa um desafio especialmente intrincado, devido à natureza 

incorpórea do ambiente fílmico.” (HOPKINS, 2009, p. 59). O “[...] lugar é definido como um 

centro de valor experienciado.” (TUAN, 1977 apud HOPKINS, 2009, p. 64-65) e o filme 

também é um centro que dissemina “[...] ideias, valores e experiências compartilhadas.” 

(HOPKINS, 2009, p. 65). 

Em seguida descreve como a tecnologia do cinema e seus realizadores projetam luz e 

sombra em uma tela bidimensional tornando o que seria estático em movimento, trazendo 

uma paisagem tridimensional, um lugar cinemático com tempo e espaço próprios que discute 

valores, costumes, ideais e papéis sociais podendo confirmá-los ou subvertê-los. Para Hopkins 

(2009), o lugar cinemático é construído pelas “[...] formas icônicas e a ilusão icônica de 

movimento” (HOPKINS, 2009, p. 69), onde o poder ideológico do cinema se desenrola.  

Adotando a semiologia de Charles Peirce, Hopkins (2009) esclarece como os signos 

são criados e, deste modo, pode-se explicar como a impressão de realidade de um filme 

desdobra-se no lugar cinemático. Estes signos estão presentes em graus variados em um 

fotograma e são o “[...] âmago da capacidade de um filme de estimular o ‘fazer crer’.” 

(LESKOSKY, 1988 apud HOPKINS, 2009, p. 70). 

Cada signo ou fotograma presente em um filme é composto por três tipos de signos 

que assumem uma significação:  

 A iconização – “o signo é um ícone, o significante (fotografia) se assemelha ao 

significado (pessoas, objeto ou fenômeno representado pela fotografia).” (HOPKINS, 2009, p. 

70); 
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 A indexação – “um índice é um signo no qual o significante está física, causativa ou 

sintomaticamente conectado ao significado.” (HOPKINS, 2009, p. 70). Temos como exemplo 

a fumaça; esta é causada pelo fogo, então se vemos fumaça presumimos que há fogo. Lurdes 

Bertol Rocha (2002/2003) aponta ainda que um índice ou um sinal causa uma reação em 

quem vê como o dedo sobre os lábios indica um sinal de silêncio;  

 Simbolização – “um símbolo é a forma mais abstrata de signo, porque precisa ser 

aprendido; não existe qualquer semelhança física/visual ou conexão causal entre o significante 

e o significado.” (HOPKINS, 2009, p. 71). Os símbolos são, por exemplo, todas as palavras 

de uma língua. A palavra “cidade” – verbal ou escrita - nos leva a visualizar uma cidade, mas 

não há nada nela que remeta visualmente ao seu significado. A cor branca para a paz e a verde 

para a esperança também são símbolos. Os símbolos são socialmente aprendidos e seu 

entendimento varia de acordo com a experiência e a percepção de cada um. (ROCHA, 

2002/2003). 

Todas as imagens possuem estas três significações em graus variados. Imagine, por 

exemplo, uma fotografia da cidade de São Paulo (figura 2). Ela possui em si o ícone, o índice 

e o símbolo. Ela é um ícone porque se assemelha ao objeto retratado; um índice porque nos 

remete à cidade verdadeira, apesar da fotografia ser luz captada pelo celuloide (ou em um 

sensor nas câmeras digitais); e um símbolo porque a cidade grande tem um apelo de aventura, 

mistério, oportunidades, progresso, violência, etc. em nossa imaginação. Deste modo ela é, 

em maior grau, um ícone. Aceitamo-la facilmente como a realidade, por ter sido capturada de 

uma cidade real. (adaptado de HOPKINS, 2009). 
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Figura 2: Fotografia da cidade de São Paulo 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_L-
8nfsTsVk0/TGhWLIGcY9I/AAAAAAAACfg/g3pfJ4gotU4/s1600/sao+paulo+skyline.jpg 

 

 

Tomemos agora um desenho da cidade de São Paulo (figura 3). Nele estão 

representadas as principais construções da cidade, sem uma ordenação ou preocupação com a 

localização espacial de cada uma. Quão forte é a impressão de realidade que temos dele? 

Definitivamente, o esforço empregado por nós para acreditarmos que esta é uma cidade real, é 

maior do que ao olharmos a figura 2. A cidade do desenho pode ser reconhecida como a 

cidade de São Paulo, então ela possui um signo icônico. A relação de indexação, ou seja, a 

relação que este desenho tem com a cidade de São Paulo é mais distante do que a da 

fotografia. O simbolismo ainda pode conter uma gama maior de relações do que a fotografia. 

Sabemos que o desenho pode conter o inesperado, tem licença para representar o real, assim, 

o simbolismo é aumentado e a impressão de realidade diminuída. (adaptado de HOPKINS, 

2009). 
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Figura 3: A cidade de São Paulo em desenho 

Fonte: http://www.sonsino.com.br/work/wp-content/uploads/2012/03/Skyline-SP_940.jpg 

 

Para Hopkins (2009) a iconização é a significação mais importante para lugar 

cinemático, pois a imagem do cinema é uma representação visual, como uma fotografia, mas 

com uma particularidade que o torna ainda mais aceitável como verdade, o movimento. 

[...] o movimento aumenta de três maneiras o sentido de realidade objetiva. 
Primeiro: pelo fato de o movimento ser parte da experiência da vida 
cotidiana, [...] sentido de ação “ao vivo”, de acontecimento “real”. Em 
segundo lugar, o movimento confere à imagem fílmica um sentido de 
corporalidade, profundidade e volume que imagens imóveis não podem 
evocar [...]. E, finalmente, o movimento no filme é experienciado como 
movimento no mundo real [...]: o movimento no filme não é real, mas há 
uma presença real do movimento no filme. (METZ, 1974 apud HOPKINS, 
2009, p. 75-76). 

 

Estes três signos, ícone-índice-símbolo, tornam a experiência cinematográfica ainda 

mais realista. Tudo que ocorre no mundo objetivado, no “mundo real” possui movimento, é 

por isso que a ilusão de movimento do cinema tem um poder tão grande de fazer o espectador 

acreditar que está diante de um evento real, causando uma forte “impressão de realidade” que 

é muitas vezes, inquestionável. 

Outros autores também discorrem sobre o cinema e a Geografia que não são 

necessariamente as expostas aqui. Podemos citar alguns textos publicados por geógrafos que 

também tratam sobre o estudo do cinema na Geografia, como o artigo de Antônio Carlos 

Queiroz Filho: Sobre política e território no espaço da narrativa fílmica (2009), que discorre 

sobre territorialidades construídas por personagens no filme A Vila (The Village. 2004, EUA, 
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direção: M. Night Shyamalan), territorialidades estas que subvertem a ordem estabelecida 

pela política oficial do vilarejo.  

Utilizando cenas e diálogos do filme, Queiroz Filho (2009) analisa de forma filosófica 

as territorialidades exercidas por personagens diferentes do filme. O primeiro deles, Lucius, 

corresponde à territorialidade que cuida. Ele quer ir à cidade (além das fronteiras da vila) para 

buscar remédios, cuidar de todos que ali moram. Sem ser sua intenção acaba fazendo com que 

a vila sofra uma punição, por ele ter pretendido ultrapassar seus limites, mas não para quebra-

los, mas para preservá-los. 

A próxima territorialidade é a que subverte, do personagem Noah. Ele possui uma 

conduta diferente de todos da vila desde as primeiras cenas do filme. Ele é a territorialidade 

que subverte, pois comete um crime contra Lucius, colocando a pacificidade da vila em 

perigo. É interessante percebermos que a ordem estabelecida na vila é quebrada por alguém 

dentro de suas fronteiras, enquanto que o personagem que queria transpô-las, na verdade 

pensava em resguardá-las.  

A última territorialidade é a de Ivy. Sem enxergar, mas com uma leitura de mundo 

diferente (e representada de forma diferente no filme, através, principalmente, da sonoridade) 

sai da vila para buscar remédio para Lucius e pertence a ela a continuidade ou não das 

fronteiras, do modo de vida estabelecido naquela vila.  

Após analisar a territorialidade exercida pelos três personagens, Queiroz Filho (2009) 

conclui que existe uma geografia que nasce dentro da narrativa fílmica:  

[...] são geografias possíveis que nascem ali, na tela: pelos personagens, 
pelas relações de poder; no uso do território, nas indefinições de limites e 
fronteira, tudo isso que, no filme, alude para a humanidade, não como cópia, 
representação [estar no lugar de] ou algo do tipo, mas como grafias de 
mundo que ganham existência no filme, via linguagem do cinema, e se 
desdobram para além dele. (QUEIROZ FILHO, 2009, p. 60).  

 

Outro geógrafo importante que utiliza o cinema para entender melhor a realidade em 

que vivemos é David Harvey em Condição pós-moderna (2009). Ele dedica um capítulo à 

análise de dois filmes Blade Runner (Blade Runner. 1982, EUA, direção: Ridley Scott) e Asas 

do Desejo (Der Himmel über Berlin. 1987, Alemanha/França, direção: Win Wenders) nos 

quais, para o autor, está presente o modo de vida do homem pós-moderno, mostrando a 

“conflituosa e confusa experiência do espaço e do tempo [...] [revelando] características 

essenciais da condição da pós-modernidade.” (HARVEY, 2009, p. 289). Harvey (2009) chega 
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à suas conclusões analisando o filme a partir de sua narrativa, a descrição de alguns 

momentos importantes e de ações de suas personagens. 

Alexandre Aldo Neves (2010) em Geografias de cinema: do espaço geográfico ao 

espaço fílmico, dedica-se a construir uma base teórica sólida para o estudo de filmes na 

Geografia Cultural. A partir de um histórico das ciências, particularmente da Geografia, suas 

categorias de análise e delimitação de seu objeto de estudo, o espaço geográfico, o autor 

reafirma a importância de estudarmos espaço geográfico representado no cinema. Segundo o 

autor:  

[...] podemos confirmar que todo e qualquer acontecimento da vida “implica 
um espaço”, portanto, todo espectador sempre relaciona o que 
imageticamente está sendo narrado no filme com “um espaço narrativo” da 
vida real, isso faz com que todos os acontecimentos e fenômenos 
experimentados por qualquer ser humano só foram possíveis de ocorrerem 
em algum lugar e em um determinado momento. (NEVES, 2010, p.155).  

 

Assim, se o geógrafo estuda o espaço e todas as ações humanas se dão sobre ele, é 

latente que a Geografia volte-se para o estudo do espaço fílmico, o qual produz novas relações 

espaciais, novas geografias e que exerce influência sobre aqueles que constroem o espaço 

geográfico, a sociedade.  

O cinema não é diretamente uma representação que deixa marcas espaciais, mas ele 

constrói o espaço subjetivamente, influenciando os atores que o edificam. Barbosa (2006) 

aponta a importância de se estudar o espaço representado no cinema na sala de aula. É ali que 

podemos construir um pensamento crítico em relação ao que é representado, refletir sobre os 

papéis interpretados pelo cinema para então refletir sobre nossa prática e mostrar que tudo que 

é representado carrega subjetividades e ideologias. Ele analisa descritivamente alguns espaços 

construídos pelo cinema de forma falsa, como as locações do velho Oeste não serem 

localizadas nele, mas em outros lugares, ou ainda, a imagem que o cinema hollywoodiano 

estabelece da alteridade como da África, do Brasil e do Oriente Médio. O autor, leva-nos a 

pensar um pouco melhor sobre as imagens que vemos no cinema e refletir sobre elas. 

É consenso, nos textos de Geografia que utilizam o cinema como recurso de análise da 

realidade, que os filmes constroem espaços, tipos e verdades que não o são na realidade. As 

representações do espaço podem já estar tão estruturadas em nossa vivência que tendemos a 

considera-las normais. Este trabalho tenta não aceitar com normalidade as representações do 

filme que será analisado em seguida. 
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4. VAMOS AO QUE INTERESSA: A REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO NO 

FILME ADEUS, LÊNIN! 

 

Adeus, Lênin! é um filme alemão de 2003, dirigido por Wolfgang Becker. O roteiro, 

escrito por Bernd Lichtenberg (Becker também ajudou a escrever o roteiro quando a produção 

começou) dez anos antes do começo da produção do filme (2001/2002), (CRUZ, 2007) conta 

a história da Sra. Christiane Kerner (Katrin Sass), socialista fervorosa – após a fuga de seu 

marido para Berlim Ocidental - vê o filho Alexander (Daniel Brühl) em uma passeata contra o 

regime vigente na Berlim Oriental e sofre um ataque cardíaco, ficando em coma por oito 

meses. Quando acorda, o médico aconselha o filho a evitar que ela passe por fortes emoções 

ou pode não resistir à recuperação. Porém, o muro de Berlim já caiu e o lado oriental está 

sendo tomado pelo capitalismo. Para proteger a mãe, que não desconfia da mudança que seu 

país e seu lado da cidade estão sofrendo, Alexander faz de tudo para que ela continue 

acreditando que vive no regime socialista, deixando-a repousar em seu quarto, um refúgio 

onde ainda impera o antigo sistema. Para convencê-la, Alex durante praticamente todo o filme 

busca trocar as embalagens de produtos industrializados que invadem Berlim pelos rótulos 

velhos e produzir, juntamente com seu colega Denis, que aspira ser diretor de cinema, 

telejornais da época da República Democrática Alemã (RDA). 

O filme que estudamos aqui foi produzido após a reunificação das duas Alemanhas, 

carrega, porém, algumas influências de ambas as indústrias cinematográficas, da Ocidental e 

da Oriental. Paula Faccini de Bastos Cruz (2007) se debruça sobre o mesmo filme para 

estudar a queda do muro de Berlim em sua dissertação apresentada ao programa de mestrado 

em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Ela apresenta um recorte da história do Cinema Alemão, começando quando as duas 

Alemanhas já estavam divididas. Na parte Ocidental, na década de 1960 surgiu o que 

podemos chamar de Novo Cinema Alemão, influenciado pelo neo-realismo italiano, a 

Nouvelle Vague francesa e o Cinema Novo brasileiro. Ele queria romper com o cinema 

clássico alemão que estruturava a narrativa para que ela parecesse natural, verossimilhante, 

onde a intenção política - que está sempre presente em um filme, como já vimos 

anteriormente - tenta passar despercebida. A linguagem do Cinema Novo Alemão tentava se 

diferenciar, causando estranhamento, porque procurava cindir a linearidade, almejando 

quebrar com a estética institucionalizada, expondo as convenções e a linguagem 
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cinematográfica. Segundo Cruz (2007), talvez tenha sido essa uma das influências para os 

realizadores do filme incluírem as matérias de telejornal feitas por Alex para sua mãe:  

Através de Alex, protagonista de Adeus, Lênin!, eles também expõem a 
estrutura, a construção da imagem em movimento em sua seqüência, desta 
vez dentro da própria narrativa. A personagem é quem agora nos mostra as 
nuances da montagem, que beirando a comicidade, fica exposta em todas as 
suas pretensões de poder, de construção da realidade. (CRUZ, 2007, s/p.). 

 

Do outro lado do muro que barrava a ameaça fascista e o liberalismo capitalista, na 

Berlim Oriental, o cinema servia como propaganda política para uma sociedade que ainda não 

se apoiava tão firmemente sobre a televisão. A primeira geração de diretores da RDA tenta 

construir uma identidade socialista para os alemães orientais, como a construção de um país 

novo e melhor a partir das ruínas da Alemanha derrotada na guerra. A segunda geração, já na 

década de 1960 é marcada pela censura, fato que a primeira não experimentou. Nesta época, 

como já mencionado, começam a aparecer os “novos cinemas” pelo mundo, como na Itália, 

França e Brasil. As tentativas da segunda geração de fazer algo novo eram sumariamente 

censuradas, porém estas escolas cinematográficas influenciaram a produção de países do 

bloco socialista como a Hungria, a Polônia e a Tchecoslováquia, que por sua vez 

influenciaram a terceira geração de cineastas alemães. Esta geração, formada pela Escola 

Superior de Babelsberg já saia “moldada” pelo Partido (o partido único na RDA, o SED 

[Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - Partido Socialista Unificado da Alemanha]). As 

produções destes diretores eram de alta qualidade técnica e estética, mas não inovavam na 

linguagem. Entre eles surge a comédia dramática, gênero que influencia Adeus, Lênin! 

(CRUZ, 2007). 

Os documentários também tiveram lugar entre as produções da Alemanha Oriental. 

Eles retratavam o cotidiano dos alemães que viviam sob o regime socialista e os eventos 

oficiais do Partido. Estas imagens foram úteis quando a Alemanha Oriental desapareceu no 

dia 10 de novembro de 1989, data da queda do muro de Berlim, como por exemplo, para o 

filme Adeus, Lênin! que incorporou algumas delas em sua narrativa. Na segunda metade da 

década de 1980, a televisão passou a ser o principal instrumento de propaganda política. 

(CRUZ, 2007).  

Quanto ao retrato histórico, em uma das entrevistas que deu (www.ccba.com.br, 

22/08/2006 apud CRUZ, 2007, s/p.), Wolfgang Becker reflete sobre o assunto, nas palavras 

de Cruz (2007): 

http://www.ccba.com.br/
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Quanto à questão histórica propriamente dita, [...] afirma ter tido pretensões 
de dar um registro de uma época, sem, no entanto, fazer isto de uma forma 
hermética, que permita apenas uma e absoluta leitura. Não pretendeu que seu 
filme fosse baseado na forma escrita da História [...]. Quis que o espectador 
tivesse liberdade, olhar ao redor, procurar suas idéias, aquilo que são capazes 
de identificar: uma marca de cereal, o comportamento de determinado 
personagem, ou qualquer objeto que, de repente, os leva de volta ao passado. 
Quis explorar a qualidade do suporte que escolheu trabalhar, utilizando a 
verdade de maneira simbólica, polifônica, possibilitando um indeterminável 
número de leituras. (CRUZ, 2007, s/p.). 

 

Os realizadores deixam claro em todos os momentos que o filme não pretende ser a 

verdadeira história da queda do muro de Berlim. Ele é ficção, a narração da vida de um garoto 

que quer proteger a mãe, entretanto, isso acontece exatamente porque o muro de Berlim caiu, 

este é o momento histórico vivido pela família, e o filme retrata como este momento é visto 

por estas pessoas e não pela História, a disciplina acadêmica. A reunificação alemã é vista 

subjetivamente, permeada de emoções e novos acontecimentos para a família Kerner: assim 

também é nossa interação com o filme. 

O filme nos mostra como Alex deixa de lado suas convicções (não tão fortes assim, 

pois vemos na cena da passeata em que Christiane sofre o infarto, que o protagonista está ali 

pela ocasião, comendo uma maçã despreocupadamente e flertando), recriando um mundo 

anacrônico, tão amado por sua mãe, para que ela continue ao seu lado, não os deixando, como 

fez o pai. Alex, no começo do filme diz que se sente no auge de seu magnetismo masculino, 

com ironia. Ele está sozinho, com ideias novas e divergentes acerca do regime sob o qual vive 

e de sua mãe. Alex está se transformando, está tomando consciência de que as coisas precisam 

mudar tanto no plano político e econômico, como em sua pacata vida. Assim está também a 

população alemã que vive sob o regime socialista. 

“Em entrevista para a X Filme (www.good-bye-lenin.de), Berndt Lichtemberg [...]” 

(CRUZ, 2007, s/p.) o roteirista do filme, conta que: 

Alex estava numa fase de mudanças radicais em sua vida, e paralelamente a 
isto também a sociedade em que vivia. Assim, o argumento gira em torno de 
duas mudanças, as transformações típicas da juventude e a transformação 
violenta vivida por um país. E as mudanças naquele momento, para o jovem 
e para o país, foram da mesma forma traumáticas. Há o desejo e a emoção de 
se deixar levar por algo novo, mas, por outro lado, o medo de se perder o 
chão, de se encontrar desorientado. (CRUZ, 2007, s/p.). 

 

http://www.good-bye-lenin.de/
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Quando o filme começa, Berlim Oriental é apresentada como uma cidade tranquila, 

imagens das ruas esvaziadas e de carros antigos são mescladas com imagens símbolos do 

socialismo. Em seguida vemos a infância feliz de Alex, que sonhava ser cosmonauta, com seu 

pai, sua mãe e irmã, passando tempos juntos e felizes. No 40º aniversário da RDA, já 

podemos notar Berlim Oriental diferente. Uma cidade que fervilha, com passeatas, 

reivindicações, repressão e violência, que tem seu clímax com a queda do muro. Quando ele 

cai e as transformações que Alex queria ver estão acontecendo, ele precisa dividir sua 

admiração pelo novo mundo que está chegando, com a preocupação em ver sua mãe 

adoentada. Ele precisa lutar para trazer o antigo mundo de volta; precisa tentar frear o 

capitalismo, a mudança que tanto ansiava, para não perder a coisa mais importante que lhe 

restou do regime antigo: sua mãe.  

Para elucidarmos o que aconteceu para que a Alemanha fosse dividida e 

posteriormente reunificada – que é o ponto em que ocorre a virada na narrativa fílmica, em 

que Alex precisa começar a elaborar uma realidade, um espaço novo para sua mãe -, faremos 

um breve relato dos fatos históricos para melhor compreendermos a representação do espaço 

no filme Adeus, Lênin! utilizando autores de outras áreas da ciência, como a Ciência Política e 

a História, desvendando, deste modo, aspectos mais gerais da obra, mas que ajudam a 

arquitetar o espaço da película.  

Luiz Alberto Moniz Bandeira21 (2009) em seu livro A reunificação da Alemanha: do 

ideal socialista ao socialismo real conta todo o percurso do socialismo alemão desde a 

publicação do Manifesto do Partido Comunista por Marx e Engels em 1848 até a queda do 

muro de Berlim e o fim do socialismo real no Leste Europeu. 

Agente de duas Guerras Mundiais e derrotada em ambas, a Alemanha sofre, após a 

segunda derrota, a divisão de seu território entre os Estados vencedores que ocupavam suas 

fronteiras. À Leste, Inglaterra, França e Estados Unidos da América (EUA) tomam conta do 

que viria a ser, em 1949, a República Federal da Alemanha (RFA) e à Oeste, a União das 

                                                           
21 Luiz Alberto de Vianna Moniz Bandeira é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e 
professor titular aposentado de História da Política Exterior do Brasil na Universidade de Brasília. Doutor 
Honoris Causa da UniBrasil e da Universidade Federal da Bahia. Foi professor visitante em universidades na 
Alemanha, Suécia, Argentina e Portugal, além de conferencista em diversos outros países da Europa e América. 
Vive na Alemanha desde 1996, onde atualmente exerce a função de cônsul-honorário em Heidelberg. O livro A 
reunificação da Alemanha: do ideal socialista ao socialismo real foi publicado pela Editora Unesp e enfoca o 
processo de reunificação da Alemanha sob vários aspectos. Mesmo adotando uma postura favorável ao processo 
de reunificação, seu livro apresenta uma visão abrangente de momento da história mundial, incorporando desde a 
visão dos alemães sobre o processo até a influência dos Estados Unidos e da URSS na Alemanha naquele 
momento.   
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Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ocupa a futura RDA. (BANDEIRA, 2009; CRUZ, 

2007). 

Na Zona de Ocupação Soviética, a URSS desmanchou e pilhou os bens de capital da 

RDA para seu território a fim de quitar a dívida de guerra que a Alemanha tinha de lhe pagar. 

As cobranças continuaram por muito tempo mais, mesmo quando a economia da RDA 

apresentava graves sinais de enfraquecimento. Este foi um dos principais motivos para o 

êxodo, cada vez maior, de moradores da Alemanha Oriental, o que só agravava sua condição 

econômica. Assim, Walter Ulbricht, o então dirigente da RDA, propôs a construção de um 

muro que impedisse a evasão de alemães orientais do país. Na madrugada do dia 13 de agosto 

de 1961, Berlim já amanheceu dividida, primeiramente por uma pilha de arames farpados e 

em seguida por um alto muro de concreto (BANDEIRA, 2009; CRUZ, 2007), que não só 

separava um território e pessoas, mas também separava dois modos de produção distintos, 

dois pensamentos divergentes. O muro de Berlim era a concretização da divisão do mundo na 

Guerra Fria, ele espacializava (dividia) as duas políticas econômicas antagônicas e vigentes 

neste período. Enquanto a RDA continha seus cidadãos e sua mão de obra segura atrás de seu 

muro, a RFA crescia economicamente com bastante velocidade. Berlim Ocidental era uma 

vitrine dos avanços capitalistas em meio à sofreguidão com que a economia socialista 

caminhava. 

Bandeira (2009) escreve que a RDA nunca teve legitimidade, nem mesmo Stalin 

acreditava que na Zona de Ocupação Soviética poderia constituir-se um “Estado operário e 

camponês [...], conforme o SED pretendia, e autorizou a formação da RDA, como réplica à 

fundação da RFA, apenas para que pudesse oferecer um elemento de barganha nas 

negociações com o Ocidente.” (BANDEIRA, 2009, p. 206). A RDA somente existiu por 

causa da força que o muro de Berlim representava. A Alemanha Oriental sempre esteve 

subordinada econômica, política e militarmente à URSS (União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas) e até mesmo à RFA, que passou a oferecer empréstimos financeiros à RDA a 

partir de 1973. Quando o muro se abriu, a razão de existir da RDA foi derrubada, fazendo-a 

entrar em rápido colapso após a abertura do muro. 

No livro de Bandeira (2009), o autor descreve, de forma detalhada, os acontecimentos 

do dia 10 de novembro. O êxodo de cidadãos da RDA para a RFA tornava a situação 

econômica da Alemanha Oriental ainda mais difícil. As reivindicações populares por abertura 

econômica, reestruturação política e, principalmente, liberdade de ir e vir recresciam e não 

podiam mais ser reprimidas com violência, já que o governo da RDA não detinha mais o 
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apoio popular e não podia se dar ao luxo de perder o pouco que tinha. Sobre este aspecto, 

Cruz (2007) pensa que estas reivindicações não queriam o fim da RDA, mas um novo 

caminho para o governo do país: 

Mas o movimento popular que exigia a queda do Muro até aquele momento 
não acontecia motivado pelo desejo de reunificação. Na verdade, o que se 
conversava nas ruas e o que se lia nas faixas era a cobrança por uma 
democracia, ou seja, a questão rodava em torno de como governar o Estado, 
e não de extingui-lo. (CRUZ, 2007, s/p.). 

 

 Egon Krenz, dirigente da RDA, juntamente com a direção do SED discutia uma lei 

que liberava a viagem dos berlinenses orientais ao exterior. Krenz pediu que Günter 

Schabowski, responsável pela mídia, comunicasse que as viagens à RFA estariam liberadas, 

sem necessidade de justificativa para obter passaporte e visto. Entretanto, Schabowski 

questionado sobre quando a medida entraria em vigor, respondeu que no seu entender, seria 

imediatamente, sem saber que ela ainda não havia sido aprovada. No dia seguinte, 10 de 

novembro, havia uma fila de carros e pessoas esperando que as fronteiras fossem abertas. Para 

não causar transtornos ainda maiores, Krenz liberou a passagem dos cidadãos com passaporte 

e até dos que não o possuíam, devido ao grande afluxo de pessoas. (BANDEIRA, 2009). 22 

A primeira cena que analisaremos diz respeito ao momento histórico que acabamos de 

descrever. A partir de imagens de notícias de jornal (figura 4) e cenas gravadas durante os 

acontecimentos (figuras 5 e 6), Alex narra brevemente a abertura e queda do muro de Berlim, 

dizendo que sua mãe dormia enquanto os acontecimento na RDA se desenrolavam, como 

“durante o princípio de uma gigantesca e única coleção de lixo”. (Alex, 17min52s, figura 5). 

  

                                                           
22 Cf. CRUZ, 2007. 
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Figura 4: Notícia sobre a queda do muro no jornal Daily News de Nova Iorque. 
23

 

 

 
Figura 5: Berlinenses assistindo à destruição do muro. 

24
 

 

 
Figura 6: O avanço da população sobre os portões que guardavam a fronteira entre Berlim Oriental e 

Ocidental. 
25

 

 

                                                           
23 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 17min40s. 
24 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 17min52s. 
25 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 18min04s. 
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No filme, é mostrada a QUEDA do muro, fato que comumente ligamos ao evento 

histórico, ideia já consolidado pela representação estruturada de “tempo longo”, que de tanto 

vermos tornou-se a verdade para nós. O que houve na realidade foi a ABERTURA do muro, 

um ato político, resultado de um mal-entendido, pensado para apaziguar as reivindicações 

populares principalmente pelo direito de viajar, como supracitado utilizando o livro de 

Bandeira (2009). 

A narração do filme, por ser mais concisa não nos explica todos os pormenores da 

queda do muro, mas ilustra com imagens de arquivo os acontecimentos do dia 10 de 

novembro tentando passar ao espectador a ideia de proximidade da realidade, de um evento 

que realmente aconteceu. As imagens mostram o muro de Berlim caindo antes das pessoas em 

fila e pulando o portão, confirmando nossa visão de QUEDA do muro. Mesmo em um filme 

em que o objetivo principal não é converter as pessoas a esse ou aquele regime, as imagens 

podem ser manipuladas para que o diretor atinja seu público, tanto para que o evento seja 

reconhecido mais facilmente ou para que a queda pareça mais interessante e dramática do que 

ela realmente foi. 

Este artifício – de utilizar imagens de arquivo misturadas às cenas de ficção - 

assemelha-se ao filme documentário, mesma artimanha utilizada por Alex e Denis para 

produzirem seus próprios vídeos de “telejornal”, que mostravam à mãe de Alex, ocultando-lhe 

a verdade. O diretor, expondo desta maneira – e até mesmo de forma distorcida – o que 

acontece com as imagens quando são manipuladas e editadas nos leva a entender “[...] que 

estes meios midiáticos são capazes de construir verdades, interferindo na concepção que o 

espectador tem do mundo. O autor nos revela toda a estrutura de construção da informação, 

nos possibilitando perceber este fato.” (CRUZ, 2007, s/p). A iconização e a indexação - como 

vimos em Hopkins (2009) - presentes nas imagens de arquivo em meio a um filme de ficção 

tornam-no plausível, aumentando sua “impressão de realidade”. 

Bernardet (1980), no capítulo anterior já havia chamado nossa atenção para as 

narrativas “transparentes”, que passam despercebidas ao espectador, tornando as imagens 

cinemáticas difíceis de serem percebidas apenas como imagens. Para Paula Cruz (2007), 

Adeus, Lênin! tenta exatamente fugir deste tipo de convenção narrativa: 

Entendemos que Becker dá um tratamento à linguagem fílmica de tal forma 
que ela não se apresenta a nós nem com a pretensão de se fazer transparente, 
pois não pretende alcançar “fatos” ou “verdades” que estão fora dela, 
tampouco é opaca, pois trabalha com vestígios, materialidades, que são o 
pano de fundo sob o qual constrói sua trama, o que não permite que se pense 
que fora dela nada há. Ele trabalha fragmentos, lacunas, e constrói seu 
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discurso procurando a plausibilidade, e não a verdade [...]. (CRUZ, 2007, 
s/p.). 

 

Uma das técnicas utilizadas pelo diretor para não ser “transparente” é justamente o 

recurso de empregar os noticiários na narrativa do filme. A filmagem do primeiro Aktuelle 

Kamera26 adulterado (o primeiro noticiário mostrado a Christiane foi somente uma gravação 

de algum já passado na TV anteriormente) aconteceu quando, no aniversário de Christiane, 

ela vislumbrou uma propaganda da Coca-Cola (figura 7) em um prédio à sua frente, o que 

levou Alex e Denis a filmarem um programa de telejornal para explicar o que acontecia. Na 

versão deles, descobriu-se que a Coca-Cola era uma patente desenvolvida na década de 1950, 

pela RDA. 

 
Figura 7: A propaganda da Coca-Cola vislumbrada por Christiane. 

27
 

 

Alex reflete sobre o que acabavam de fazer: 

Alex: (narração) Quando olhei para as nuvens naquele dia, compreendi que 
a verdade era uma matéria duvidosa, que eu podia adaptar aos arredores 
familiares da minha mãe. Eu só tive que estudar a linguagem do locutor da 
Aktuelle Kamera e incitar a ambição do Denis como diretor de cinema. 28  

 

Após assistir ao “telejornal” daquela noite, a mãe de Alex acalma-se, pois agora 

entende que aquela é a propaganda de um produto Oriental, mas que o Ocidente roubou para 

si há muito tempo, sem dar os devidos créditos aos verdadeiros criadores da fórmula do 

refrigerante em questão. 

                                                           
26 Noticiário de TV da RDA. 
27 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 1h00min24s.   
28 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 1h02min56s.   



54 
 

Cruz (2007) a partir da entrevista já citada com o roteirista do filme, aponta que o uso 

do noticiário servia para que a mãe de Alex entendesse tudo que acontecia à sua volta como 

verdade, expondo os absurdos à que a edição de imagens pode chegar: 

Através destas sessões [do Aktuelle Kamera] construiu-se a idéia de que os 
noticiários possibilitariam Alex a levar sua mentira tão longe. Afinal, o que 
se vê na TV tem que ser, naturalmente, verdade. O absurdo fica, assim, 
exposto. (CRUZ, 2007, s/p.). 

 

A propósito, são as propagandas e os produtos advindos da produção capitalista que 

invadem a tela e marcam a diferença entre as duas Berlins, a que antecede à abertura do muro 

e a tomada pelo capitalismo. Após a reunificação, a Berlim retratada no filme se transforma. 

Ruas cheias de carros, coloridas por propagandas, movimentadas com pessoas que chegam de 

lugares distantes e as que dali eram indo embora deixando a antiga vida para trás, prateleiras 

preenchidas por produtos variados, empregos sendo subtraídos e outros que não caberiam na 

RDA aparecendo, substituindo as antigas ocupações.  

Além disso, as propagandas adicionam outras cores às tomadas em que estes produtos 

e propagandas aparecem e outro ritmo ao filme. Quando a Sra. Christiane aparece, o filme 

sempre possui um ritmo lento (como o que antecede à queda do muro) e cores ocres, 

amarronzadas (figura 8). Já quando as tomadas mostram o lado ocidental, o clube noturno, o 

supermercado com as prateleiras cheias, as ruas com outdoors e propagandas, o ritmo se 

acelera e as cores ficam mais vivas (figura 9). 

Essa aceleração do tempo acontece num crescente na obra fílmica em 
questão. Na verdade, o diretor consegue impor um ritmo ao filme de forma 
diretamente relacionada à velocidade com que as mudanças ocorreram 
naquele momento. O tempo nos países socialistas corria mais devagar, tinha 
um outro ritmo. Na medida em que a fronteira cai, dizemos aqui fronteira em 
toda a sua dimensão, ou seja, econômica, política, social e cultural, o tempo 
que passa a valer é o tempo ocidental [...]. (CRUZ, 2007, s/p.). 

 

Alex também percebe que o ritmo da cidade e do quarto de sua mãe é diferente: 

Alex: (narração) A vida no nosso pequeno país tornou-se cada vez mais 
rápida. De algum modo, éramos todos como átomos em um grande 
acelerador de partículas. Mas longe do passo frenético da nova era, havia um 
lugar tranquilo, de silêncio e apatia, onde eu podia finalmente descansar (a 
cena que ilustra essa fala mostra o quarto da Sra. Christiane, com Alex 
dormindo na poltrona ao lado de sua cama). 29 

 

                                                           
29 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 1h15min12s 
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 Estas convenções da linguagem cinematográfica constroem nossa percepção dos 

espaços diferenciados da cidade de Berlim. Não é somente a manipulação dos cenários 

utilizados em um filme que enevoam nosso entendimento do espaço: “[...] o lugar torna-se 

espetáculo, um significante do tema do filme, uma metáfora para o estado de espírito do 

protagonista.” (AITKEN e ZONN, 2009, p. 42). 

 
Figura 8: As cores do quarto da Sra. Christiane. 

30
 

 

 
Figura 9: As cores vivas de Berlim após a queda do muro. 

31
 

 

Na teoria de formação sócio-espacial de Milton Santos, o geógrafo aponta que as 

formas produtivas de determinado modo de produção não podem ser pensadas sem seu 

vínculo com o espaço e que cada modo de produção forma lugares diferentes a partir de seu 

arranjo espacial. 

O modo de produção expressa-se pela luta e por uma interação entre o novo, 
que domina, e o velho. O novo procura impor-se por toda parte, porém sem 

                                                           
30 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 34min28s. 
31 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 1h18min34s.   
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poder realizar isso completamente, o velho é o modo de produção anterior, 
mais ou menos penetrado pelas formas sociais e pelas técnicas que 
correspondem ao modo de produção novo, mas sempre comandado pelo 
modo de produção novo. (SANTOS, 1978, p. 14). 

 

Este excerto deixa explícito o que aconteceu na Alemanha na virada da década de 

1980/1990. É também o que acontece em todo o mundo: modos de produção coexistem em 

um mesmo espaço, o novo sempre se sobrepondo ao antigo, mas este sempre resiste 

circunscrito a resquícios. Na Alemanha, porém, a rapidez com que se sucederam os 

acontecimentos mostrou claramente como essa mudança pode ser abrupta, ficando explícito 

como seria se as transformações econômicas, políticas e sociais fossem sempre aos 

solavancos e não como acontecem geralmente, diluídas em um processo. No filme cada modo 

de produção é referenciado de acordo com suas características, como ritmo e cores. 

A figura 9, aliás, mostra Christiane fora de seu quarto, onde convalesce. Estas cenas 

guardam o clímax do filme e nos mostram mais uma vez como o espaço fílmico transforma-se 

para dar continuidade à narrativa do filme. Ao sentir-se um pouco melhor, a Sra. Christiane, 

mãe de Alex (que dorme em no quarto da mãe) pega o casaco e arrisca alguns passos para 

fora de seu quarto. Ela encontra o lugar onde mora bem diferente. A imagem (figura 9) 

representa os móveis da mudança de um rapaz da Alemanha ocidental que ela não entende 

porque está ali. Ela vê também uma quantidade considerável de Trabis32 em liquidação, uma 

propaganda de uma loja de móveis de baixo custo de origem sueca e finalmente, entre grandes 

outdoors e uma rua movimentada com diferentes carros (nota-se que não são carros comuns 

na Berlim Oriental, não são trabis acinzentados) e cores, ela vê a estátua de Lênin sendo 

carregada por um helicóptero (figura 10) e que parece acenar para ela. O filme carrega o nome 

desta cena, onde Christiane dá adeus ao mundo que conhecia, à Lênin (figura 11). 

Steffen Böhm (2007) em Adeus Lênin! De dreamworlds, catástrofes e impérios, agora 

e então, publicado na revista Estudos de Sociologia, descreve sua história e problematiza a 

mudança ideológica que subverteu a ordem estabelecida no mundo antes da queda do muro de 

Berlim, marco do fim do “socialismo real existente” 33. Ele compara sua experiência com a do 

                                                           
32 Trabi, ou Trabant, foi o mais acessível e freqüente automóvel da DDR [Deutsche Demokratische Republik 
(República Democrática Alemã)]. Depois de encomendado, poderia levar de 10 a 15 anos para ser entregue – 
dependendo da região. Tem um motor de dois tempos, é feito de Duroplast e oferece pouco espaço e conforto 
aos passageiros. Sua produção teve início em 1964 e seu fim em 1991. (CRUZ, 2007, nota de rodapé n. 10). 
33 Em nota de rodapé de seu artigo, Böhm diferencia o socialismo existente na Europa Oriental dos que surgiram 
no Oeste “[...] os quais, [...] eram oportunistas e burgueses por natureza. Em contraste, o socialismo da Europa 
Oriental deveria ser ‘real’ e ‘já existente’ – não se tratava simplesmente, como no Oeste, de um socialismo ainda 
por vir.” (BÖHM, 2007, p. 15). Ainda assim, para o autor, os governos socialistas presentes no leste europeu não 
podem ser reconhecidos todos sob esta denominação, a exemplo da antiga Iugoslávia “auto-administrativa”.   
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protagonista do filme, que reconstrói o sistema simbólico do socialismo no quarto de sua mãe, 

porque o impacto da mudança poderia matá-la, além de confortarem os irmãos durante a 

queda do socialismo, da realidade que conheciam e viviam. A mãe, não obstante todo o 

esforço de Alex e sua irmã para mantê-la na cama, também tem seu momento de transição, 

como o autor:  

[...] quando acorda forte o suficiente para sair da cama e sai a perambular 
ruas afora. De repente, à sua frente o cerne ideológico que – mantido pelas 
crianças – a mantém no lugar é elevado aos céus, não fica mais preso ao 
chão. Um monumento – uma grande estátua de Lênin – é retirado por um 
helicóptero e Lênin simplesmente está pendurado; é levado embora. Por um 
instante, a realidade da mãe pára de funcionar. (BÖHM, 2007, p.24).  

 

 
Figura 10: A estátua de Lênin sendo carregada por um helicóptero. 

34
 

 

 
Figura 11: A estátua de Lênin acena para Christiane o fim do socialismo. 

35
 

 

                                                           
34 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 1h19min48s. Por curiosidade, 
vale ressaltar que a cena em que o helicóptero carrega a estátua de Lênin remete às cenas iniciais de A doce vida 
(1960) de Federico Fellini, onde um helicóptero carrega uma estátua de Jesus Cristo para o Vaticano.  
35 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 1h20min02s. 
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Após Alex e sua irmã, Ariane, encontrarem sua mãe desorientada na rua, ela lhes 

pergunta o que está acontecendo. A cidade que conhecia estava diferente. É esta mudança do 

espaço fílmico (figura 9), em que Christiane se encontra, que a confunde, desloca. Onde 

estava o mundo ocre e marrom que ela conhecia? Seu mundo é reestabelecido novamente, 

quando Alex lhe apresenta, sem que ela saiba, mais um noticiário. Desta vez a distorção do 

uso das imagens de arquivo chega ao ápice. Utilizando cenas de alemães orientais saindo da 

RDA, Alex e Denis constroem a ideia de que aqueles são alemães ocidentais - para explicar o 

porquê de um alemão da RFA estar mudando para o mesmo prédio que Christiane e sua 

família moram na Berlim Oriental – fugindo do desemprego, poucas perspectivas de futuro e 

a crescente vitória de partidos neonazistas, fazendo-os virarem as costas ao capitalismo e 

refugiarem-se no país de trabalhadores e agricultores que é a RDA. 

Alex refletindo sobre o vídeo produzido diz: 

Alex: (narração) De algum modo tenho que admitir que meu jogo começava 
a se libertar. Talvez a RDA que criei para minha mãe fosse aquela que 
gostaria de ter tido. 36 

 

Cruz (2007) nos lembra de que a realidade inventada por Alex nos telejornais que 

produzia, na verdade não era tão distante e fantasiosa assim: 

Tudo foi feito no sentido de sustentar a construção de uma nova realidade de 
continuidade para proteger Christiane das mudanças políticas e sociais que 
ela não conhecera. Mas esta realidade, assim construída, era a verdade oito 
meses antes; Alex apenas deu continuidade a uma realidade, a uma trajetória 
do possível, que é agora uma mentira. (CRUZ, 2007, s/p.). 

 

Em uma entrevista (www.webcine.com.br, 23/08/2006 apud CRUZ, 2007, s/p.), o 

diretor comenta o uso que Alex faz do noticiário para continuar com sua mentira sobre a 

existência da Berlim Oriental, além de expor o porquê do grande sucesso do filme: sua trama 

ficcional; o drama familiar: 

E quanto mais a vida corria, ele ia ficando mais e mais envolvido por essa 
mentira sobre um leste alemão que já não existia, mas que ele precisava que 
sua mãe acreditasse. Esta é a parte da história que Becker considera 
universal, não necessariamente vinculada à História de Berlim Oriental. Para 
ele este aspecto do texto era muito interessante, pois possibilitava juntar os 
dois aspectos – o drama pessoal e a trama histórica - relatando um 
importante capítulo da história alemã, nem que fosse como pano de fundo. 
(CRUZ, 2007, s/p.). 

 
                                                           
36 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 1h22min48s. 
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Esta peculiaridade do filme de utilizar imagens de arquivo em meio às de ficção é um 

fator da linguagem e convenções cinematográficas que não são comumente utilizados pela 

narrativa tradicional hollywoodiana. Porém, o filme não apresenta uma linguagem 

revolucionária, que pretende quebrar com as convenções já estabelecidas. Cruz (2007) nos 

lembra de que o sucesso de bilheteria é hoje um delimitador da linguagem cinematográfica, 

que precisa ser aceita pela maioria do público: 

E não podemos deixar de considerar a pressão que o sucesso de bilheteria 
exerce sobre a obra cinematográfica, a necessidade de se fazer 
comercializável. Assim, muitos dos filmes desta geração [do cinema 
contemporâneo alemão] fazem uso dos códigos e convenções, enfim, da 
linguagem do cinema clássico, universalizado, ditado por Hollywood, o que 
não os impede de trazer sempre algo de novo. (CRUZ, 2007, s/p.). 

 

No já citado artigo de Steffen Böhm (2007), ele nos conta que viveu a Wende – 

transição do socialismo para o capitalismo – e, para discorrer sobre ela, utiliza o filme Adeus, 

Lênin! e seu protagonista, Alex. O autor defende que a realidade na qual vivemos é construída 

e reconstruída diariamente pela ideologia dominante (tanto no capitalismo, como no 

socialismo) e quando presenciamos mudanças no mundo, mudanças reais, que alteram o 

estado de coisas, entrevemos a realidade tal como ela é, sem a imposição ideológica que nos 

mascara o olhar todo o tempo, sem as rédeas do Estado guiando seus cidadãos. Foi assim que 

Böhm sentiu-se quando o muro de Berlim caiu: “o que se apresentou foi um colapso de tudo 

que estava ordenado; o estado parou de funcionar. Uma verdadeira abertura emergiu naquele 

momento. Qualquer coisa poderia ter acontecido.” (BÖHM, 2007, p. 26).  

Hobsbawn (1995) em A era dos extremos trata igualmente do colapso da organização 

socialista e seus efeitos na política internacional:  

O fim da Guerra Fria retirou de repente os esteios que sustentavam, a 
estrutura internacional e, em medida ainda não avaliada, as estruturas dos 
sistemas políticos internos mundiais. E o que restou foi um mundo em 
desordem e colapso parcial, porque nada havia para substituí-los. A idéia, 
alimentada por pouco tempo pelos porta-vozes americanos, de que a velha 
ordem bipolar podia ser substituída por uma “nova ordem” baseada na única 
superpotência restante, logo se mostrou irrealista. Não poderia haver retorno 
ao mundo de antes da Guerra Fria, porque coisas demais haviam mudado, 
coisas demais haviam desaparecido. Todos os marcos haviam caído, todos os 
mapas tinham de ser alterados. (p. 251). 

 

As sequências de imagens e diálogos a seguir, explicitam o colapso vivido pelos 

berlinenses durante a Wende, a transição Leste-Oeste, como vimos no texto de Steffen Böhm 
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(2007). A primeira sequência mostra Alex, logo após a queda do muro, passando por um 

checkpoint - posto de controle em que estrangeiros e políticos podiam passar do lado ocidental 

para o oriental -, tendo que entregar seus documentos para que um oficial o deixasse passar, 

mostrando que a fronteira entre os dois lados da cidade ainda era restritiva (sequência 1). 

 

Sequência 1: Alex passando pelo checkpoint após a abertura das fronteiras. 
37

 

 

Após algum tempo, com a invasão capitalista de Berlim Oriental, temos o que Böhm 

(2007) descreve como: “o [...] colapso de tudo que estava ordenado; o estado parou de 

funcionar.” (BOHM, 2007, p. 26). Nesta sequência, Alex também passa pelo checkpoint, mas 

desta vez sem encontrar resistência. Pelo contrário, os guardas estão ali apenas 

simbolicamente (tirando fotos com um grupo, tornando-se apenas atração, um resquício da 

sisudez comunista). As fronteiras entre Berlim Ocidental e Oriental já não eram marcadas, a 

permeabilidade estava impondo-se (sequência 2). 

                                                           
37 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 18min10s.   
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Sequência 2: Alex passando pelo checkpoint com facilidade. 
38

 

 

Além das imagens, Alex, em sua fala, também deixa transparecer que pensa como 

Böhm (2007), quando conversa com sua namorada Lara, a enfermeira que cuida de sua mãe:  

Alex: (narração) O vento da mudança entrou nas ruínas da nossa República. 
O verão chegou e Berlim era o lugar mais bonito da Terra. Sentíamo-nos o 
centro do mundo, onde finalmente algo se moveu e nós nos movemos com 
ele.  
Lara: É uma pena que ela [a Sra. Kerner] não se aperceba de nada disto.  
Alex: Bem, talvez seja melhor assim. Tudo que ela acreditava... Dissolveu-se 
no ar em poucos meses. Assim.  
[...]  
Alex: (narração) O futuro estava em nossas mãos, incerto e prometedor 39. 
 

A ideia de que ali, em Berlim, as coisas estavam verdadeiramente em movimento, 

derrubando o que estava estabelecido - o sistema de governo comunista alemão -, mostra o 

quão aberto o futuro se encontrava, onde qualquer coisa poderia acontecer.  

Cruz (2007) ressalta que a Alemanha reunificada precisava encontrar novamente sua 

identidade e o cinema, como produto cultural, ajudou neste processo: 
                                                           
38 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 27min57s.   
39 Adeus, Lênin!: Good Bye, Lenin!; 2003, Alemanha; direção: Wolfgang Becker, 24min00s.   
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A perda de referências sólidas, onde se possa construir uma identidade, 
como é o caso das fronteiras, é um problema gerado pelo próprio processo 
de globalização. A cultura alemã, de forma paradigmática, está se 
redefinindo, e podemos ver isso através do cinema. Talvez seja essa uma das 
explicações do sucesso que Adeus,Lênin! obteve no mundo todo. (CRUZ, 
2007, s/p.). 

 

O discurso presente no filme não deixa claro qual o posicionamento do diretor sobre o 

que é melhor, o regime capitalista ou socialista. Não é esta a proposta principal da película, 

nenhuma das personagens se aprofunda na crítica a esse ou aquele modo de produção, apesar 

dela existir sutilmente e com muita inteligência em alguns momentos. Ele não quer nos dizer 

qual é o melhor ou pior, como já apontado neste capítulo. O que interessa para o diretor do 

filme é nos contar sobre a vida daquele rapaz que era tão comum e se transforma por causa de 

sua mãe, coincidentemente na mesma época em que o mundo presencia uma de suas maiores 

e mais recentes transformações. 

No final, descobrimos junto com Alex e a irmã que o pai de ambos não os abandonou 

por outra mulher, mas ao contrário, a Sra. Kerner não teve coragem de acompanhar o marido 

na fuga da Alemanha Oriental. Ela sofre outro ataque cardíaco e fica ainda mais debilitada. 

Alex e Denis então produzem o último dos telejornais fictícios para Christiane, mas não 

sabem que agora a Sra. Kerner já sabe da verdade, porque Lara contou a ela no hospital. O 

programa diz que o socialismo não acabara, mas que devido aos progressos conquistados nos 

últimos tempos, o ideal socialista fora atingido, o ideal de liberdade, de não viver atrás de um 

muro, de se chegar a outras pessoas, de não precisar ter carros ou televisores ou batalhar por 

emprego e pela vida para serem felizes. Utilizando mais uma vez imagens da real abertura do 

muro, porém de modo “invertido”, o protagonista leva à sua mãe a ideia de que são os 

berlinenses ocidentais quem almejam viver na Alemanha socialista. Deste modo, Alex dá um 

fim mais digno, um final que ele esperava, para a RDA. Depois de atingido o objetivo 

socialista, de se chegar ao comunismo, mesmo que ficcionalmente, a mãe de Alex morre e o 

filme termina com suas cinzas sendo lançadas ao espaço e sendo celebrada pelos amigos que 

estiveram dentro de seu quarto durante sua convalescença, aqueles que ficaram ali no reduto 

socialista para fugir do caos capitalista que tomava conta das ruas da Berlim Oriental. 

Temos na Sra. Kerner uma metáfora do regime socialista. Ela está em coma durante a 

derrubada de seus camaradas, assim como o socialismo encontra-se em um estado de 

estagnação, em que não responde mais aos anseios da sociedade a que atende. Quando acorda 

ainda vive por mais um tempo enquanto a transição se dá. Após a derrubada do muro o 
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socialismo não desaparece completamente, ele se mistura ao capitalismo emergente, a 

economia, a política, o mercado de trabalho apresentam características de ambos os sistemas. 

Entretanto, no fim do filme, a Sra. Kerner não resiste e morre, caracterizando a última 

comparação entre a personagem e o socialismo, que desaparece enquanto o capitalismo 

triunfa e se mantém naquele país até os dias atuais. 

O espaço fílmico não pode ser tomado isoladamente de todos os outros elementos 

constituintes da película, assim como o espaço geográfico não deve ser pensado somente em 

sua forma visível. Outros fatores o moldam, relações subjetivas e invisíveis aos olhos. À 

medida que entendemos o espaço representado pelo filme a partir de suas ligações com a 

narrativa, o roteiro, a fotografia, a montagem e a edição, é possível entendermos aspectos 

elaborados pela obra e que não estão explícitas, mas que direcionam nosso olhar, nosso 

entendimento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Expusemos aqui uma maneira de estudarmos o espaço geográfico de forma 

diferenciada. Reiteramos que o espaço, antes de ser uma categoria, é um dado da realidade em 

constante transformação, porque a sociedade que o produz também está sempre mudando. 

Para continuarmos a compreendê-lo necessitamos buscar novas formas de analisa-lo, 

pensando em como estas novas maneiras deixam suas marcas no espaço. 

Durante a pesquisa para realizar este estudo, encontramos muitas dificuldades, 

principalmente no levantamento bibliográfico. A princípio, encontramos dois ou três textos 

sobre o que seria o espaço fílmico e como o cinema pode ser usado para estudos em 

Geografia. A partir daí, encontramos outros textos de geógrafos que utilizaram o cinema em 

seus estudos e que já possuíam algumas considerações a tecer, principalmente em publicações 

mais recentes de revistas, simpósios e encontros, dado a atualidade do tema no Brasil. 

Colocamos estes estudos no capítulo 3. Entretanto, ainda faltava a conexão entre o espaço real 

e o espaço criado pelo filme: as representações. Buscando na psicologia social, na 

historiografia e em textos de geógrafos que também entendem que as representações são 

importantes para a construção do espaço, pudemos entender como o espaço fílmico reproduz 

a realidade, mas não se limita a ela. 

Uma das maiores buscas foi encontrar outros textos científicos que analisassem Adeus, 

Lênin! e seu contexto histórico, já que a abertura do muro de Berlim é muito popular e 

centenas de escritos aparecem em uma simples pesquisa de internet, mas queríamos uma fonte 

confiável e que estivesse ao nosso alcance. Encontramos o artigo de Steffen Böhm (2007) que 

discorre sobre o filme e a sensação de se viver uma transformação tão traumática; o livro de 

Luiz Alberto de Vianna Moniz Bandeira (2009) serviu-nos para compreendermos como se 

deram os eventos retratados no filme; por fim, temos a dissertação de Paula Faccini de Bastos 

Cruz (2007) que analisa o filme em uma perspectiva histórica, e que contribuiu muito para 

nossa análise. Muitas das observações e interpretações feitas pela autora já haviam sido feitas 

por nós em artigos anteriores, apresentados em eventos de Geografia. Paula Cruz analisa o 

tempo, mas as convenções cinematográficas utilizadas para estabelecer as relações temporais 

no filme acabam por serem as mesmas que moldam o espaço fílmico, como é o caso dos 

ritmos diferentes que o filme apresenta antes e depois da abertura do muro. 
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A ruptura espacial e temporal de que fala Böhm (2007) quando da queda do muro fica 

explícita no filme a partir da sucessão rápida de imagens e música agitada, dando a sensação 

de confusão, de um espaço-tempo caótico. Os três autores que utilizamos para estudar Berlim 

nesta pesquisa (BANDEIRA, 2009; BÖHM, 2007; CRUZ, 2007) concordam que a Alemanha 

e, principalmente, sua capital - especialmente por coexistirem dentro de seus limites dois 

sistemas econômicos e políticos divergentes -, passaram por uma experiência espacial e 

temporal nova quando o muro se abriu, corroborada pela assertiva de Hobsbawn (1995) citada 

no capítulo 4. 

Nosso objeto de estudo é este espaço esquizofrênico, fragmentado. Mesmo que o muro 

de Berlim - a barreira física - tenha caído, após quase 30 anos de sua construção, a população 

alemã encontrava-se dividida, mesmo que compartilhando o mesmo espaço. Algumas 

barreiras, as imateriais, porém, não haviam sido derrubadas do dia para a noite, como o muro. 

Os berlinenses ficaram, por um momento na História, com uma identidade imprecisa, que 

também marca o espaço em que vivem. Por isto o quarto da Sra, Christiane é tão confortável 

para Alex e os amigos saudosistas da mãe. É um espaço que possui um só modo de produção, 

um só pensamento, uma só identidade. Após a abertura do muro de Berlim, todos os redutos 

socialistas começaram a esvanecer-se, menos o quarto da Sra. Kerner, mantido sob a égide da 

RDA ficcional apresentada à mãe por Alex através dos telejornais e produtos do antigo 

regime, o qual gostaria de ter tido para si. 

Assim como o espaço geográfico não é entendido apenas em sua descrição visível, o 

espaço fílmico não pode ser contido apenas em um print screen40: muitas outras 

particularidades fazem parte deste espaço, é por isto também que ele é tão difícil de ser 

analisado e transcrito, além de ser subjetivamente entendido, fazendo assim com que os 

resultados a que chegamos neste trabalho representem apenas um entendimento deste 

espaço. 

Este trabalho é apenas a introdução de um estudo que visa estabelecer um 

entendimento epistemológico, teórico e metodológico para a análise do espaço no cinema. 

Muitos outros caminhos são possíveis. Um deles é o estudo da percepção do espaço pelos 

espectadores, por exemplo. Deste modo poderíamos tecer outras considerações, outros 

entendimentos sobre o espaço analisado a partir das visões de um público e não apenas de 

uma pessoa.  

                                                           
40 Atalho do teclado que quando pressionado captura tudo o que está aberto na tela do computador em uma 
imagem. 
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A forma como analisamos Adeus, Lênin! foi a forma que encontramos para expor 

como a linguagem cinematográfica descreve certo espaço, mas se pensarmos que o filme, e 

cada um deles, produz uma realidade independente da qual vivemos, comparar este espaço 

fílmico com a totalidade espacial conceituada por Milton Santos seria uma inconstância 

teórica. As discussões sobre este tema estão em andamento na Geografia. Elas discutem como 

o cinema se posiciona diante dessas concepções totalizantes e produzem novos sentidos 

espaciais. Como já dissemos, este estudo corresponde a uma primeira forma de analisarmos o 

espaço criado pelo cinema, precisamos percorrer ainda um longo caminho para desvendar esta 

linguagem tão carregada de significados. 

São incontáveis as vezes que trazemos à memória cenas de filmes que remetem a 

certos momentos que vivemos. Outras, gostaríamos de substituir nossa experiência pelo que 

está representado. Em alguns casos o fazemos internalizando representações que estruturam 

nosso pensamento e comportamento. As imagens – sejam elas de telejornais, filmes ou 

fotografias – precisam ser sempre vistas com cuidado, porque, ao contrário do que está posto - 

as imagens são a verdade - elas são construídas através de uma série de convenções narrativas 

e linguagem próprias, que se não forem conhecidas podem tomar o lugar do que conhecemos. 

Esta veracidade da imagem como vimos ser retratada no filme Adeus, Lênin! também 

redimensiona nossa relação com o espaço no qual vivemos.  

Analisar as representações de espaço, pessoas, sociedades, momentos históricos e 

entender como estas imagens são construídas é muito importante na sociedade contemporânea 

em que existe um alcance muito grande da indústria cinematográfica, das novelas, séries, 

fotografias e telejornais a toda a população que pode entender que o estilo de vida, as ideias e 

comportamentos pregados pelas imagens são melhores do que o que ela realmente vivencia. 

Acreditamos que uma nova forma de fazer e vender filmes é premente, mas nem todos 

temos acesso à grande indústria cinematográfica, deste modo podemos, pelo menos, tentar 

mudar nossa forma de assisti-los. 
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