
ANDERSON MONTAGNER MARTINS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROJETO CINEMATOGRÁFICO DA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DO MÉXICO: tensões e ambiguidades em torno do filme Redes 

(1934-1936) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSIS  

2018 



ANDERSON MONTAGNER MARTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROJETO CINEMATOGRÁFICO DA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DO MÉXICO: tensões e ambiguidades em torno do filme Redes 

(1934-1936) 
 

 

 
Dissertação apresentada à Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Letras, 
Assis, para a obtenção do título de Mestre em 
História. (Área de conhecimento: História e 
Sociedade) 
 
Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Sampaio 
Barbosa 
 
Bolsista: Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, CNPq 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSIS 

2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Biblioteca da F.C.L. – Assis – Unesp 

 

 
M386p 

  Martins, Anderson Montagner  
        O projeto cinematográfico da Secretaría de Educación Pública  
  do México: tensões e ambiguidades em torno do filme Redes   
  (1934-1936) / Anderson Montagner Martins.   Assis, 2018. 

 141 f. : il.  
 

   Dissertação de Mestrado – Universidade Estadual Paulista   
  (UNESP), Faculdade de Ciências e Letras, Assis 
        Orientador: Dr. Carlos Alberto Sampaio Barbosa 
 

 1. Cinema - México. 2. Cinema e história. 3. Secretaría de Edu-  
 cación Pública - México. 4. Strand, Paul, 1890-1976. I. Título.                                                                    
                                                                                          
 
                                                                                            CDD 791.4 
  
 
                                                                                   

 





AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Carlos Alberto Sampaio Barbosa, 

Beto, por ter aceitado o meu pedido de orientação e me ajudado na elaboração desta pesquisa. 

Apesar do pouco tempo que o conheço, já o considero um amigo.  

Agradeço também ao professor Álvaro Vázquez Mantecón (UAM-

Azcapotzalco/México) pela participação na banca examinadora do Exame de Qualificação, 

pelos comentários e sugestões sem os quais esse trabalho não seria o mesmo, aos funcionários 

da biblioteca do Memorial da América Latina e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, CNPq, cujo financiamento possibilitou dedicação exclusiva à 

pesquisa. 

Gostaria de agradecer aos amigos que conheci durante a pós-graduação, pelo 

companheirismo, pela ajuda e pelas risadas, em especial: Andréa De Fazio, Breno Girotto, 

Bruno Zeni, Gabriel Carneiro Nunes e Luiz Fernando Reis. 

Agradeço também àqueles que de forma direta ou indireta me ajudaram nos últimos três 

anos ou simplesmente estiveram ao meu lado em momentos especiais: Larissa Júlio, André 

Portezan, Violeta e Lis, Luis Barnabé, Natalia Rincon, Suelene Manfre, Flavia Presti, Patrick 

Karassawa, Carol Martoni, Lucas Calegari, Marco Vasconcelos e Patrícia Yumi Kawamoto. 

Por último, agradeço aos meus pais, Antônio e Fátima, pelo apoio e por respeitarem as 

minhas escolhas, aos meus gatos e à Carol, que sempre está ao meu lado. 

  



MARTINS, Anderson Montagner. O projeto cinematográfico da Secretaría de Educación 
Pública do México: tensões e ambiguidades em torno do filme Redes (1934-1936). 2018. 
141 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
Faculdade de Ciências e Letras, Assis, 2018. 
 
 

RESUMO 
 

Em 1933, a Secretaría de Educación Pública (SEP) do México criou o seu Plan para la 
filmación de películas educativas, um projeto cinematográfico financiado pelo Estado que tinha 
como objetivo produzir uma série de filmes com o intuito de se forjar uma consciência 
socioeconômica na população. O projeto foi criado no mesmo período em que o Partido 
Nacional Revolucionario (PNR) elaborou o seu Plan Sexenal, documento que continha as 
diretrizes governamentais do mandato de seu candidato oficial, Lázaro Cárdenas, vitorioso nas 
eleições de 1934. Entre as medidas propostas pelo PNR estava a polêmica reforma educacional 
que implantou a “educación socialista” no país. O foco central da nossa pesquisa é o único filme 
concluído do projeto cinematográfico da SEP, Redes, produzido entre os anos 1934 e 1936. O 
filme narra a luta de um grupo de pescadores contra as injustiças impostas por um comerciante 
e um candidato político. A mensagem de Redes é bem clara: somente através da união entre os 
trabalhadores é possível superar a exploração da qual são vítimas. Os principais envolvidos na 
criação de Redes foram o compositor e maestro mexicano Carlos Chávez (1899-1978), então 
chefe do Departamento de Bellas Artes da SEP e o fotógrafo nova-iorquino Paul Strand (1890-
1976), que estava no México desde 1932 realizando um projeto fotográfico. Nossa hipótese é 
que Redes pode ser considerado tanto resultado de uma política cultural revolucionária da SEP, 
que se radicalizou após a criação do PNR, quanto uma obra pessoal de Paul Strand. O nosso 
objetivo é refletir como Redes se insere em tal contexto político e cultural e, através da análise 
fílmica, apontar as tensões e ambiguidades presentes no discurso cinematográfico. Com isso, 
pretendemos identificar as aproximações e as rejeições entre o filme e o projeto ideológico-
estético, tanto da SEP quanto de Paul Strand. 
 
Palavras-chave: Cinema, México, SEP, Paul Strand. 
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ABSTRACT 
 

In 1933, Mexico's Secretaría de Educación Pública created its Plan para la filmación de 
películas educativas, a state-funded cinematographic project that aimed to produce a series of 
films promoting socioeconomic awareness in the population. The project was created in the 
same period in which Partido Nacional Revolucionario (PNR) drew up its Plan Sexenal, which 
contained the government guidelines of the mandate of its official candidate, Lázaro Cárdenas, 
victorious in the 1934 elections. Among the measures proposed by PNR was a controversial 
education reform that implanted the “educación socialista” in the country. The focus of our 
research is the only completed film from SEP’s cinematographic project, Redes, produced 
between 1934 and 1936. The film focuses on the struggle of a group of fishermen against the 
injustices imposed by a merchant and a political candidate. The message of Redes is very clear: 
only through their union, the workers can overcome the exploitation of which they are victims. 
The main people involved in the creation of Redes were the Mexican composer and conductor 
Carlos Chávez (1899-1978), then head of SEP's Departamento de Bellas Artes, and the New 
Yorker photographer Paul Strand (1890-1976), who was in Mexico since 1932 doing a 
photographic project. Our hypothesis is that Redes can be considered as both a result of a 
revolutionary cultural policy of SEP, which became radicalized after the creation of PNR, and 
a personal work of Paul Strand. Our objective is to reflect how Redes is inserted into such a 
political and cultural context and, through film analysis, to point out the tensions and 
ambiguities seen in the cinematographic discourse. Thereby, we intend to identify the 
approximations and rejections between the film and the ideological-aesthetic project of both 
SEP and Paul Strand. 
 
Keywords: Cinema, Mexico, SEP, Paul Strand. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
O Olho de Jápeto havia piscado, como se para 
remover um cisco irritante. David Bowman teve 
tempo para apenas uma frase entrecortada, a qual os 
homens que aguardavam no Controle da Missão, a 
quase dois bilhões de quilômetros de distância e 
noventa minutos no futuro, jamais iriam esquecer: 
– A coisa é oca... ela continua para sempre... e... ah, 
meu Deus... está cheia de estrelas! 
 

(Arthur C. Clarke, 2001: Uma Odisseia no Espaço) 
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INTRODUÇÃO 

 
A presente pesquisa se insere no campo de investigação preocupado com a relação entre 

cinema e história e tem como objetivo a análise do filme mexicano Redes, produzido entre os 

anos de 1934 e 1936. Redes foi o único filme concluído de um projeto cinematográfico 

financiado pela Secretaría de Educación Pública (SEP) do México que tinha como objetivo 

produzir uma série de filmes educativos no período de 5 anos. O projeto foi fruto da colaboração 

entre o compositor e maestro Carlos Chávez (1899-1978), então chefe do Departamento de 

Bellas Artes da SEP e o fotógrafo nova-iorquino Paul Strand (1890-1976), que estava no 

México desde 1932 realizando um projeto fotográfico. Ademais, o apoio de Narciso Bassols 

(1897-1959), então Secretário de Educação Pública, foi fundamental para a produção do filme. 

O principal responsável pela criação de Redes foi Paul Strand (argumento, direção de 

fotografia e produção). O filme também contou com a participação de Fred Zinnemann 

(direção), Emilio Gómez Muriel (co-direção), Silvestre Revueltas (música), Gunther von 

Fritsch (montagem) e Ned Scott (fotografia de produção). Entre os intérpretes, os principais 

são: Silvio Hernández, David Valle González, Rafael Hinojosa, Antonio Lara, Miguel 

Figueroa, Felipe Rojas e Susana Ortiz Cobos. 

O projeto cinematográfico da SEP, cujos objetivos foram delineados em seu Plan para 

la filmación de películas educativas, foi criado em 1933, no mesmo ano em que o Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) elaborou o seu Plan Sexenal, documento que continha as 

diretrizes do mandato de seis anos do seu candidato oficial, Lázaro Cárdenas, vitorioso nas 

eleições de 1934. Entre as medidas propostas pelo PNR estava a polêmica reforma educacional 

que implantou a “educación socialista” no México no início do governo de Cárdenas, reforma 

essa que pode ser entendida como uma radicalização da política cultural revolucionária da SEP, 

iniciada com a criação da Secretaría em 1921. 

O objetivo do Plan para la filmación de películas educativas era produzir uma série de 

documentários educacionais de curta-metragem. Entretanto, com o comando de Paul Strand, o 

projeto sofreu uma série de alterações. Strand decidiu produzir um longa-metragem de ficção 

que narraria a luta de um grupo de pescadores de Alvarado, litoral do estado de Veracruz, por 

uma vida mais justa, contrariando dessa forma a intenção da SEP de produzir documentários 

de baixo orçamento. Além disso, o fotógrafo estadunidense deixou claro que pretendia realizar 

uma obra que estivesse à altura do trabalho do diretor soviético Sergei Eisenstein, que esteve 

no México no início da década de 1930 para a produção do filme inacabado ¡Que viva México!. 
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A produção de Redes se deu em momento conturbado da história do México: a transição 

entre o Maximato (1928-1934) – período em que Plutarco Elías Calles continuou a exercer o 

poder após o fim de seu mandato presidencial (1924-1928) – e o governo de Lázaro Cárdenas 

(1934-1940). Após a renúncia de Narciso Bassols frente à SEP e o afastamento de Carlos 

Chávez do Departamento de Bellas Artes, Strand perdeu seus protetores em meio à elite política 

do México. Além disso, com o início do governo de Cárdenas, o fotógrafo foi obrigado, junto 

com sua equipe estrangeira, a voltar para os EUA. 

 Tanto o contexto político quanto o cultural afetaram e influenciaram diretamente a 

produção e o discurso de Redes. Entretanto, nosso objetivo não é resgatar o passado através do 

filme, mas sim, através da análise fílmica e dos elementos externos ao filme, refletir como a 

produção de Redes, iniciada em 1934 e concluída somente em 1936 – o que justifica o nosso 

recorte temporal –, se insere em tal contexto político-cultural, apontando as possíveis tensões e 

ambiguidades presentes no discurso cinematográfico. 

Felizmente, não precisamos iniciar esse trabalho fazendo uma defesa do uso do cinema 

enquanto fonte historiográfica. Porém, apesar de hoje o cinema ter se consolidado como fonte 

e possibilitar diferentes formas de análise do passado, quando o cinematógrafo surgiu, no final 

do século XIX, as pesquisas historiográficas se limitavam à análise de documentos escritos e 

oficiais referentes a acontecimentos políticos.1 Além disso, tais fontes formavam um corpo tão 

hierarquizado quanto a sociedade à qual tais pesquisas eram destinadas.2 Entretanto, já haviam 

estudos na época que apontavam a importância dos filmes para o campo historiográfico, como 

o do polonês Boleslas Matuszewski, de 1898. Porém, o filme era encarado como um registro 

fiel da realidade e usado para contestar ou comprovar as fontes escritas.3 O mesmo ocorria com 

a fotografia: seu “valor de prova ou testemunho [...], quando lastreada pelas fontes textuais, 

servia como documento complementar para a construção de narrativas de cunho positivista, 

baseada no encadeamento factual e biográfico”.4 No caso da fotografia, tal perspectiva começou 

a mudar no início do século XX, com o seu reconhecimento como prática social e como obra 

de arte. Além disso, a partir da década de 1990, 
o interesse de historiadores, antropólogos e sociólogos pela fotografia alargou-se. 
Confluíram os usos sociais e científicos que a fotografia vinha recebendo com os 
novos paradigmas das ciências humanas. Tais paradigmas colocam a dimensão visual 

                                                 
1 REIS, José Carlos. A história, entre a filosofia e a ciência. São Paulo: Ática, 1996. p.12. 
2 FERRO, Marc. Cinema e história. São Paulo: Paz e Terra, 2010. p. 28. 
3 KORNIS, Mônica Almeida. História e cinema: um debate metodológico. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 
5, n. 10, p. 237-250, 1992. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1940>. 
Acesso em: 13 nov. 2014. p. 240. 
4 LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, Vânia Carneiro. Fotografias: usos sociais e historiográficos. In: 
PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina de (Org.). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 
2009. p. 35. 
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e material da sociedade de consumo ocidental no centro das reflexões 
epistemológicas.5 

 

Com relação ao cinema, sua aceitação como fonte historiográfica está ligada a um 

processo de reformulação do campo historiográfico que se iniciou após o surgimento da revista 

francesa Annales d'histoire économique et sociale, lançada em 1929 pelos historiadores Marc 

Bloch e Lucien Febvre. Segundo Peter Burke,6 os principais ideais da revista podem ser 

resumidos da seguinte forma: 
Em primeiro lugar, a substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por uma 
história-problema. Em segundo lugar, a história de todas as atividades humanas e não 
apenas história política. Em terceiro lugar, visando completar os dois primeiros 
objetivos, a colaboração com outras disciplinas, tais como a geografia, a sociologia, a 
psicologia, a economia, a lingüística, a antropologia social, e tantas outras. 

  

O surgimento da revista Annales marcou a ruptura com a historiografia tradicional, 

dando início a estudos que valorizavam as mentalidades, o cotidiano, a arte e a psicologia social: 

“a história renovada lançava um novo olhar sobre a pesquisa histórica, sobre seus instrumentos, 

objetos e objetivos”.7 

Durante a década de 1970, entre os integrantes da terceira geração daquela que ficou 

conhecida como Escola dos Annales, Marc Ferro se destacou como o pioneiro na sistematização 

da relação cinema-história. Para o historiador francês, apesar dos diferentes tipos de controle 

que uma produção cinematográfica possa sofrer, o filme é autônomo e pode agir como uma 

espécie de contra-poder. Segundo Ferro, mesmo os filmes produzidos sob regimes autoritários 

contêm informações, denominadas pelo historiador como lapsos, que permitem o acesso à zonas 

ideológicas deixadas consciente ou inconscientemente pelo diretor. 

Esse seria o principal argumento para defesa do cinema enquanto fonte historiográfica, 

pois a câmera, segundo o autor, revela o funcionamento real de uma sociedade, “diz mais sobre 

cada um do que seria desejável mostrar. Ela desvenda o segredo, apresenta o avesso de uma 

sociedade, seus lapsos”.8 A análise de tais lapsos, segundo Ferro, 
bem como suas concordâncias ou discordâncias com a ideologia, ajuda a descobrir o 
que está latente por trás do aparente, o não visível através do visível. Aí existe a 
matéria para uma outra história, que certamente não pretende constituir um belo 
conjunto ordenado e racional, como a História; mas contribuiria, antes disso, para 
refiná-la ou destruí-la.9 

 

                                                 
5 LIMA; CARVALHO, 2009, p. 41. 
6 BURKE, Peter. A escola dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia. 2. ed. São Paulo: 
Editora UNESP, 1991. p. 7. 
7 REIS, 1996, p. 60. 
8 FERRO, 2010, p. 31. 
9 FERRO, 2010, p. 33. 
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Ou seja, se antes o cinema era ignorado enquanto documento histórico, ele passa a ser 

temido e encarado com suspeitas perante os poderes público e privado, pois o filme, enquanto 

fonte historiográfica, possibilitaria uma nova forma de análise da sociedade, o que Ferro chama 

de contra-história: 
A ideia de que um gesto poderia ser uma frase, ou um olhar um longo discurso é 
completamente insuportável: não significaria isso que a imagem, as imagens sonoras, 
o grito dessa mocinha ou essa multidão amedrontada constituem a matéria de uma 
outra história que não é a História, uma contra-análise da sociedade?10 

 

Entretanto, assim como Eduardo Morettin,11 acreditamos que o uso do cinema como 

fonte não deve ser feito através das dicotomias “aparente” – “latente”, “visível” – “não visível” 

e “história” – “contra-história”. Apesar de Ferro, assim como Morettin, afirmar que o filme 

apresenta suas tensões próprias, essas não devem ser inclusas “ou no campo da ‘história’ ou de 

sua ‘contra-história’, tal como faces opostas de uma mesma moeda, parti-pris que define um 

único sentido da obra”.12 Além disso, 
afirmar a possibilidade de recuperar o “não visível” através do “visível” é 
contraditório, já que essa análise vê a obra cinematográfica como portadora de dois 
níveis de significado independentes, perdendo de vista o caráter polissêmico da 
imagem. Esse raciocínio só tem sentido para aqueles que, ao analisar um filme, 
separam da obra um enredo, um “conteúdo”, que caminha paralelamente às 
combinações entre imagem e som, ou seja, aos procedimentos especificamente 
cinematográficos.13 

 

Nesse sentido, procuramos levar em consideração o caráter polissêmico de Redes, pois, 

como afirma Morettin,14 o “filme pode abrigar leituras opostas acerca de um determinado fato, 

fazendo dessa tensão um dado intrínseco à sua própria estrutura interna”. Com isso, o nosso 

objetivo é “encontrar os pontos de adesão ou de rejeição existentes entre o projeto ideológico-

estético”, tanto da SEP quanto do próprio Paul Strand, “e a sua formatação em imagem”. 

 Apesar dos problemas apresentados aqui sobre o trabalho de Marc Ferro, seu método 

não é totalmente descartável, principalmente com relação à análise dos elementos externos ao 

filme, ou seja, “as relações do filme com aquilo que não é filme: o ator, a produção, o público, 

a crítica, o regime de governo”, pois “Só assim se pode chegar à compreensão não apenas da 

obra, mas também da realidade que ela representa”.15 

                                                 
10 FERRO, 2010, p. 31-32. (grifo do autor). 
11 MORETTIN, Eduardo. O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro. In: CAPELATO, Maria Helena; 
et al. (Org.). História e cinema. 2. ed. São Paulo: Alameda, 2011. p. 39-64. 
12 MORETTIN, 2011, p. 42. 
13 MORETTIN, 2011, p. 42. 
14 MORETTIN, 2011, p. 42. 
15 FERRO, 2010, p. 33. 
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 A fotografia e a música, apesar de não serem o foco central desta pesquisa, também 

foram importantes para a análise de Redes. Com relação à fotografia, nossa preocupação foi, 

quando necessário, relacionar Redes com uma cultura visual mexicana das décadas de 1920 e 

1930, em especial com a obra das fotógrafas Tina Modotti e Lola Álvarez Bravo e do pintor 

David Alfaro Siqueiros. Tal estratégia foi importante não só para mostrar como Paul Strand 

estava consciente da herança imagética do México, mas também as intenções do fotógrafo em 

construir um conteúdo social e político com Redes, característica presente tanto no trabalho das 

fotógrafas citadas acima quanto no muralismo mexicano. 

 Outro elemento visual importante para a pesquisa foi o cartaz de divulgação de Redes. 

Como o filme foi lançado somente em 1936, durante o governo de Lázaro Cárdenas, 

acreditamos que o material de divulgação do filme deu um destaque maior para os elementos 

mexicanos, em detrimento dos estrangeiros. Tal observação é importante para entendermos 

como Paul Strand aos poucos foi perdendo o controle da produção de Redes após os seus 

protetores, Carlos Chávez e Narciso Bassols, serem afastados dos quadros do governo. 

 Para a análise das fotografias e do cartaz de divulgação de Redes faremos apenas uma 

análise morfológica “que diz respeito ao que é próprio desse tipo de fonte visual”, ou seja, “seus 

atributos formais expressos bidimensionalmente e assentados em um sistema de representação, 

no caso, o sistema perspectivo”.16 Com relação à análise da obra de David Alfaro Siqueiros, 

além da primeira leitura, faremos uma segunda, que “diz respeito aos contextos de produção e 

circulação” da imagem. 

 Outro elemento importante para a nossa pesquisa é a música de Redes. Desde o início 

do projeto cinematográfico da SEP, provavelmente Carlos Chávez seria o responsável pela 

composição da mesma. Entretanto, quando Paul Strand começou a perder o controle da 

produção do filme, Carlos Chávez foi substituído por Silvestre Revueltas (1899-1940), jovem 

compositor representante do nacionalismo musical mexicano. A obra de Revueltas é uma suíte 

dividia em episódios musicais que fazem referência a cenas importantes do filme. Além disso, 

a música, também intitulada Redes, foi composta para ser executada independentemente do 

filme. 

Apesar de não lermos partitura, a análise da estrutura musical foi importante para 

entendermos o discurso construído por Redes em seus vários níveis de significação e apontar 

as tensões presentes em determinados cenas do filme. Para isso, o trabalho do musicólogo 

                                                 
16 LIMA; CARVALHO, 2009, p. 45-46. 
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Roberto Kolb Neuhaus, especialista na obra de Silvestre Revueltas, foi essencial para a análise 

do filme. 

Com isso, ao analisar Redes, procuramos articular “a linguagem técnico-estética das 

fontes audiovisuais e musicais (ou seja, seus códigos internos de funcionamento) e as 

representações da realidade histórica ou social nela contidas”.17 Por último, vale ressaltar que 

o nosso objeto com a análise pormenorizada de Redes não é “fazer a obra confessar um sentido 

‘inconsciente’ que ela esconderia”, mas sim “examinar simplesmente como o sentido é 

produzido”.18 

 Diferentemente de outros trabalhos que abordam a produção de Redes, a nossa pesquisa 

tem como foco a análise interna de todo o filme. É importante ressaltar isso, pois a maioria dos 

trabalhos que citam o filme tem como tema central o trabalho fotográfico de Paul Strand, ou, 

em casos mais específicos, sua presença no México. 

 A pesquisa mais importante sobre o trabalho de Paul Strand no México é a feita pelo 

historiador estadunidense James Krippner, presente em um artigo intitulado Traces, Images and 

Fictions: Paul Strand in Mexico, 1932-34,19 lançado pela revista The Americas em 2007, e no 

livro Paul Strand in Mexico, 1932-34,20 lançado em 2010 nos EUA pela Aperture. Tanto o 

artigo quanto o livro reservam um espaço para a análise de Redes, em especial o quarto capítulo 

do livro, intitulado The Making of Redes. Entretanto, a análise de Krippner se detêm aos 

elementos externos ao filme, como os envolvidos na produção, os atritos com a burocracia e a 

recepção do mesmo. Apesar da vasta pesquisa feita por Jemes Kripper ser de extrema 

importância para o nosso trabalho, ela não apresenta uma análise interna de Redes, ou seja, uma 

análise dos elementos propriamente cinematográficos. 

Outra pesquisa que dedica um espaço para análise de Redes é a tese do historiador 

mexicano Carlos Alejandro Belmonte Grey, defendida em 2015, intitulada La formación del 

modernismo vernáculo en el cine de la revolución mexicana bajo el cardenismo: estudio de tres 

casos: El Compadre Mendoza, Redes y Así es mi tierra.21 Belmonte Grey analisa três filmes, 

entre eles Redes, produzidos no período entre 1933 e 1937, que abordam de forma direta e 

                                                 
17 NAPOLITANO, Marcos. A história depois do papel. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes históricas. 2. 
ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 237. 
18 LEUTRAT, Jean-Louis. Uma relação de diversos andares: cinema & história. In: Imagens, Campinas, n. 5, p. 
28-33, ago./dez. 1995. p. 31. 
19 KRIPPNER, James. Traces, images and fictions: Paul Strand in Mexico, 1932-34. The Americas, v. 68, n. 3, p. 
359-383, jan. 2007. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/4491250>. Acesso em: 18 nov. 2014. 
20 KRIPPNER, James. Paul Strand in Mexico, 1932-34. Nova York: Aperture, 2010. 
21 BELMONTE GREY, Carlos Alejandro. La formación del modernismo vernáculo en el cine de la revolución 
mexicana bajo el cardenismo: Estudio de tres casos: El Compadre Mendoza, Redes y Así es mi tierra. 2015. 377 
f. Tese (Doutorado em História e Estudos Contemporâneos) - Universitat Jaume I; Université Paris-Sorbonne, 
Espanha; França. 2015. 
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indireta o tema da Revolução Mexicana. Segundo o autor, os três filmes apresentam diferentes 

formas de interpretação da Revolução, vinte anos após o acontecimento: crítica e negacionista 

(El Compadre Mendoza, 1933), socialista e prometedora (Redes, 1934-1936) e folclórica e 

triunfalista (Así es mi tierra, 1937). 

Belmonte Grey está preocupado em analisar como os três filmes reciclaram tradições 

culturais locais e acabaram por convertê-las em tradições nacionais detentoras de iconografia e 

discurso nacionalista. Além disso, segundo o autor, através dos filmes podemos observar como 

o “nacionalismo mexicano introdujo las referencias de la modernidad alimentadas por el folclor 

local, combinándolo con tendencias ideológicas, estéticas y culturales de tipo transnacional”.22 

Apesar do trabalho de Belmonte Grey ser importante para a nossa pesquisa, acreditamos que 

sua análise procura enquadrar Redes em uma fórmula pré-estabelecida, sem levar em 

consideração as diferentes significações do objeto fílmico. Além disso, diferentemente do 

historiador mexicano, não consideramos o filme uma obra do período cardenista, apesar de 

Redes ter sido lançado somente em 1936. 

Outros trabalhos que abordam Redes, direta ou indiretamente, são de pesquisadores de 

outras áreas, como o artigo do musicólogo mexicano Eduardo Contreras Soto publicado na 

Revista Redes: música y musicología desde Baja California em 2006 intitulado 

Reconsideraciones y revaloraciones sobre Redes.23 Outro trabalho importante de Contreras 

Soto para a pesquisa foi o livro Silvestre Revueltas en escena y en pantalla: la música de 

Silvestre Revueltas para el cine y la escena, por ter possibilitado uma compreensão maior da 

pós-produção de Redes. 

A pesquisa de outro musicólogo mexicano, Roberto Kolb Neuhaus, especialista na obra 

de Silvestre Revueltas, também foi importante para a nossa pesquisa. Dois artigos de Kolb 

Neuhaus sobre a trilha sonora de Redes são pertinentes. O primeiro, intitulado Silvestre 

Revueltas’s Redes: composing for film or filming for music?,24 aborda a questão da 

independência da música em relação ao filme. O segundo, Four ways of describing death: 

painting, filming, narrating and scoring mexican funeral scenes,25 nos ajudou a refletir sobre a 

                                                 
22 BELMONTE GREY, 2015, p. 2. 
23 CONTRERAS SOTO, Eduardo. Reconsideraciones y revaloraciones sobre Redes. Revista Redes: música y 
musicología desde Baja California, Ensenada, v. 1, n. 1, p. 37-57, jul./dez. 2006. Disponível em: 
<http://www.redesmusica.org/no1revu.html>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
24 KOLB NEUHAUS, Roberto. Silvestre Revueltas’s Redes: composing for film or filming for music?. The 
Journal of Film Music, v. 2, n. 2-4, p. 127-144, 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1558/jfm.v2i2-4.127>. 
Acesso em: 18 jan. 2015. 
25 KOLB NEUHAUS, Roberto. Four ways of describing death: painting, filming, narrating and scoring mexican 
funeral scenes. In: SCHWEINHARDT, Peter (Org.). Kompositionen für den Film. Zu Theorie und Praxis von 
Hanns Eislers Filmmusik. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2008. 
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relação de Redes com o muralismo mexicano, presente principalmente nas duas cenas de funeral 

do filme (o funeral do filho de Miro, no início de Redes, e a do próprio pescador, no final do 

filme), ligadas, inclusive, pelo mesmo tema musical. 

Entretanto, antes de analisar Redes, no primeiro capítulo faremos uma análise sucinta 

do contexto político e cultural do México no período entre 1920 e 1940. Para isso, na primeira 

parte, faremos uma breve análise dos governos de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles e 

Lázaro Cárdenas, indispensável para compreendermos os principais desafios políticos e crises 

dos respectivos governos. 

A reflexão sobre os principais acontecimentos políticos desse período será importante 

para discutirmos posteriormente a política cultural revolucionária da Secretaría de Educación 

Pública (SEP) do México. Se durante a década de 1920 a SEP tinha como principal preocupação 

a inclusão do indígena e do camponês no processo de nacionalização e modernização do país, 

durante a década de 1930 sua política se volta para questões práticas que auxiliariam o 

desenvolvimento social e econômico da população. Com a criação do Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), que possibilitou a centralização e institucionalização do poder, houve 

uma radicalização da política cultural revolucionária da SEP, tendo seu ápice com a 

implantação da “educación socialista” no país, que será discutida na terceira parte do capítulo. 

Para uma reflexão sobre a “educación socialista” será preciso abordar as principais 

propostas educacionais com características progressistas e anticlericais que questionavam a 

neutralidade presente no Artigo 3º da Constituição de 1917, que possibilitava a interferência da 

Igreja Católica e de grupos religiosos em assuntos educacionais. Procuraremos expor as 

principais propostas que surgiram a partir da década de 1920 até o projeto educacional 

encabeçado por Narciso Bassols, Secretário de Educação Pública entre 1931 e 1934. Apesar de 

Bassols não ter conseguido colocar em prática seu projeto educacional, suas propostas 

motivaram a proposta de reforma do Artigo 3º presente no Plan Sexenal, documento criado 

pelo PNR que continha as bases do programa político do período presidencial de Lázaro 

Cárdenas (1934-1940). 

Na quarta parte do capítulo discutiremos as principais formas de propagação ideológica 

da SEP durante as décadas de 1920 e 1930. Além das formas oficiais de propagação, como as 

revistas educacionais, que auxiliaram na implantação da “educación socialista” no país, a SEP 

apoiou manifestações culturais que, além da preocupação estética, construíram um discurso 

político sintonizado com os interesses do governo, como o muralismo mexicano e o teatro 

político. 
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Na quinta parte do capítulo faremos um pequeno resumo da trajetória do cinema 

mexicano até a década de 1930 e discutiremos de forma sucinta a relação entre cinema e Estado 

no México desde a chegada do cinematógrafo no país. Nosso objetivo é refletir como a 

produção de Redes se insere não só na história do cinema mexicano, mas também na tradição 

de projetos financiados pelo Estado. 

No segundo capítulo analisaremos a produção de Redes. A primeira parte será dedicada 

à análise do projeto cinematográfico da SEP e dos elementos externos a Redes. Na segunda 

parte do capítulo analisaremos a relação entre Carlos Chávez e Paul Strand e as origens do 

projeto cinematográfico da SEP. Abordaremos também a trajetória de Paul Strand desde o início 

de sua carreira até a sua viagem para o México. Além disso, na última parte do capítulo, 

discutiremos de forma sucinta como Redes impactou a carreira dos principais envolvidos na 

produção do filme. 

O terceiro capítulo será dedicado exclusivamente à análise interna da obra. 

Procuraremos refletir sobre as tensões e ambiguidades presentes no discurso cinematografico e 

apontar os momentos em que Redes se aproxima ou rejeita tanto a política cultural da SEP 

quanto os ideais do próprio Paul Strand. 

Nossa hipótese é que o projeto cinematográfico que deu origem a Redes está ligado à 

radicalização da política cultural revolucionária da SEP, radicalização essa que se deu após a 

criação do PNR. Entretanto, apesar de Redes estar alinhado ao programa da Secretaría, que 

durante o início da década de 1930 procurou propagar uma ideologia que facilitaria a 

implantação da “educación socialista” no país, o filme também pode ser considerado como uma 

obra pessoal de Paul Strand. 
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CAPÍTULO 1 

POLÍTICA E CULTURA NO MÉXICO REVOLUCIONÁRIO26 

 

No primeiro capítulo discutiremos de forma sucinta o contexto político-cultural do México 

entre os anos de 1920 e 1940, um período de consolidação do Estado mexicano que teve na 

educação uma ferramenta importante para a construção de uma nova nação. Para isso, faremos 

uma análise da política cultural revolucionária da Secretaría de Educación Pública (SEP) e os 

projetos em que a mesma esteve envolvida. Além disso, no final do capítulo, trataremos de 

forma sucinta a relação entre cinema e Estado no México, desde a chegada do cinematógrafo 

no país até a criação do projeto cinematográfico da SEP que deu origem ao filme Redes.  

 

1.1. Estabilização política e Revolução tardia 

 

Após o último levantamento militar da Revolução Mexicana, dois generais vitoriosos 

pertencentes ao grupo sonorense comandaram a política no país durante quinze anos: Álvaro 

Obregón e Plutarco Elías Calles. Após o mandato de interino de Adolfo de la Huerta (1920), 

Obregón governou o país entre os anos de 1920 e 1924 e, com o fim de seu mandato, conseguiu 

eleger seu conterrâneo e antigo Secretário de Governo, Calles, cujo mandato se deu entre 1924 

e 1928. Em 1928 Obregón encabeçou uma reforma constitucional que possibilitou sua eleição 

para um segundo mandato, agora de seis anos. Porém, um dia após a eleição, foi assassinado 

por um fanático católico em um restaurante enquanto comemorava sua vitória. 

Após a morte de Obregón, Calles anunciou que não se candidataria nas próximas 

eleições, porém, apesar de não ocupar o cargo de presidente, continuou a exercer o verdadeiro 

poder político no México. Após as eleições de 1934, o vitorioso Lázaro Cárdenas rompe com 

Calles com o intuito de neutralizar sua influência no poder. Durante seu mandato (1934-1940), 

Cárdenas realizou uma série de reformas que atendeu às principais demandas da Revolução 

Mexicana, como a distribuição de terras, a nacionalização das ferrovias e a expropriação 

petrolífera. 

Os vinte anos que separam o fim do período de luta armada da Revolução Mexicana e 

o fim do mandato de Cárdenas podem ser considerados como a história “del nacimiento del 

                                                 
26 Assim como Carlos Alberto Sampaio Barbosa, consideramos que a Revolução Mexicana se divide em três fases 
distintas: crise das elites e mobilização das massas (1910-1914); derrota popular e vitória das novas elites (1915-
1920); estabilização política e revolução tardia (1920-1940). Por isso, usamos o conceito de “México 
revolucionário” para se referir às décadas de 1920 e 1930. Para mais informações, cf. BARBOSA, Carlos Alberto 
Sampaio. A Revolução Mexicana. São Paulo: Editora UNESP, 2010. 
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Estado mexicano, del esfuerzo colectivo de una sociedad y de una clase política que supo 

resolver el levantamiento militar, las presiones y amenazas externas y dar estabilidad política 

al país”.27 

A Revolução tardia encabeçada por Cárdenas só foi possível graças à estabilização 

política conquistada durante os anos em que os sonorenses estiveram no poder, considerados 

como os anos da Reconstrução Nacional. Entretanto, devido ao caráter secular de Obregón e 

Calles e ao fato de serem extremamente pragmáticos e de usarem a violência para atingir seus 

objetivos, graves conflitos ocorreram nesse período, principalmente com a Igreja Católica e 

com as companhias petrolíferas.28 Porém, também foi um momento de desenvolvimento e 

modernização do país, além do surgimento de um projeto cultural encabeçado pela Secretaría 

de Educación Pública (SEP) que reescreveu a história do México ao apresentar o camponês e 

o operário como verdadeiros protagonistas e herdeiros da Revolução. 

Para o governo mexicano, após a Revolução os principais desafios eram de ordem 

política. Durante seu mandato, Álvaro Obregón precisou impor a autoridade federal e promover 

a união entre os estados em um país que acabara de sair de uma crise revolucionária que 

perdurou por dez anos. Além disso, Obregón restabeleceu as relações com os EUA e combateu 

uma insurreição em 1923 que colocou em perigo não só o governo como a própria estabilidade 

recém-conquistada. 

A indicação oficial de Calles para as eleições de 1924 desagradou o ex-presidente 

Adolfo de la Huerta, que pressupunha ser o escolhido. Contando com o apoio de uma parte do 

exército, De la Huerta organizou uma rebelião contra Obregón. Não obstante o afastamento dos 

generais que poderiam apoiar a rebelião delahuertista, a sublevação se espalhou pelo país, 

provocando uma repressão rápida e violenta por parte do governo que deixou mais de sete mil 

pessoas mortas e oficiais rebeldes fuzilados.29 

Obregón soube mais do que ninguém tirar proveito do exército, formado por generais 

que, assim como o próprio presidente, eram revolucionários vitoriosos sempre prontos para 

recorrer às armas. Além do exército, os outros dois pilares do governo obregonista eram a 

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que possibilitava a ligação do Estado com 

as organizações trabalhistas urbanas, e os agraristas, esses organizados através das Ligas 

                                                 
27 HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia. México, una breve historia: del mundo indígena al siglo XX. Cidade do 
México: Fondo de Cultura Económica, 2002. p. 350. 
28 BARBOSA, Carlos Alberto Sampaio. Carrossel de revoluções: a Revolução Mexicana. In: BARBOSA, Carlos 
Alberto Sampaio (Org.). As revoluções contemporâneas paradigmáticas. Maringá: Editora UEM/PGH/História, 
2016. p. 131. 
29 BARBOSA, Carlos Alberto Sampaio. A Revolução Mexicana. São Paulo: Editora UNESP, 2010. p. 99-100. 
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Agrárias e do Partido Nacional Agrarista. O denominador comum que ligava esses três pilares 

de sustentação do governo – exército, sindicatos e agraristas – era o nacionalismo, e o 

presidente fazia uso de uma complicada manobra para controlá-los: “convocava os sindicatos e 

as milícias rurais para combater o exército e chamava este para reprimir as greves ou para lidar 

com as milícias rurais”.30 

Outro desafio enfrentado por Obregón foi o restabelecimento das relações com 

Washington e o reconhecimento de seu governo pelo país vizinho. Após a Constituição de 1917 

os EUA se sentiram ameaçados, pois o Artigo 27º possibilitava a expropriação ou 

nacionalização de propriedades petrolíferas e agrícolas de estrangeiros. Ademais, os EUA 

exigiam que o México indenizasse todo cidadão norte-americano prejudicado pela Revolução. 

O impasse entre os dois países se estendeu até 1923, quando se consolidou um acordo 

nas Conferências de Bucareli, através do qual o México concordou em “pagar em dinheiro todas 

as expropriações agrárias acima de 1755 hectares que afetassem cidadãos norte-americanos”.31 

Além disso, outro acordo comprometeria o país a analisar os danos causados a partir de 1868 a 

propriedades norte-americanas. Em setembro de 1923 o México reatou relações formais com 

os EUA. O momento foi oportuno para Obregón, pois o presidente precisou do apoio norte-

americano para combater a sublevação de De la Huerta.32 

 Com a rebelião delahuertista derrotada e o controle do Exército, o candidato oficial de 

Obregón, o general Plutarco Elías Calles, realizou sua campanha presidencial, sendo eleito em 

dezembro de 1924. Apesar das relações socialistas de Calles e de sua fama de radical, o novo 

presidente “estava tão decidido quanto Obregón a realizar um programa de desenvolvimento 

econômico segundo as linhas capitalistas e nacionalistas”.33 Entretanto, em relação à política 

externa, Calles desencadeou uma nova crise com os EUA ao não endossar os acordos feitos por 

Obregón. 

 Outra crise que marcou o governo de Calles foi o conflito com a Igreja Católica. Apesar 

da Constituição de 1917 ter dado ao Estado o controle da “profissão clerical”, Obregón teve o 

cuidado de não o colocar em prática. O que não ocorreu com Calles. Em 31 de julho de 1926 o 

governo proibiu qualquer tipo de culto católico no país, iniciando uma grave crise com a Igreja. 

Entretanto, o que causou mais preocupação ao governo foi o levante popular contra as medidas 

                                                 
30 MEYER, Jean. O México: revolução e reconstrução nos anos 1920. In: BETHELL, Leslie (Org.). História da 
América Latina: de 1870 a 1930, Volume V. São Paulo: Edusp, 2013. p. 197. 
31 AGUILAR CAMÍN, Héctor; MEYER, Lorenzo. À sombra da Revolução Mexicana: história mexicana 
contemporânea, 1910-1989. São Paulo: Edusp, 2000. p. 111. 
32 AGUILAR CAMÍN; MEYER, 2000, p. 109-112. 
33 MEYER, 2013, p. 203. 
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anticlericais de Calles, conhecido como Guerra Cristera – nome originado do grito de guerra 

dos insurretos: “Viva Cristo Rei!” –, que se estendeu por três anos (1926-1929) e custou a vida 

de 90 mil pessoas (12 generais, 1800 oficiais, 55 mil soldados e agraristas e 35 mil cristeros).34 

Dessa vez o governo não conseguiu suprimir a rebelião através das armas. Foi preciso uma 

negociação com a Igreja para pôr fim à insurreição. Contando com intervenção da embaixada 

norte-americana, a Igreja e o governo concordaram em respeitar cada um a sua esfera de atuação 

e controle. 

Além da Guerra Cristera, Calles teve que enfrentar outra crise, dessa vez relacionada às 

eleições de 1928, quando foi obrigado a aceitar as reformas constitucionais impostas por 

Obregón que possibilitaram a reeleição do ex-presidente para um mandato de seis anos, 

contrariando a tradição revolucionária. Contudo, após a sua vitória nas eleições, Obregón foi 

assassinado por um fanático católico em um restaurante em 17 de julho de 1928. 

Após a morte de Obregón, Calles anunciou que não se candidataria nas próximas 

eleições e que o episódio marcara o fim dos caudillos no poder, dando início à uma era de 

instituições,35 que começaria imediatamente com a fundação do Partido Nacional 

Revolucionario (PNR).36 Entretanto, apesar dos mandatos de Emilio Portes Gil (1928-1930), 

Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) e Abelardo Luján Rodríguez (1932-1934), Calles continuou 

a exercer o verdadeiro poder político no país, como um jefe máximo. O título serviu para nomear 

o período entre 1928 e 1934, conhecido na história do México como Maximato. Dessa forma, 

o poder foi institucionalizado por Calles através do PNR, que pretendia ser o partido nacional 

e única referência política dos “revolucionários”, tanto civis quanto militares, ficando 

conhecido, por isso, como partido do governo.37 

Em 1933 o PNR elaborou o seu Plan Sexenal, que orientaria o mandado de seu candidato 

oficial, Lázaro Cárdenas, vitorioso nas eleições de 1934. O objetivo do Plan era definir as 

“principais linhas a seguir nas diferentes áreas de responsabilidade oficial e deu como resultado 

uma declaração de princípios, fortemente matizada por um espírito populista, nacionalista e 

contrário ao grande capital internacional”.38 

Com o início do governo de Cárdenas, o novo presidente, “conocedor de la práctica 

callista de tener presidentes débiles y un jefe máximo poderoso”, decidiu “transferir hacia la 

presidencia de la República las lealtades del PNR, del ejército, de las organizaciones sindicales 

                                                 
34 AGUILAR CAMÍN; MEYER, 2000, p. 116. 
35 AGUILAR CAMÍN; MEYER, 2000, p. 101. 
36 MEYER, 2013, p. 208. 
37 HERNÁNDEZ CHÁVEZ, 2002, p. 369. 
38 AGUILAR CAMÍN; MEYER, 2000, p. 142. 
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y de los campesinos”,39 dando início à uma reforma ministerial que marcaria o fim do 

Maximato. O período entre a posse de Cárdenas e o rompimento com Calles pode ser 

considerado como a primeira fase de seu governo. 

 A segunda fase (1936-1938) foi marcada pela reestruturação do partido oficial do 

governo. O PNR deu lugar ao Partido de la Revolución Mexicana (PRM), cuja base 

semicorporativa era formada pelos setores operário, camponês, popular e militar. Nesse período 

foram realizadas também grandes reformas, como a reforma agrária e a expropriação 

petrolífera.  

 Durante o período cardenista foram distribuídos quase 20 milhões de hectares, 

beneficiando 771.640 famílias camponesas agrupadas em 11.347 ejidos, o que converteu 

Cárdenas no presidente que mais distribuiu terras no país.40 Porém, a medida mais radical do 

presidente foi a expropriação das grandes empresas petrolíferas estrangeiras. O conflito entre o 

governo mexicano e as empresas petrolíferas havia se intensificado com a Constituição de 1917, 

que determinava que os depósitos petrolíferos no país eram propriedade nacional. O embate 

perdurou durante a década de 1920 e girou em torno da questão dos depósitos adquiridos antes 

de 1917. Apesar dos acordos feitos por Obregón, a questão petrolífera voltou a causar atritos 

entre os EUA e o México e pareceu ser resolvida com o Acordo Calles-Morrow, de 1928, que 

reconhecia o princípio da não-retroatividade.41 

 Entretanto, o problema permaneceu na política mexicana durante a década de 1930. Em 

1937 o setor petrolífero, ao ignorar uma reivindicação de aumento salarial feita pelo Sindicato 

de Trabalhadores Petroleiros da República Mexicana (STPRM), iniciou uma crise trabalhista 

com ameaças de greve por todo o país, crise essa que aos poucos se tornou um conflito político. 

Para Cárdenas só havia uma solução para o problema: a expropriação das empresas petrolíferas 

estrangeiras, que veio a ocorrer em 18 de março de 1938. 

 Cárdenas teve amplo apoio da população na expropriação, que o ajudou através de 

doações para o pagamento das empresas. No entanto, os países prejudicados, principalmente 

EUA e Inglaterra, iniciaram um boicote contra o México, causando uma crise econômica que 

impediu o avanço das reformas cardenistas após 1938. Dessa forma, a terceira fase do governo 

de Cárdenas (1938-1940) foi marcada pela consolidação política e manutenção das conquistas. 

 O período em que Cárdenas esteve no poder pode ser considerado como uma fase tardia 

da Revolução Mexicana, pois vários elementos de seu governo tiveram ligação com a fase 

                                                 
39 HERNÁNDEZ CHÁVEZ, 2002, p. 379. 
40 AGUILAR CAMÍN; MEYER, 2000, p. 189. 
41 AGUILAR CAMÍN; MEYER, 2000, p. 200. 
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armada do conflito (1910-1920), como as origens da elite política cardenista, formada na sua 

maioria por pessoas que participaram diretamente da Revolução e que traziam tanto 

experiências de luta como desejos de mudanças sociais. 

 Com isso, podemos considerar o governo de Cárdenas como o ápice do período entre 

1920 e 1940, pois foi um momento em que, após a estabilização política, as principais demandas 

da Revolução Mexicana foram atendidas, como a distribuição de terras, a nacionalização das 

ferrovias, a expropriação petrolífera e uma radical reforma educacional que introduziu a 

“educación socialista” no México. 

 

1.2. A política cultural revolucionária da SEP 

 

A questão educacional não foi uma preocupação que surgiu com a chegada de Cárdenas 

ao poder. Desde os governos de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles e do momento 

posterior conhecido como Maximato, a educação foi um dos eixos articuladores do processo de 

consolidação do Estado. Porém, se durante a década de 1920 os projetos educacionais estiveram 

voltados para questões nacionalistas e identitárias, na década de 1930 houve uma radicalização 

das propostas, que passaram a considerar o socialismo como uma via alternativa para a 

transformação social e econômica do país. 

O papel da Secretaría de Educación Pública (SEP) nesse processo foi importante não 

só para pôr em prática tais projetos e propostas, mas também para disseminar uma ideologia 

sintonizada com os interesses do grupo que estava no poder. Assim como Mary Kay Vaughan,42 

acreditamos que a SEP foi a instituição em torno da qual se articulou uma política cultural 

revolucionária, política essa que se radicalizou após a criação do Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) e teve seu ápice na implantação da “educación socialista” no país. É 

importante ressaltar que desde a criação da SEP tal política vinha sendo desenvolvida, 

principalmente com o intuito de se criar uma nova nação. 

Como foi dito, os principais desafios enfrentados por Álvaro Obregón durante seu 

mandato foram de ordem política. Era necessário dar fim à guerra civil e reestabelecer as 

relações com os EUA. Além disso, o governo procurou mobilizar a população, principalmente 

os camponeses, para inseri-la em uma ordem global cada vez mais competitiva. Nesse contexto 

a educação foi um dos principais focos de atuação do Estado, cujo projeto educacional seria 

desenvolvido pela SEP. 

                                                 
42 VAUGHAN, Mary Kay. La política cultural en la Revolución: maestros, campesinos y escuelas en México, 
1930-1940. Cidade do México: Fondo de Cultura Económica, 2001. 
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A Secretaría de Educación Pública foi criada em 1921 através de um projeto 

encabeçado por José Vasconcelos,43 então reitor da Universidad Nacional e futuro Secretário 

de Educação Pública, entre 1921 e 1924. A atuação de Vasconcelos foi decisiva para a revisão 

do Artigo 73º da Constituição de 1917 que restabeleceu o Ministerio de Educación Pública, 

possibilitando assim o controle federal das escolas primárias em todo o país, antes sob 

responsabilidade das autoridades locais.44 

Diferentemente da tradição elitista que destinava à educação superior uma preocupação 

maior, Vasconcelos iniciou uma reforma que tinha como foco a educação básica. Com isso, 

nascia um projeto que atenderia às principais demandas educacionais da Revolução Mexicana, 

como o combate ao analfabetismo e a construção de escolas rurais. Apesar do Artigo 3º da 

Constituição ter estabelecido a educação obrigatória, laica e gratuita, foi somente após a 

fundação da SEP que se iniciou um processo que levaria a educação para grande parte da 

população mexicana, majoritariamente rural no início da década de 1920. 

Para isso, a SEP iniciou a construção de escolas rurais por todo o país e em 1923 

surgiram as Misiones Culturales. Inspiradas nas missões evangelizadoras entre os indígenas no 

século XVI, as Misiones serviam para capacitar os maestros rurales, protagonistas da reforma 

educacional, e os auxiliarem nas comunidades. O objetivo era formar maestros preparados para 

atuação no meio rural e criar um vínculo entre as comunidades indígenas para a construção de 

uma cultura nacional. Entretanto, a preocupação dos maestros não era apenas ensinar a ler e a 

escrever, iniciando os alunos em matérias básicas, como matemática, geografia e história, mas 

também ensinar conceitos básicos de higiene, medicina e artesanato. Como exemplo, podemos 

citar o relato de Roberto Medellín, cuja misión cultural organizada por ele em Zacualtipán, 

pequena cidade do estado de Hidalgo, tinha como objetivo 
llevar hasta las regiones  más apartadas del país, las luces del progreso y los ideales 
de una nueva educación, y de cuyo beneficio no solamente pudieran aprovecharse los 
maestros, en lo que se refiere a su mejoramiento profesional, sino también todos los 
vecinos que sintieran el anhelo de mejorar sus condiciones materiales y culturales.45 

 

Ou seja, o objetivo das Misiones Culturales não era apenas levar educação para as 

pessoas que viviam no campo, mas também práticas que melhorariam a condição econômica 

                                                 
43 José María Albino Vasconcelos Calderón nasceu em 27 de fevereiro de 1882 em Oaxaca. Formado em direito 
em 1907, foi membro do Ateneo de la Juventude (1906-1912), Ministro da Educação da Soberana Convención 
Revolucionaria de Aguascalientes (1914-1915), reitor da Universidad Nacional (1920-1921) e Secretário de 
Educação Pública (1921-1924). 
44 GUEVARA GONZÁLEZ, Iris. La educación en México. Siglo XX. Cidade do México: UNAM, 2002. p. 10. 
45 RAMÍREZ, Rafael. La misión cultural de Zacualtipán, Hgo. Boletín de la SEP, II, 5-9, p. 119 apud FELL, 
Claude. José Vasconcelos: los años del águila (1920-1925). Cidade do México: UNAM, 1989. p. 147. 
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das mesmas. Nesse sentido, podemos afirmar que o objetivo da SEP com as escolas rurais era 

a “nacionalización del campesinado para su participación en un orden global moderno”.46 

Praticamente inexistentes no início da década de 1920, as escolas rurais em 1931 

compreendiam um número de 6.830 e atendiam 425.000 alunos.47 No entanto, Josefina Zoraida 

Vázquez48 afirma que, ainda que esse não fosse o objetivo, “el idealismo hacía pensar que la 

consecuencia de la expansión escolar sería la transformación de la vida, y esto no sucedió”. 

Segunda a autora, tal “fracasso” explicaria em parte a radicalização da ideologia do sistema 

educacional durante a década de 1930 que, como veremos em seguida, almejava uma aceleração 

das mudanças sociais através da educação. 

A expansão das escolas rurais não era a única preocupação da SEP. Vasconcelos 

pretendia criar uma nova nação. Para isso, como acreditava que educação e cultura eram 

inseparáveis, convidou intelectuais e artistas para fazerem parte da nova estrutura da Secretaría, 

que passou a ser dividida em três setores: Educación, Bellas Artes e Bibliotecas. Dessa forma, 

com Vasconcelos frente à SEP, “la escuela, las artes y el libro se integraron en un proyecto cuya 

ambiciosa meta era unificar y regenerar la nación”.49 

Para Vasconcelos a inclusão do indígena e do camponês nesse processo de 

“regeneração” e “unificação” era indispensável. Para isso, a SEP começou a promover 

investigações através de seu Departamento de Arqueología, Historia y Etnografía e a realizar 

exposições com o intuito de revigorar as artes populares, agora convertida em patrimônio 

cultural protegido pelo Estado. Prova desse esforço foi o apoio da SEP à publicação do livro do 

pintor Doctor Atl intitulado Artes populares en México, no qual o autor resgatava manifestações 

artísticas antes ignoradas. 

A SEP também iniciou o apoio ao muralismo mexicano, que surgiu após a Revolução e 

teve como principais representantes David Alfaro Siqueiros (1896-1974), Diego Rivera (1886-

1957) e José Orozco (1883-1949). Conhecido também como Escola Mexicana de Pintura, o 

movimento artístico se caracterizava pela temática histórica-social que, através das pinturas em 

edifícios públicos, representava a luta dos camponeses, indígenas e trabalhadores. Considerada 

                                                 
46 VAUGHAN, Mary Kay. La política cultural en la Revolución: maestros, campesinos y escuelas en México, 
1930-1940. Cidade do México: Fondo de Cultura Económica, 2001. p. 26-27. 
47 ZORAIDA VÁZQUEZ, Josefina. Tres intentos de cambio social a través de la educación. In: EL CAMBIO 
educativo: situación y condiciones. Buenos Aires: UNESCO/CEPAL/PNUD, 1981. Disponível em: 
<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/32754>. Acesso em 5 nov. 2016. p. 148. 
48 ZORAIDA VÁZQUEZ, 1981, p. 148. 
49 FLORESCANO, Enrique. Imágenes de la patria a traves de los siglos. Cidade do México: Taurus, 2005. p. 312. 
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uma arte engajada, o muralismo buscava enaltecer os feitos da Revolução e levar tal mensagem 

para o grande público.50 

 A ligação dos muralistas com Vasconcelos se iniciou após sua posse como Secretário 

de Educação Pública em 1921 ao convidar o pintor Roberto Montenegro para direção do 

Departamento de Bellas Artes. Em seguida, Vasconcelos o contratou, junto com Doctor Atl e 

Diego Rivera, para pintar os primeiros murais no Colegio de San Pedro y San Pablo, e mais 

tarde o edifício da SEP. Dessa forma, com o apoio de Vasconcelos, porém, sem um plano 

determinado, “nació el grandioso programa de pintura mural que le dio una proyección 

inesperada al ámbito de las artes”, cujas primeiras obras de Diego Rivera, Jean Charlot e David 

Alfaro Siqueiros, “pasmaron a la elite cultural de la capital, provocaron polémicas acerbas y 

dieron paso a un renacimiento único en la historia de México”.51 

Entretanto, apesar da preocupação com a nacionalidade mexicana, a SEP não tinha clara 

a natureza da nova cultura nacional e os meios para divulgá-la. Ao mesmo tempo que promovia 

a cultura indígena, sem, no entanto, levar em consideração as diferentes etnias, distribuía os 

clássicos gregos nas regiões mais distantes do país, enquanto os muralistas “ilustraban una 

nación radicalmente nueva de México como un pueblo cobrizo, popular y revolucionario”,52 

representações essas que foram pouco disseminadas nas escolas rurais. Porém, não podemos 

negar a importância do muralismo na criação de uma identidade mexicana ao representar 

elementos antes ignorados pela História, como o trabalhador, o camponês, os maestros rurales, 

guerrilheiros, heróis e mártires da Revolução. 

 Como foi discutido, a principal preocupação de Vasconcelos era fazer com que os 

camponeses e os indígenas fizessem parte do processo de nacionalização e modernização do 

país, o que seria possível através do combate ao analfabetismo e da valorização dos elementos 

da cultura popular, criando uma ideia de mexicanidade, reforçando assim o sentimento de 

pertencimento a uma mesma nação. Com a transição para o governo de Plutarco Elías Calles 

(1924-1928) e a substituição de Vasconcelos por José Manuel Puig Casauranc, a política da 

SEP se voltou para questões práticas que auxiliariam o desenvolvimento social e econômico da 

população indígena e camponesa.  

  Os principais atores da SEP nesse momento foram Moisés Sáenz e Rafael Ramírez, 

subordinados de Puig Casauranc. Sáenz, além de ser indigenista e possuir uma boa preparação 

                                                 
50 BARBOSA, 2010, p. 112-113. 
51 FLORESCANO, 2005, p. 321. 
52 VAUGHAN, 2001, p. 56. 
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pedagógica, conhecia os problemas dos camponeses, enquanto Ramírez era um professor ligado 

às Misiones Culturales e tinha grande interesse nas reformas econômicas e sociais.53 

Esse foi o momento em que a SEP se alinhou ao projeto de Calles, que tinha como 

prioridade o desenvolvimento industrial e a modernização do México. Diferentemente do 

projeto vasconcelista, que encarava a questão da identidade nacional como requisito 

indispensável para a transformação do país, o callista visava uma educação prática que 

possibilitaria uma mudança imediata da realidade social. Nesse sentido, podemos afirmar que 

a ação da SEP, principalmente no que diz respeito às escolas rurais, deixou de ser intelectual e 

passou a ser didática, criando um novo lema: “aprender haciendo”. 

Os principais avanços educacionais durante o mandato de Calles foram a fundação da 

Casa del Estudiante Indígena, do Departamento Psicopedagógico, das Escuelas Centrales 

Agrícolas, das Escuelas Normales Regionales e da Escuela Nacional de Maestros. Calles 

também criou o Sistema de Escuelas Secundarias e o Departamento de Enseñanza Técnica 

Industrial y Comercial, além de iniciar o ensino radiofônico.54 

 Como já vimos antes, após o final de seu governo e a morte de Obregón, Calles 

continuou a exercer o poder no país graças à centralização e institucionalização política 

resultante da criação do PNR, dando início ao Maximato. Apesar da estabilidade do governo, o 

período foi marcado por constantes crises internas entre Calles e os presidentes subsequentes e 

por uma instabilidade administrativa decorrente da constante reformulação dos gabinetes. Tal 

instabilidade também afetou a SEP, pois em menos de três anos foram nomeados cinco 

secretários: Aaron Sáenz (1930), Carlos Trejo Lerdo de Tejada (1930), José Manuel Puig 

Casauranc (1930-1931) e, o que permaneceu por mais tempo no cargo, Narciso Bassols (1931-

1934). 

 A atuação de Narciso Bassols frente a SEP se deu em um momento em que o país estava 

passando pela crise econômica pós-1929, que afetou não só a indústria nacional do petróleo e 

da mineração, mas também as empresas e os trabalhadores. O resultado desse cenário foi a 

radicalização das propostas políticas e educacionais que viam no socialismo um caminho 

alternativo para o desenvolvimento econômico e social do país. A discussão sobre uma reforma 

educacional com características socialistas não era um assunto novo no México, entretanto, foi 

                                                 
53 GUEVARA GONZÁLEZ, 2002, p. 14. 
54 RUIZ LAGIER, Verónica. El Maestro Rural y la Revista de Educación: El sueño de transformar al país desde 
la editorial. Signos Históricos, Cidade do México, v. 15, n. 29, p. 36-63, jun. 2013. Disponível em: 
<http://signoshistoricos.izt.uam.mx/index.php/SH/article/view/62>. Acesso em 2 nov. 2016. p. 40. 
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somente após a atuação de Narciso Bassols como Secretário de Educação Pública que a ideia 

começou a ganhar força no país. 

Bassols, “primeiro marxista a chegar a uma posição importante no governo 

mexicano”,55 iniciou sua carreira como servidor público e diplomático após a sua formação 

como advogado pela Universidad Nacional de México em 1919. Em 1927 foi responsável pela 

criação da Ley de Dotaciones y Restitución de Tierras y Aguas, que entrou em vigor no mesmo 

ano, contribuindo, como poucos mexicanos, para a promoção da reforma agrária no país.56 Em 

1929 foi nomeado diretor da Escuela Nacional de Jurisprudencia da Universidad Nacional de 

México e em 1931 assumiu o cargo de Secretário de Educação Pública durante os governos de 

Pascual Ortiz Rubio e Abelardo L. Rodríguez, onde permaneceu até o final de 1934. 

Após renunciar ao cargo de Secretário de Educação Pública, Bassols assumiu o cargo 

de Secretário de Governo, exercendo a função até o início do governo de Lázaro Cárdenas. De 

sua participação no projeto de consolidação do novo Estado que emergiu após a Revolução, a 

atuação na SEP foi a mais rica e frutífera, com significativos esforços na melhoria da educação 

no âmbito do pensamento socialista, que teve como eixos a educação secular, a educação rural 

e a educação sexual. 

Em linhas gerais, Bassols pretendeu corrigir os erros cometidos pela SEP durante a 

década de 1920. Apesar de apoiar as Misiones Culturales iniciadas por Vasconcelos, Bassols 

defendia uma ação mais prática e menos cultural, além de se preocupar com a qualidade da 

formação dos maestros rurales, ao invés da quantidade. Enquanto 
Vasconcelos, Sáenz y Ramírez confiaban en la educación como medio de 
mejoramiento material, que después conduciría a la libertad y la justicia, para Bassols 
la escuela ayudaría a terminar con un sistema obsoleto de producción, que permitiría 
cambiar las estructuras sociales. Vasconcelos predicaba una educación pragmática 
para que todos aumentaran su productividad; sabía que la educación sola no podía 
redimir al campesino sin resolver problemas económicos, pero pensaba que el 
mejoramiento de vida logrado a través de la educación elevaría su espíritu. Bassols 
también quería una educación útil que incrementara la productividad y sabía que la 
educación no era más que un factor del cambio, pero la finalidad no era el individuo, 
lo importante era la transformación económica de la sociedad.57 

 

Além disso, outra preocupação de Bassols era suprimir a neutralidade presente na 

questão educacional. Como já mencionado, o Artigo 3º da Constituição de 1917 estabeleceu 

                                                 
55 BRITTON, John A. Educación y radicalismo en México. I. Los años de Bassols (1931-34). Cidade do México: 
Secretaría de Educación Pública, 1976. p. 12 apud KRIPPNER, James. Traces, images and fictions: Paul Strand 
in Mexico, 1932-34. The Americas, v. 68, n. 3, p. 359-383, jan. 2007. Disponível em: 
<https://www.jstor.org/stable/4491250>. Acesso em: 18 nov. 2014. p. 366. (tradução nossa). 
56 AGUILAR MONTEVERDE, Alonso. Narciso Bassols: pensamiento y acción. Revista Latinoamericana de 
Economía, Cidade do México, v. 26, n. 103, p. 271-279, out./dez. 1995. Disponível em: 
<http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/29284>. Acesso em: 10 jan. 2015. p.  273. 
57 ZORAIDA VÁZQUEZ, 1981, p. 160. 
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educação laica e obrigatória no país, porém, a lei apresentava certa neutralidade que 

possibilitava a ação do clero e de organizações católicas em questões educacionais. Assim, a 

política de Bassols foi marcada por uma profunda secularização e procurou realizar uma 

“desfanatização” nas escolas. Outra medida polêmica foi o programa de educação sexual, que 

pretendia instruir os jovens com o intuito de evitar doenças sexualmente transmissíveis e a 

gravidez indesejada. O programa fazia parte de uma discussão mundial ligada à modernidade e 

defendia a compreensão e o controle sexual para o desenvolvimento individual, familiar e 

social. 

As medidas de Bassols provocaram a ira da Igreja e de grupos católicos, como a Unión 

Nacional de Padres de Familia, além de exaltar o discurso da direita política em defesa dos 

valores familiares. Em vias de uma nova Guerra Cristera, Bassols se viu obrigado a renunciar 

em maio de 1934. Entretanto, a polêmica em torno de suas propostas estabeleceu um precedente 

importante para a radical reforma educacional elaborada pelo PNR.58 

 

1.3. A “educación socialista” 

 

Segundo Mary Kay Vaughan,59 no início da década de 1930 o PNR ainda não estava 

consolidado e não tinha um apoio popular organizado, o que favoreceu a ala esquerda do partido 

que havia adquirido experiência na organização de operários e campesinos no âmbito regional. 

Com isso, a esquerda pretendia formar um partido nacional baseado no apoio de tal setor em 

oposição às velhas elites latifundiárias, aos proprietários estrangeiros e à Igreja Católica. Tal 

objetivo estava presente no Plan Sexenal, documento criado pelo PNR em 1933 que continha 

as bases do programa político de seu candidato oficial, Lázaro Cárdenas, vitorioso nas eleições 

de 1934, cujo foco principal era a intervenção estatal em questões relacionadas ao campo, à 

indústria e à educação. 

Ainda segundo Vaughan,60 o período entre 1929 e 1938 foi marcado por uma forte 

radicalização da política educativa da SEP, “resultado de la conjunción entre la experiencia 

acumulada por los educacores en las comunidades rurales y los movimentos sociales, y la 

masificación de la formación del partido oficial de México”. 

                                                 
58 BAUTISTA GARCÍA, Cecilia Adriana. Maestros y masones: la contienda por la reforma educativa en México, 
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60 VAUGHAN, 2001, p. 84. 
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A radicalização das propostas educacionais nesse momento pode ser resumida pelo 

discurso feito por Calles em 20 de julho de 1934, marcado por um forte anticlericalismo, 

conhecido como Grito de Guadalajara: 
[...] la revolución no ha terminado; los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer 
nugatorios sus triunfos; es necesario que entremos al nuevo período de la revolución, 
que yo le llamaría el período de la revolución psicológica; debemos entrar, 
apoderarnos de las conciencias, de la conciencia de la niñez, de la conciencia de la 
juventud, porque la juventud y la niñez deben pertenecer a la revolución. (Aplausos 
nutridos.) 
Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa trinchera, debemos asaltarla con 
decisión; en esa trinchera están los conservadores; me refiero a la educación, me 
refiero a la Escuela. (Aplausos y vivas.) Sería una torpeza muy grave, sería delictuoso 
para los hombres de la Revolución, que no arrancáramos a la juventud de las garras 
de la clerecía, de las garras de los conservadores y desgraciadamente la Escuela, en 
muchos Estados de la República, en la misma Capital de la República, está dirigida 
por elementos clericales y por elementos reaccionarios. (Aplausos y vivas.) No 
podemos entregar el porvenir de la Patria y el porvenir de la Revolución a las manos 
enemigas.  Con toda maña los reaccionaron dicen, los clericales dicen, el niño le 
pertenece al hogar, el joven le pertenece a la familia; doctrina egoísta; el niño y el 
joven le pertenecen a la comunidad y la colectividad y es la Revolución la que tiene 
el deber imprescindible de atacar ese sector, de apoderarse de las conciencias; de 
destruir todos los prejuicios y de formar la nueva alma nacional.61 

  

É importante ressaltarmos que antes do Grito de Guadalajara já se discutia uma reforma 

educacional no México. O projeto começou a tomar força após reuniões de educadores e 

professores federais que acreditavam que a educação deveria ser “direcionada para a satisfação 

das necessidades econômicas da classe trabalhadora, para a transformação dos sistemas de 

produção e para a distribuição da riqueza de uma maneira ‘francamente coletivista’”.62 Após o 

Congreso Pedagógico de Jalapa, em 1932, o Congreso Nacional de Estudiantes, a 

Confederación Nacional de Maestros e a convenção nacional de estudantes pró-Cárdenas em 

1933, todos concordaram que a educação no México deveria assumir uma orientação socialista. 

Com isso, após a Convención del Partido Nacional Revolucionario, realizado em 

Querétaro em dezembro de 1933 para a elaboração do Plan Sexenal, iniciou-se uma busca por 

uma ideologia que pudesse guiar a educação no país. O PNR defendia que as escolas deveriam 

transmitir “un concepto racional y exacto del universo y de la vida social”; ideologia essa que 

alguns chamaram de “racionalismo” e outros de “socialismo”.63 Como veremos, a segunda 

definição predominou. 

                                                 
61 PALABRAS de Calles al pueblo de Jalisco. El Informador, Guadalajara, 21 jul. 1934. p. 2. Disponível em: 
<http://hemeroteca.informador.com.mx>. Acesso em: 23 mar. 2016. 
62 LOYO, Engracia. Popular reactions to the educational reforms of cardenismo. In: BEEZLEY, William H.; 
FRENCH, William E.; MARTIN, Cheryl English. (Org.). Rituals of rule, rituals of resistance: public celebrations 
and popular culture in Mexico. Wilmington:  Scholarly Resources, 1994. p. 249. (tradução nossa). 
63 CÁRABES PEDROZA, J. Jesús. et al. Fundamentos políticos-jurídicos de la educación en Mexico. Cidade do 
México: Editorial Progresso, 1982. p. 73. 
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A ligação entre educação progressista e anticlerical não era uma invenção callista. O 

antecessor mais importante da “educación socialista” no México foi a escola racionalista, 

fundada na Espanha por Francisco Ferrer Guardia e introduzia no México no início do século 

XX por anarquistas espanhóis. Desde o início da Revolução Mexicana a nova escola ganhou 

seguidores entre professores revolucionários, intelectuais e membros de organizações operárias. 

Os defensores da educação racionalista acreditavam que a instrução baseada na ciência 

e na razão poderia formar uma nova geração de mexicanos livres do preconceito e do fanatismo 

religioso. O anarquista catalão Amadeo Ferres e o educador espanhol Francisco Moncaleano 

foram os primeiros a disseminarem a educação racionalista no México: Ferres através do jornal 

El Tipógrafo Mexicano e Moncaleano através de encontros com operários. 

Outro exemplo de proposta de reforma educacional com características progressistas e 

anticlericais foi a apresentada pelo líder sindical Vicente Lombardo Toledano durante o IV 

Congreso de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos em 1924. Para 

Lombardo, era necessária uma reforma educacional socialista para acabar com a laicidade 

presente na Constituição; laicidade considerada por ele como “una declaración neutral orientada 

por el liberalismo, lo cual, no aportaba a la emancipación económica, política, social e 

ideológica del trabajador”.64 

A proposta de Lombardo não deu origem a nenhum programa específico, porém, 

influenciou outros que passaram a encarar a educação como um instrumento revolucionário, 

como o de Narciso Bassols, cuja crítica à neutralidade presente na Constituição era 

caracterizada pela forte rejeição à intervenção religiosa nos assuntos econômicos, políticos e 

sociais – intervenção essa que segundo Bassols impedia o desenvolvimento da liberdade, da 

consciência do homem e do progresso do país. 

Apesar do programa de Bassols não ter sido colocado em prática, motivou a proposta de 

reforma do Artigo 3º presente na elaboração do Plan Sexenal do PNR, que, além de se 

preocupar com a educação técnica no México, procurava converter a educação laica em 

“educación socialista”. O texto reformado declarava que: 
La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina 
religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará 
sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto 
racional y exacto del universo y de la vida social. Sólo el Estado – Federación, 
Estados, Municipios – impartirá educación primaria, secundaria, normal.65 

  

                                                 
64 BAUTISTA GARCÍA, 2005, p. 222. 
65 PNR, Plan Sexenal, s.p.i., México, 1934. p. 84-85 apud TELLO, Carlos. Estado y desarrollo económico: México 
1920-2006. Cidade do México: UNAM, 2007. p. 343. 
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 Entretanto, a radicalização da proposta do PNR se deu em um momento em que os 

intelectuais marxistas, como o próprio Narciso Bassols, estavam desiludidos com o projeto, 

pois o termo “socialista” dizia respeito apenas a questão da laicidade e não a uma mudança 

política radical. 

Segundo Engracia Loyo,66 apesar de o Plan Sexenal ter ampliado a reforma educacional 

esboçada na Constituição de 1917, o plano falhou ao definir o termo “socialista”. De fato, o 

termo não causou confusão apenas durante a apresentação do Plan, mas também hoje, quando 

analisamos esse momento histórico do México, pois partimos do pressuposto que seria 

contraditório a defesa de uma educação com viés socialista em um país capitalista, o que facilita 

a afirmação de que a “educación socialista” não passou de demagogia. Não podemos negar a 

carga ideológica presente na proposta educacional do PNR, entretanto, devemos analisá-la 

como parte de um projeto que buscava estimular o processo de transformação social através da 

educação.67 

A reforma foi aprovada pelo Congresso mexicano em novembro de 1934 e, apesar da 

oposição da Igreja Católica e de vários setores da sociedade, entrou em vigor no mês seguinte, 

com o início do governo de Lázaro Cárdenas. Como foi dito, a “educación socialista” buscava 

transmitir às crianças e aos jovens uma concepção científica da realidade social, com o intuito 

de despertar neles a consciência de classe. Entretanto, com a lei aprovada, o principal problema 

era a aplicação da “educación socialista” em sala de aula. 

 A confusão foi tanta entre os professores que a SEP tomou uma série de medidas para 

a “orientação socialista” dos maestros, como a publicação de guias, como o Plan de Acción de 

la Escuela Primaria Socialista e o Las Bases de la Escuela Secundaria Socialista. Além disso, 

em 1935 Cárdenas criou o Instituto de Orientación Socialista que tinha como objetivo preparar 

os maestros para a reforma educacional. Além da tradução das obras de Marx, Engels e 

Plekhanov, e da publicação de artigos ideológicos e pedagógicos na revista El Maestro Rural, 

a SEP criou também as “misiones trashumantes de orientadores socialistas que, durante tres 

semanas en cada lugar, adoctrinaban maestros de lugares aislados”.68 

A “educación socialista” era voltada principalmente para as escolas rurais e pretendia 

combater as práticas supersticiosas e religiosas. Além disso, a pedagogia socialista orientava a 

organização coletivista de crianças e adultos. Enquanto as crianças aprendiam hábitos coletivos 

                                                 
66 LOYO, 1994, p. 252. 
67 RABY, David L. La “educación socialista” en México. Cuadernos Políticos, Cidade do México, n. 29, p. 75-
82, jul./set. 1981. Disponível em: <http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/num29.html>. Acesso em: 
12 mar. 2016. p. 75. 
68 ZORAIDA VÁZQUEZ, 1981, p. 162. 
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de plantio, os homens criavam associações agrárias e cooperativas de cultivo e as mulheres 

organizavam brigadas antialcoólicas.69 

Entretanto, se em certas comunidades rurais a “educación socialista” possibilitou o 

fortalecimento dos laços entre a população e estendeu a missão dos maestros para além da sala 

de aula, em outras promoveu a radicalização de professores que acreditavam que a única forma 

de melhorar a vida dos trabalhadores era se rebelar contra a ordem estabelecida. Os professores 

mais radicais começaram a organizar perseguições religiosas e greves nas haciendas, tendo 

como consequência levantamentos armados comandados por proprietários e a caça à 

“comunistas” e “inimigos da religião” iniciada por grupos autoproclamados cristeros.70 

Em um contexto mais amplo, para a esquerda, a “educación socialista” foi um momento 

único, tanto para a mobilização das massas quanto para mostrar o heroísmo dos maestros. 

Entretanto, para a direita foi um projeto exótico e comunista, totalmente inapropriado para um 

país com uma tradição católica como o México. A pressão dessa parcela conservadora da 

sociedade foi tanta que em 1937 o governo suspendeu a campanha antirreligiosa. 

A possibilidade de negociação entre o Estado e a sociedade em torno da “educación 

socialista” em dois estados mexicanos importantes, Puebla e Sonora, é analisada por Mary Kay 

Vaughan em seu livro La política cultural en la Revolución: maestros, campesinos y escuelas 

en México, 1930-1940. Segundo a autora, “la verdadera revolución cultural de los años treinta 

no se encontró en el proyecto del Estado sino en el diálogo entre Estado y sociedad que ocurrió 

en torno de ese proyecto”.71 Tal diálogo é um exemplo único na história da América Latina e 

explica em parte a relativa estabilidade política do México após 1940. 

 

1.4. A propagação ideológica da SEP 

 

Desde a sua criação, a SEP propagou uma ideologia sintonizada com os objetivos do 

Estado através de meios oficiais e não-oficiais. Durante a década de 1920, por exemplo, o apoio 

ao muralismo ajudou a criar uma nova interpretação da Revolução Mexicana. Através da 

representação do sofrimento dos camponeses na luta revolucionária, o muralismo criou uma 

lógica e um propósito para a luta armada. A arte tinha como objetivo despertar a luta e a 

consciência de classe na população, além de representar os povos indígenas como agentes da 

história do México. 

                                                 
69 VAUGHAN, 2001, p. 16-17. 
70 LOYO, 1994, p. 255. 
71 VAUGHAN, 2001, p. 42. 
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A música também foi usada para reforçar o sentimento nacionalista. Desde o início da 

década de 1920, a SEP, além de iniciar projetos de ensino de música nas escolas, ampliou os 

festivais musicais ao ar livre, combinados com a dança e o canto. A finalidade de tais eventos 

era 
educar y desarrollar las facultades emotivas del pueblo con el fin de abrirlo a lo 
sublime y al absoluto; arrebatar a la clase burguesa el patrimonio cultural que había 
acaparado y restituirlo al pueblo; afirmar el valor y el derecho a hacerse oír de la 
música nacional.72 

 

O programa de José Vasconcelos também apoiou o trabalho de artistas que faziam 

ilustrações em revistas como a El Machete, periódico do Sindicato de Obreros Técnicos 

Pintores y Escultores (SOTPE), que depois se tornou meio de difusão do Partido Comunista 

Mexicano (PCM). Os artistas da revista defendiam “la revolución a partir del arte con función 

social, creando para ello una iconografía que colocaba en el centro de atención al pueblo, tanto 

en su lucha proletaria como en su vida cotidiana”.73 

 A literatura também estava entre as preocupações da SEP. Desde a criação da 

Secretaría, Vasconcelos iniciou uma política de difusão literária que abasteceu escolas e 

bibliotecas. Além disso, a partir de 1924, Puig Casauranc, sucessor de Vasconcelos, começou 

a publicar “obras mexicanas que mostraran la vida propia del mexicano, revestida de su dureza 

y severidad, de su sufrimiento y desesperación”.74 

A arte criada pelos muralistas também foi usada em forma de ilustrações no livro 

didático Fermín, escrito em 1927 e publicado pela SEP em 1929. O livro, de autoria do 

pedagogo Manuel Velázquez Andrade, é centrado na vida de Fermín, filho de um peão de uma 

hacienda explorado por seu patrão. O livro mostra como a Revolução Mexicana possibilitou a 

independência da família através da luta agrária, permitindo assim, que Fermín construísse uma 

vida digna. 

A obra, que deu início a produção de material didático focado no camponês, passou a 

ser distribuída nas escolas pela SEP e marcou o princípio da construção da Revolução Mexicana 

pela Secretaría como um movimento popular. Segundo Mary Kay Vaughan,75 “los textos de la 

década de los treinta abrazaron el materialismo dialéctico y reescribieron la historia como la 

evolución de las fuerzas productivas, la formación de las clases sociales y su lucha”. 

                                                 
72 FELL, Claude. José Vasconcelos: los años del águila (1920-1925). Cidade do México: UNAM, 1989. p. 416. 
73 BELMONTE GREY, Carlos Alejandro. La formación del modernismo vernáculo en el cine de la revolución 
mexicana bajo el cardenismo: Estudio de tres casos: El Compadre Mendoza, Redes y Así es mi tierra. 2015. 377 
f. Tese (Doutorado em História e Estudos Contemporâneos) - Universitat Jaume I; Université Paris-Sorbonne, 
Espanha; França. 2015. p. 63. 
74 BELMONTE GREY, 2015, p. 65. 
75 VAUGHAN, 2001, p. 72. 



35 
 

Outras publicações que propagavam a ideologia da SEP foram as revistas educacionais 

editadas pela Secretaría, principalmente a El Maestro Rural e a Revista de Educación, durante 

o Maximato e o cardenismo, respectivamente. É importante ressaltar que as revistas não eram 

direcionadas apenas para os maestros, mas também para a população rural em geral. Além 

disso, nas páginas das revistas não encontramos apenas o pensamento oficial, “pero también el 

de los lectores y trabajadores de la educación, quienes por medio de las publicaciones hacían 

saber a la SEP sus necesidades y demandas”.76 

A revista El Maestro Rural foi lançada em 1931 e, além de auxiliar os maestros em 

questões intelectuais e práticas, serviu como principal meio de divulgação da reforma 

educacional elaborada pelo PNR. A revista sugeria que a escola socialista tinha a tarefa de 

identificar os alunos com as aspirações do proletariado, fortalecendo assim laços de 

solidariedade entre as comunidades.77 Além disso, a revista foi importante para a divulgação 

do teatro e da música popular através da publicação de peças e partituras musicais, ferramentas 

pedagógicas indispensáveis para o processo de consolidação do estado. Porém, o grande 

diferencial da revista El Maestro Rural foi a possibilidade de diálogo entre as classes populares 

e a SEP, através da seção La Voz del Maestro, em que os mesmos compartilhavam suas 

experiências com outros leitores, o que ajudou a Secretaría a melhorar a organização das 

escolas rurais.  

Com a aprovação da reforma educacional e a introdução da “educación socialista” no 

país, a Revista de Educación, lançada em 1937, serviu para divulgar métodos pedagógicos 

baseados no socialismo científico e no materialismo histórico. Dessa forma, para o governo de 

Lázaro Cárdenas, a revista “representó el medio por el cual daba a conocer los propósitos que 

normaban su política educativa”.78 Com isso, podemos afirmar que ambas as revistas, El 

Maestro Rural e a Revista de Educación “se convirtieron en un medio no sólo de instrucción, 

sino también de adoctrinamiento, de propaganda y, en algunos casos, de diálogo y denuncia de 

los maestros”.79 

Além das revistas educacionais, o teatro também foi usado pela SEP para propagação 

ideológica. O apoio de Narciso Bassols foi decisivo para se desenvolver o teatro político no 

México no início da década de 1930, como o Teatro de Orientación e o Teatro de Ahora, que 

pretendiam representar nos palcos a realidade social e política do país. Os autores responsáveis 

                                                 
76 RUIZ LAGIER, 2013, p. 38. 
77 LOYO, 1994, p. 253. 
78 Revista de Educación, v. 1, n. 2, jul. 1937 apud RUIZ LAGIER, 2013, p. 52. 
79 RUIZ LAGIER, 2013, p. 60. 
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pela criação do Teatro de Ahora, Juan Bustillo Oro80 e Mauricio Magdaleno,81 protegidos de 

Bassols, buscavam se diferenciar “radicalmente del teatro en uso e intentar uno de sentido 

social, antiburgués, revolucionário”.82 Segundo Eduardo Contreras Soto,83 as peças de Bustillo 

e Magdaleno “son de las obras más antiguas escritas en México que presentan una intención 

doctrinaria con pretensiones estéticas”.84 

 Como vimos, parte da política cultural revolucionária da SEP, desde sua criação, tinha 

entre seus objetivos apoiar manifestações culturais e projetos artísticos que construíam um 

discurso que convergia com os interesses do governo. Isso não quer dizer que os artistas não 

tinham liberdade de criação, muito pelo contrário, como veremos na análise da produção de 

Redes. O fato é que a SEP, de forma direta ou indireta, esteve envolvida em diferentes formas 

de expressões artísticas durante a década de 1920 e 1930, inclusive o cinema. 

 

1.5. Cinema e Estado no México 

 

Após a primeira exibição pública realizada pelos Irmãos Lumière com o seu 

cinematógrafo em 28 de dezembro de 1895 no Grand Café em Paris – data considerada por 

muitos como o nascimento do cinema85 – poucos meses transcorreriam até o invento francês 

chegar ao México, em agosto de 1896. Durante esse mês foram realizadas as primeiras 

exibições do cinematógrafo, primeiro para grupos “científicos”, que viam no novo invento um 

símbolo do progresso do século XIX, e em seguida para o público geral.86 

                                                 
80 Depois da experiência com o teatro, Juan Bustillo Oro (1904-1988) tornou-se um dos diretores mais importantes 
da edad de oro del cine mexicano. Entre seus filmes mais conhecidos estão El compadre Mendoza (1934), Ahí está 
el detalle (1940), Cuando los hijos se van (1941) e México de mis recuerdos (1963). 
81 Mauricio Magdaleno (1906-1986) foi um importante escritor mexicano, membro do Seminario de Cultura 
Mexicana (1949-1986), da Academia Mexicana de la Lengua (1957-1986) e do Patronato del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (1967-1986). 
82 BUSTILLO ORO, Juan, 1984, p. 82 apud SCHMIDHUBER, Guillermo. Díptico sobre el teatro mexicano de 
los treinta: Bustillo y Magdaleno, Usigli y Villaurrutia. Revista Iberoamericana, v. LV, n. 148-149, p.1221-1237, 
jul./dez. 1989. Disponível em: <https://doi.org/10.5195/reviberoamer.1989.4659>. Acesso em: 16 dez. 2014. p. 
1223. 
83 CONTRERAS SOTO, Eduardo. Reconsideraciones y revaloraciones sobre Redes. Revista Redes: música y 
musicología desde Baja California, Ensenada, v. 1, n. 1, p. 37-57, jul./dez. 2006. Disponível em: 
<http://www.redesmusica.org/no1revu.html>. Acesso em: 10 nov. 2014. p. 46. 
84 Para mais informações sobre o Teatro de Ahora, cf. CUCUEL, Madeleine. El “Teatro de ahora”: una tentativa 
para hacer teatro político en México (1931-1932). Tramoya, n. 21, p. 48-63, out./dez. 1989. Disponível em: 
<https://cdigital.uv.mx/handle/123456789/3808>. Acesso em: 15 mar. 2015. 
85 Os irmãos Max e Emile Skladanowsky realizaram uma sessão, também paga, com o seu bioscópio em Berlim, 
dois meses antes dos parisienses. Sobre o início do cinema, cf. COSTA, Flávia Cesarino. O primeiro cinema: 
espetáculo, narração, domesticação. São Paulo: Scritta, 1995. 
86 DE LOS REYES, Aurelio. Los orígenes del cine en México (1896-1900). Cidade do México: Fondo de Cultura 
Económica: Secretaría de Educación Pública, 1984. p. 81. 
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 Além de serem responsáveis por apresentarem o cinematógrafo ao então presidente 

Porfirio Díaz e organizarem as primeiras exibições no país, os representantes dos Lumière, 

Gabriel Vayre e C. J. von Bernard, realizaram as primeiras filmagens no México. Os filmes 

tinham como principais temas os aspectos da Cidade do México e as atividades do presidente, 

como o pequeno documentário El general Díaz paseando por el Bosque de Chapultepec. Além 

de servirem como propaganda política favorável ao regime de Díaz e de satisfazerem a 

curiosidade dos empregados dos Lumière com relação ao país, tais filmes exaltavam o 

nacionalismo mexicano e a vaidade das pessoas.87  

Não demoraria muito para as salas de exibição se espalharem pela Cidade do México, o 

que se mostrou um investimento lucrativo. Contudo, tanto os filmes que Vayre e Bernard 

trouxeram da França quanto os feitos por eles no México não eram suficientes para suprir a 

demanda por novidades, o que motivou o início de produções cinematográficas no país. 

Empresários como Salvador Toscano e Enrique Rosas começaram a realizar pequenos filmes 

que registravam cenas do cotidiano, eventos políticos e religiosos. Por essa característica o 

invento foi aceito pelos intelectuais da época, que acreditavam que o cinematógrafo poderia 

produzir documentos históricos fiéis ao “registrar” a realidade. Além disso, ao encarar o 

cinematógrafo como um aperfeiçoamento da fotografia, o grande público relacionava os filmes, 

chamados de “atualidades”, às imagens publicadas pela imprensa e consequentemente 

esperavam que o cinema também tivesse a função de informar as pessoas.88 

A principal característica desse primeiro cinema mexicano era a valorização do 

“registro” da realidade, por isso, segundo Aurelio de los Reyes,89 o uso do termo “cinema-

verdade” para se referir a esse período. Essa característica era realçada quando o cinematógrafo 

era operado junto com o fonógrafo, aparelho inventado por Thomas Edison que possibilitava a 

gravação e a reprodução de sons. Nesse primeiro momento havia a preponderância dos filmes 

de “atualidade”, principalmente pela influência dos Lumière. Contudo, havia exceções, como 

Don Juan Tenorio (1898), de Salvador Toscano, primeiro filme de argumento produzido no 

México.90 

Além de ter servido como forma de propaganda política, o primeiro cinema mexicano 

também foi usado como ferramenta didática. A chegada do cinematógrafo no país coincidiu 

com uma série de reformas educacionais que tinha como objetivo a centralização da educação 

                                                 
87 DE LOS REYES, Aurelio. Medio siglo de cine mexicano (1896-1947). Cidade do México: Editorial Trillas, 
1987. p. 11. 
88 DE LOS REYES, 1987, p. 22. 
89 DE LOS REYES, 1987, p. 27. 
90 SCHUMANN, Peter B. Historia del cine latinoamericano. Buenos Aires: Editorial Legasa, 1987. p. 219. 



38 
 

primária e a promoção da unidade nacional. A primeira experiência foi a construção de uma 

sala de projeção na Escuela Nacional Preparatoria em 1900 para o auxílio do ensino de 

História. A relação do cinematógrafo com essa disciplina significa que o cinema não estava 

ligado apenas ao “registro da realidade”, mas também à construção de uma “verdade histórica” 

que, ao reconstruir cinematograficamente os grandes feitos do passado, pretendia despertar o 

nacionalismo nos alunos.91 

O ideal de “cinema-verdade” presente nos primeiros filmes mexicanos aos poucos 

começou a dar lugar a um estilo que retratava a “belle époque” porfirista, cujos filmes evitavam 

registrar temas desagradáveis que poderiam prejudicar a imagem do país, como aquele que 

talvez seja o filme mais importante do porfiriato: La entrevista Díaz-Taft (1909), um registro 

do encontro entre Porfirio Díaz e o presidente estadunidense William Taft.  

Entretanto, com o fim do regime de Díaz e o início da Revolução Mexicana, em 1910, 

o cinematógrafo se voltou, mais uma vez, para a realidade. O conflito armado tornou-se o tema 

central da produção cinematográfica mexicana até o ano de 1917, como a série Historia 

completa de la revolución, produzida por Salvador Toscano durante aquela década, e o 

documentário Sangre hermana (1916), dos Irmãos Alva. Parte desse material foi usado pela 

filha de Salvador Toscano, Carmen Toscano, em 1950 para a realização do documentário 

Memorias de um mexicano, talvez o mais importante material cinematográfico sobre a 

Revolução Mexicana.  

Os anos entre 1917 e 1920 são marcados pela pré-industrialização do cinema no México, 

caracterizada pela produção de filmes ficcionais influenciados principalmente pela 

cinematografia estadunidense, como El buitre (1925), El tren fantasma (1927), El puño de 

hierro (1927) e o mais importante desse período, El automóvil gris (1919), de Enrique Rosas. 

O filme de Rosas serve de exemplo para ilustrar tanto a transição do “cinema-verdade” para o 

ficcional, por conter elementos dos dois estilos, quanto a influência das produções 

hollywoodianas. Uma mistura de documentário com ficção, El automóvil gris narra a história 

de uma gangue que aterrorizou a Cidade do México em 1915. Dividido em capítulos, recurso 

usado na época pelo cinema estadunidense, o filme usou cenas reais da execução de um dos 

bandidos, o que revela uma preocupação com a realidade, mesmo se tratando de um uma 

reconstrução ficcional. 

O início da década de 1930 foi marcado por uma série de experimentos que tinham como 

objetivo a produção de filmes sonoros. Esse período coincidiu com um momento de crise do 

                                                 
91 DE LOS REYES, 1984, p. 195-196. 
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cinema hollywoodiano. Com o lançamento de O Cantor de Jazz (The Jazz Singer, 1927) 

Hollywood inovou com o surgimento do cinema falado e, paradoxalmente, entrou em crise 

econômica, pois os filmes encontraram uma barreira linguística na maioria dos países 

importadores, como os da América Latina. Na tentativa de reconquistar o público perdido 

Hollywood começou a lançar obras em outros idiomas, como as versões “hispânicas” dos seus 

sucessos, sem, no entanto, conseguir êxito, principalmente devido ao forte sotaque dos atores 

que tornavam os diálogos quase incompreensíveis.  A crise do cinema hollywoodiano foi 

favorável a países como México, Argentina e Espanha, que iniciaram uma fase de 

aprimoramento do cinema sonoro. No México, a obra que mais se destacou nesse período foi 

Santa (1932), primeiro filme sonoro do país, dirigido por Antonio Moreno.92 

Segundo Aurelio de los Reyes,93 a principal característica que permeia a produção 

cinematográfica no México, desde a chegada do cinematógrafo até a produção de filmes 

sonoros na década de 1930, é o nacionalismo. Segundo o autor, podemos identificar três 

correntes do nacionalismo cinematográfico mexicano nesse período: “nacionalismo 

cosmopolita”, presente em filmes que, apesar de apresentarem temas estrangeiros, os 

desenvolve em cenários mexicanos; “verdadeiramente nacionalista”, preocupado em registrar 

os tipos e costumes mexicanos, além das paisagens do país; nacionalismo que recupera a era 

pré-hispânica, através de temas e nomes, como a produtora Azteca Films. 

Outra característica do cinema mexicano que podemos salientar aqui é a sua relação 

com o Estado. Como vimos, além dos primeiros filmes realizados no México terem servido 

como forma de propaganda política, no início do século XX o cinema já era usado em escolas 

para despertar o sentimento nacionalista nos alunos. Além disso, a partir da década de 1920 o 

governo mexicano começou a financiar diretamente filmes com objetivos educacionais, como 

Producción (1924), documentário sobre a visita do então presidente Plutarco Elías Calles à 

Alemanha, e Los hijos del destino (1929), dirigido por Luis Lezama e produzido pelo Instituto 

Nacional de Protección a la Infancia. 

A ligação entre cinema e educação no México se fortaleceu com a criação da Secretaría 

de Educación Pública (SEP) em 1921 e a defesa de uma política de introdução do cinema 

educativo, reforçada com a criação da Oficina de Fotografía y Cinematografía em 1931, e da 

Sociedad Pro-Cine Educativo, em 1933. O objetivo da SEP era realizar trabalhos de difusão 

                                                 
92 Para mais informações sobre o filme, cf. VÁZQUEZ MANTECÓN, Álvaro. Orígenes literarios de un arquetipo 
fílmico: adaptaciones cinematográficas a “Santa” de Federico Gamboa. Azcapotzalco: Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2006. 
93 DE LOS REYES, 1987, p. 68-71. 
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artística educacional através do cinema, proporcionando exibições permanentes em escolas e 

instituições privadas.94 

 Tal ligação entre cinema e educação se justificava pela grande expectativa com relação 

ao novo meio de comunicação como transformador social. Durante a década de 1930 vários 

países criaram agências cinematográficas financiadas pelo Estado criadoras de conteúdo 

pedagógico que se tornaram, na maioria dos casos, agências de propaganda política, como a 

Cinecittá de Mussolini, na Itália, a Reichsstelle für den Unterrichtsfilm do Ministério da 

Educação da Alemanha e o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) no Brasil, cujo 

objetivo principal era a produção e exibição de filmes para o auxílio da educação popular.95 

Além da defesa do cinema como ferramenta pedagógica, a SEP também esteve 

envolvida diretamente na produção cinematográfica. Em 1933 a Secretaria criou o seu Plan 

para la filmación de películas educativas, documento que continha as bases de um projeto 

cinematográfico que seria produzido durante o período de cinco anos. Entretanto, apenas um 

filme foi realizado: Redes. 

  

                                                 
94 ARELLANO CEBALLOS, Aideé Consuelo. Un análisis del uso que los docentes y los alumnos de la 
Universidad de Colima le dan al video y a la televisión educativa. 2012. 160 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Sociais) – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Colima, México. 2012. p. 18. 
95 Para mais informações sobre Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), cf. GALVÃO, Elisandra. A 
ciência vai ao cinema: uma análise de filmes educativos e de divulgação científica do Instituto Nacional de 
Cinema. Educativo (INCE). 2004. 277 f. Dissertação (Mestrado em Educação, Gestão e Difusão em Biociências) 
– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 
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CAPÍTULO 2 

A PRODUÇÃO DE REDES 

 

2.1. O projeto cinematográfico da SEP 

 

 O projeto cinematográfico financiado pela Secretaría de Educación Pública (SEP) do 

México não foi um caso isolado no cenário global durante a década de 1930, pois o cinema 

tornou-se nesse período um poderoso meio de propagação ideológica. Nesse contexto, assim 

como em outros países, como Itália, Alemanha e Brasil, o governo mexicano criou o seu 

primeiro projeto de cinema educativo. Porém, como foi discutido no primeiro capítulo, o 

interesse do Estado pelo cinema não era recente. Desde a chegada do cinematógrafo no país a 

classe política percebeu suas possibilidades e o usou como meio de propaganda política, desde 

o registro de eventos e desfiles até a produção de documentários durante o período de luta 

armada da Revolução Mexicana. 

Em 1933, em conjunto com o Plan Sexenal do PNR, a SEP criou o seu Plan para la 

filmación de películas educativas. O projeto fez parte de um esforço maior do governo que 

implantou a “educación socialista” no país e seu objetivo era criar uma série de filmes que 

mostrariam o surgimento de uma nova classe social e promoveria a união entre os trabalhadores 

de diferentes regiões do país. Entretanto, como será discutido neste capítulo, apenas um filme 

do projeto cinematográfico da SEP foi realizado: Redes, fonte de nossa pesquisa. 

A história de Redes é relativamente simples. O filme narra a luta dos pescadores de 

Alvarado, pequena cidade litorânea do estado de Veracruz, contra as injustiças impostas por 

um empresário e um político local. No início do filme, Miro, o personagem principal, perde seu 

filho por não poder pagar um tratamento médico. O triste episódio, consequência da miséria em 

que vivem os pescadores, faz com que Miro lidere uma revolta contra Dom Anselmo, dono dos 

barcos usados pelos pescadores e monopolizador da compra de peixes. Miro propõe uma nova 

forma de organização econômica em que os pescadores trocariam os peixes por produtos 

produzidos por outros trabalhadores do campo e da cidade. A proposta inicialmente divide os 

pescadores entre aqueles que apoiam Miro e os receosos de perderem a sua única fonte de 

subsistência. Entretanto, após Miro ser assassinado por Juan Garcia Sanchez, candidato político 

ligado a Dom Anselmo, os pescadores se unem novamente e levam o corpo de seu líder, agora 

transformado em mártir, para a cidade, para denunciarem a barbaridade da qual foram vítimas.  

Redes foi fruto da parceria entre o compositor e maestro Carlos Chávez (1899-1978) e 

o fotógrafo nova-iorquino Paul Strand (1890-1976), que estava no México desde 1932 
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desenvolvendo um projeto fotográfico. Outra figura decisiva para a concretização do projeto 

foi o então Secretário de Educação Pública Narciso Bassols (1897-1959). Segundo Strand, em 

maio de 1933, Carlos Chávez, recém nomeado chefe do Departamento de Bellas Artes, e 

Narciso Bassols o incumbiram de organizar um projeto para a produção de filmes educativos 

financiados pelo Estado. O primeiro passo de Strand “foi definir o tipo de filmes que [ele] 

achava que a Secretaria de Educacion [sic] deveria fazer”, e em seguida escreveu uma “nota 

sobre o Cinema” em que afirmava que “o problema cinematográfico, tal como o defini, era dar 

às ideias sociais e educativas uma forma dramática e estética”.96 

Posteriormente foi criado o Plan para la filmación de películas educativas, documento, 

provavelmente escrito por Carlos Chávez, que continha as diretrizes e os objetivos do projeto 

cinematográfico. Tanto Strand quanto Chávez e Bassols “estavam de acordo que a audiência 

principal desses filmes seriam os dezoito milhões de nativos do México, cuja maioria era 

analfabeta”.97 

Devido ao forte nacionalismo durante a década de 1930 associado à Revolução 

Mexicana, é provável que Carlos Chávez tenha tido que explicar a contratação de um 

estrangeiro para produzir uma série de filmes educativos que seriam financiados pelo governo 

através da SEP. Como veremos, além de Strand, outros profissionais estadunidenses estiveram 

envolvidos na produção de Redes. Ao que tudo indica, a equipe estrangeira seria responsável 

pela produção do primeiro filme da série e ao mesmo tempo pelo treinamento de uma equipe 

mexicana que daria continuidade ao projeto.98 Após voltar aos EUA, Strand enviou uma carta 

para Ignacio García Téllez, então Secretário de Educação Pública, em que, além de abordar os 

problemas em torno da produção de Redes, fala sobre a recusa de um convite do governo de 

seu país para a produção de um filme e sobre a formação de sua equipe no México: 
Embora tivesse recebido um convite do Departamento de Assuntos Indígenas do 
Governo dos EUA para fazer filmes, eu recusei essa oferta que tinha um salário mais 
alto porque o projeto de “Pescados” [primeiro título que Redes recebeu] me 
interessava muito mais, e finalmente aceitei a responsabilidade do projeto com o 
consentimento de que poderia levar para o México algumas pessoas que eram 
tecnicamente experientes e criativas. Eu não estava disposto a gastar o dinheiro da 
Secretaria, a menos que pudesse ter essas pessoas como a base da minha organização. 
Eu digo a base porque também queria mexicanos com talento que poderiam aprender 
trabalhando com pessoas experientes, e se tornarem por sua vez uma base para uma 
organização permanente para continuar o trabalho de fazer filmes no México para a 
Secretaria de Educacion [sic].99 

                                                 
96 STRAND, Paul [Carta] 7 fev. 1935, Santa Fé [para] GARCÍA TÉLLEZ, Ignacio, Cidade do México. 12f. apud 
KRIPPNER, James. Paul Strand in Mexico, 1932-34. Nova York: Aperture, 2010. p. 340. (tradução nossa). 
97 TOMKINS, Calvin. Paul Strand: sixty years of photographs. Nova York: Aperture, 1976. p. 144. (tradução 
nossa). 
98 KRIPPNER, James. Paul Strand in Mexico, 1932-34. Nova York: Aperture, 2010. p. 75. 
99 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 340-341. (tradução nossa). 
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O objetivo do Plan para la filmación de películas educativas era produzir uma série de 

documentários educacionais de curta-metragem durante o período de cinco anos. Segundo o 

documento, os filmes deveriam “mostrar de forma objetiva a produção de riqueza no atual 

regime social” com o intuito de se “criar [uma] consciência social e socioeconômica” na 

população. Para isso, todos os filmes deveriam seguir uma forma linear, partindo dos 

“fenômenos das ciências físicas e bioquímicas para os das ciências econômicas e sociais”.100 

Além disso, o Plan estipulava os seguintes temas que deveriam ser abordados pelos filmes: 
Os recursos naturais do México; a capacidade dos habitantes de empregá-los utilmente 
através da capacidade física e intelectual; as regiões do país e a necessidade de 
transporte, comércio e armazenagem; o surgimento de uma classe que domina a 
indústria e o comércio; o surgimento de uma classe trabalhadora e de sindicatos; e o 
surgimento de uma ordem social complexa que engloba extremos 
socioeconômicos.101 

 

Outro objetivo do Plan era “demonstrar de maneira objetiva a possibilidade de um 

regime social cuja justiça está enraizada em todos os trabalhadores” e como os mesmos 

poderiam obter “a satisfação de suas necessidades”.102 A ambição do projeto cinematográfico 

da SEP, ao esperar uma mudança social através do cinema, pode parecer inocente hoje, porém, 

devemos ter em mente que, além dos objetivos do Plan estarem aliados à política cultural 

revolucionária da Secretaria, a década de 1930 foi “um período de grande ansiedade com 

respeito aos efeitos sociais dos meios de massa”.103 

Ao contrário do que afirma Eduardo de la Vega Alfaro,104 o projeto cinematográfico da 

SEP que deu origem a Redes não foi “la primera incursión del Estado mexicano en la 

producción fílmica”. Além do interesse do governo mexicano pelo cinema educativo desde o 

começo do século XX, existiram outras produções cinematográficas financiadas pelo Estado, 

como o filme de Luis Lezama Los hijos del destino (1929), produzido pelo Instituto Nacional 

de Protección a la Infancia, e o documentário Producción, sobre a viagem de Plutarco Elías 

Calles à Alemanha em 1924. De qualquer forma, Redes teve uma maior visibilidade, além de 

ter sido distribuído em outros países, como EUA, Espanha e França. 

A ideia para a primeira produção do Plan para la filmación de películas educativas 

surgiu após uma viagem que Strand fez a Alvarado, litoral do estado de Veracruz, acompanhado 

                                                 
100 Plan para la filmación de películas educativas apud KRIPPNER, 2010, p. 76. (tradução nossa). 
101 Plan para la filmación de películas educativas apud KRIPPNER, 2010, p. 76. (tradução nossa). 
102 Plan para la filmación de películas educativas apud KRIPPNER, 2010, p. 76. (tradução nossa). 
103 STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. São Paulo: Papirus, 2003. p. 86-87. 
104 VEGA ALFARO, Eduardo de la. El primer cine sonoro mexicano. Siete décadas de cine mexicano. Cidade do 
México: Filmoteca de la UNAM, 1987. p. 6. 
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de Velázquez Chávez, sobrinho de Carlos Chávez, e Henwar Rodakiewicz.105 Assim como 

Strand, Rodakiewicz também era membro do The Camera Club of New York106 e amigo do 

fotógrafo desde a década de 1920. De volta à Cidade do México, Strand escreveu um argumento 

intitulado Pescados, título inicial de Redes, e mostrou, primeiro para Carlos Chávez e 

Velázquez Chávez, depois para um círculo maior de pessoas, para comentários e sugestões.107 

Em seguida Rodakiewicz ficou responsável por escrever o roteiro de filmagem. 

Provavelmente Rodakiewicz seria o diretor de Redes, entretanto, em dezembro de 1933 

teve que voltar para os EUA e sugeriu Fred Zinnemann, “um amigo muito bom e muito 

talentoso de Hollywood”,108 para substituí-lo. Após o início das filmagens, Rodakiewicz voltou 

para o México e, além de auxiliar na direção de algumas cenas, ajudou na montagem dos 

primeiros resultados das filmagens. Na época Fred Zinnemann havia trabalhado apenas como 

assistente de direção no filme Gente no Domingo (Menschen am Sonntag, 1930), porém, nas 

décadas seguintes se tornaria um dos diretores estadunidenses mais aclamados. Entre os seus 

filmes mais conhecidos estão: Matar ou Morrer (High Noon, 1952), A Um Passo da Eternidade 

(From Here to Eternity, 1953), O Homem Que Não Vendeu Sua Alma (A Man for All Seasons, 

1966), entre outros.  

Após assinar um novo contrato com a SEP em janeiro de 1934, dessa vez como diretor 

da Oficina de Fotografia y Cinematografia, cargo que permitiria o total controle da produção 

de Redes, Strand viajou com sua equipe inicial para Alvarado. Além do fotógrafo, a equipe era 

formada por Fred Zinnemann, Emilio Gómez Muriel (gerente de negócios), Barbara Messler 

(secretária e supervisora do roteiro), que manteve uma relação amorosa com Strand durante o 

período em que ele esteve no México, e Julio Bracho, que seria assistente de direção, porém, 

deixaria a equipe e voltaria para a Cidade do México. Segundo Carlos Chávez,109 após 

conversar com Bracho, “quedó perfectamente claro que él prefiere trabajar en México que en 

Alvarado”. Com isso, Bracho foi substituído por Gómez Muriel, cujo “trabalho foi tão bom que 

ele recebeu o crédito de codiretor do filme”.110 

                                                 
105 Henwar Rodakiewicz (1903-1976) é conhecido pela direção do filme experimental Portrait of a Young Man in 
Three Movements (1931). Após a sua participação na produção de Redes Rodakiewicz escreveu o roteiro do 
documentário The City (1939), dirigido por Ralph Steiner e Willard Van Dyke. 
106 Criado em 1884, o clube foi importante para o avanço da arte fotográfica e para a aceitação social do exercício 
da fotografia. 
107 KRIPPNER, 2010, p. 69. 
108 RODAKIEWICZ, Henwar [Carta] 17 dez. 1933, Cidade do México [para] SCOTT, Ned. 4f. Disponível em: 
<http://www.thenedscottarchive.com/redesfilm/redes-film-letters.html>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
109 CARMONA, Gloria (Org.). Epistolario selecto de Carlos Chávez. Cidade do México: Fondo de Cultura 
Económica, 1989. p. 174. Toda correspondência entre Paul Strand e Carlos Chávez utilizada neste trabalho foi 
retirada da obra citada e encontra-se em espanhol. 
110 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 342. (tradução nossa). 
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 Apesar de Strand afirmar que o “crédito muito generoso” de codiretor ter sido dado 

“para aquele cuja experiência com filmes começou com ‘Pescados’ e que ainda é 

completamente inexperiente em muitas fases da produção cinematográfica”,111 Gómez Muriel 

já tinha um certo envolvimento com o cinema. Após terminar seus estudos na Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Muriel morou nos EUA 

entre os anos de 1928 e 1932, onde teve a oportunidade de ter contato com a indústria 

cinematográfica durante a transição do cinema mudo para o sonoro. Ao voltar para o México, 

Muriel trabalhou como produtor associado no filme El tigre de Yautepec (1934), dirigido por 

Fernando de Fuentes e em seguida foi contratado pela SEP para trabalhar na produção de Redes. 

Após a experiência em Alvarado, Gómez Muriel se tornou um dos mais prolíficos diretores 

mexicanos, tendo realizado mais de 70 filmes durante sua carreira. 

A presença de Gómez Muriel no projeto da SEP foi importante principalmente para a 

direção dos atores, já que Zinnemann e Strand não falavam espanhol. Além disso, Muriel era 

afinco espectador do teatro político feito por Julio Bracho, Mauricio Magdaleno e Bustillo Oro, 

o que influenciou a concepção do filme. Como dissemos, a participação de mexicanos na equipe 

era fundamental para o treinamento técnico que possibilitaria a continuação do projeto 

cinematográfico. Além disso, em uma carta endereçada a Strand, Carlos Chávez deixa claro a 

importância da presença de Gómez Muriel na produção de Redes: 
Quiero insistir en que la cooperación de Gómez Muriel debe entenderse en la misma 
forma en que se consideraba la de Julio Bracho, es decir, un elemento mexicano que 
aproveche de la experiencia de la filmación de esta pelicula y cuya opinión debe 
tomarse muy en cuenta en aquellas cuestiones relacionadas con las expresiones 
netamente nacionales o locales de la película, tanto en las escenas mismas como en 
los diálogos.112 

 

As filmagens de Redes, programadas para durarem quatro meses, acabaram se 

estendendo por quase o dobro do tempo. Apesar da demora e da precariedade da produção, para 

Zinnemann o contato com outra cultura, com um povo alegre apesar das dificuldades, acabou 

sendo uma “experiência mágica”.113 Entretanto, a relação de Zinnemann com Strand era 

permeada por tensões. Se na época o fotógrafo confessou para Carlos Chávez que o diretor de 

Redes, apesar de ter “trabajado muy bien”, “no es tan simpático”,114 Zinnemann relembra em 

sua autobiografia que 
Paul Strand e eu não nos demos muito bem. Embora nominalmente o chefe, ele era 
defensivo com relação a sua falta de experiência na produção cinematográfica; mas, 
o mais importante era o fato de que ele, como fotógrafo, encarava os filmes como uma 

                                                 
111 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 342. (tradução nossa). 
112 CARMONA, 1989, p. 175. 
113 ZINNEMANN, Fred. An autobiography. Londres: Bloomsbury, 1992. p. 33. 
114 CARMONA, 1989, p. 178. 
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sucessão de composições esplêndidas, porém imóveis, enquanto eu fazia de tudo para 
conseguir o máximo possível de movimento nas cenas.115 

 

Outro profissional indicado por Rodakiewicz foi Ned Scott, outro membro do The 

Camera Club of New York. Scott viajou para o México e passou os meses entre junho e 

dezembro de 1934 em Alvarado, onde produziu 170 fotografias e 109 negativos da produção 

de Redes.116 Antes de voltar aos EUA Scott distribuiu várias dessas fotografias como presente 

para os membros da equipe de produção do filme. Anos depois, como veremos no terceiro 

capítulo, algumas dessas fotografias que ficaram no México foram o centro de uma polêmica 

relacionada à obra de Paul Strand. Outro profissional que fez parte da equipe em Alvarado foi 

Gunther von Fritsch, responsável pela montagem do filme, apesar de não ter participado, como 

veremos, da pós-produção de Redes. 

A maioria dos atores que participaram das filmagens de Redes era formada por 

pescadores de Alvarado, com exceção de Silvio Hernández del Valle (Miro), David Valle 

González (Dom Anselmo) e Rafael Hinojosa (O Candidato). O ator amador Silvio Hernández, 

que interpreta o protagonista do filme, era um jogador de basquete que mais tarde participaria 

das Olimpíadas de 1936 na Alemanha, ajudando o México a conquistar a medalha de bronze na 

categoria. Sua relação com a produção de Redes provavelmente se concretizou através de sua 

amizade com Velázquez Chávez, que o conheceu na universidade. Segundo Zinnemann,117 

apesar de não ser um ator profissional, Hernández fez um bom trabalho interpretando o líder 

dos pescadores na luta por uma vida melhor. Segundo Emilio Gómez Muriel,118 “el único actor 

professional” do elenco foi David Valle González, no papel de Dom Anselmo, “el acaparador” 

(monopolizador), que fazia parte de “una companhia de la légua que ambulaba por los pueblos 

de Papaloapan”, enquanto Rafael Hinojosa era um funcionário administrativo enviado pelo 

governo para supervisionar a produção de Redes, o que revela uma certa improvisação na 

formação do elenco.119 

Entre os pescadores que participaram das filmagens, os principais são Antonio Lara (El 

Zurdo), Miguel Figueroa (Miguel) e Felipe Rojas (Mingo). O restante não foi incluso nos 

créditos do filme, como Fogonero, Albino, Yi-Yi e Susana Ortiz Cobos, “la portera de la casa 

donde nos hospedábamos”,120 que interpreta a esposa de Miro, única mulher do elenco. A 

                                                 
115 ZINNEMANN, 1992, p. 36. (tradução nossa). 
116 KRIPPNER, 2010, p. 69. 
117 ZINNEMANN, 1992, p. 31. 
118 GÓMEZ MURIEL apud GARCÍA RIERA, Emilio. Historia documental del cine mexicano. Tomo I, 
1926/1940. Cidade do México: Ediciones Era, 1972. p. 70. 
119 KRIPPNER, 2010, p. 75. 
120 GÓMEZ MURIEL apud GARCÍA RIERA, 1972, p. 70. 
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participação de Antonio Lara na produção de Redes foi fundamental para a equipe, pois, além 

de atuar no filme, foi indispensável para mediar a contratação dos atores amadores. Além disso, 

seu endereço era usado para a correspondência entre Strand e Chávez.121 Em poucas linhas 

Gómez Muriel, além de lembrar a importância de Antonio Lara para a equipe em Alvarado, fala 

sobre a relação do pescador com a família de Carlos Chávez e sobre a sua fascinante história 

de vida: 
Tenía entonces 60 años: conocía la región al derecho y al revés y nos sirvió de enlace. 
Era un individuo de gran carácter. Siendo mozo de un barco conoció al padre de Carlos 
Chávez – que vivió sus últimos años y murio en Alvarado – y a sus instancias aprendió 
a leer a los 34 años. Llegó a presidente municipal de Alvarado. Cuando le conocimos 
estaba fundando la Escuela Secundaria de Alvarado. Había conseguido que los 
profesionales de la ciudad impartieran sus clases y, como él no estaba preparado para 
ello, colaboraba barriendo gratuitamente la escuela.122 

 

Apesar da ajuda de Antonio Lara, a produção de Redes passou por uma série de 

dificuldades. Durante a gravação do filme, que ocupou quase todo o ano de 1934, aos poucos 

Paul Strand começou a perder o controle do projeto cinematográfico da SEP após a renúncia de 

Narciso Bassols e o afastamento de Carlos Chávez da chefia do Departamento de Bellas Artes. 

Com isso, o novo chefe do departamento, Antonio Castro Leal, enviou Velázquez Chávez até 

Alvarado para realizar um relatório sobre a produção de Redes, entregue em julho de 1934.  

A principal consequência sofrida pela produção de Redes durante as filmagens foi o 

afastamento de Carlos Chávez do projeto. Ao que tudo indica, o compositor, sendo um dos 

idealizadores do Plan para la filmación de películas educativas, seria o responsável pela 

composição da música de Redes. Porém, após a restruturação dos quadros da SEP, Silvestre 

Revueltas (1899-1940), jovem músico considerado “el maestro del nacionalismo musical 

mexicano”123, foi convidado para fazer parte do projeto cinematográfico. Após fazer uma 

pesquisa sobre a cultura local em Alvarado, Revueltas começou a trabalhar na composição de 

sua obra. Entretanto, com a retomada da produção do filme em 1935, Revueltas compôs uma 

segunda versão da música. Criada em forma de suíte e dividida em episódios musicais que 

fazem referência à momentos importantes de Redes, a composição de Revueltas pode ser 

executada independentemente do filme, o que possibilitou uma maior projeção do músico 

mexicano no exterior. 

Outro episódio que marcou a produção de Redes foi uma entrevista cedida por 

Velázquez Chávez ao jornal La Opinión, publicada em 30 de setembro de 1934, em que o 
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sobrinho de Carlos Chávez afirmava ser um dos criadores de Redes e responsável pela produção 

do filme. De volta ao México, Velázquez Chávez foi nomeado diretor de um novo departamento 

de cinema da SEP que substituiria a Oficina de Fotografia y Cinematografia, cujo diretor era 

Paul Strand. O episódio marcou a perda do controle da produção de Redes por parte de Strand 

e de sua equipe estrangeira, que se viu obrigada a deixar o México. De volta aos EUA, Strand 

escreveu uma carta ao então Secretário de Educação Ignacio García Téllez em que, além de 

deixar claro seu desapontamento com Velázquez Chávez, tentou elucidar os fatos por trás da 

conturbada produção de Redes, com o intuito não só de retomar a produção do filme, mas 

também de esclarecer a contribuição de cada envolvido no projeto cinematográfico da SEP. 

Apesar dos esforços de Paul Strand a produção de Redes ficou interrompida até 1935, 

quando foi retomada por Gómez Muriel. O filme foi lançado somente em 1936, no Teatro 

Juárez, em Alvarado, no dia 4 de junho, e na Cidade do México em 25 de julho. Segundo Gómez 

Muriel, “La película fue un fracaso económico”.124 Entretanto, Redes foi bem recebido pelo 

público, principalmente pela intelligentsia mexicana, que o considerou o primeiro filme a 

apresentar os elementos ideais para um bom cinema nacional: “un contenido social combativo, 

la buena fotografía que descubre la belleza de los rostros populares y de los escenarios al aire 

libre, una realización y un montaje inspirados en el ejemplo de Eisenstein”.125 

Nos EUA o filme recebeu o título The Wave e estreou em 20 de abril de 1937 no famoso 

Filmarte Theatre, caso inédito para um filme mexicano. Porém, apesar de ter sido considerado 

“uma magnífica realização artística”126 e um trabalho distinto127 por alguns, e ter sua trilha 

sonora elogiada,128 outros o encararam como um filme enfadonho, rotulando-o como um 

“álbum fotográfico interessante”.129 O filme teve também uma matéria exclusiva na revista Life, 

que publicou várias fotografias da produção de Redes com o título An American Photographer 

Does Propaganda Movie for Mexico.130 

                                                 
124 GÓMEZ MURIEL apud GARCÍA RIERA, 1972, p. 70. 
125 GARCÍA RIERA, 1972, p. 70. 
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128 COPLAND, Aaron. Mexican composer. New York Times, Nova York, 9 maio 1937. Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/books/99/03/14/specials/copland-mexican.html>. Acesso em: 25 nov. 2014. 
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Em entrevista cedida a Michael Buckley em 1983,131 Fred Zinnemann afirma que Redes 

também ficou bastante conhecido na Europa, principalmente na França, onde foi lançado com 

o título Les révoltés d'Alvarado. Segundo o diretor, a única cópia disponível de Redes em Paris 

foi queimada pelos nazistas, porém, tal informação nunca foi comprovada. Entretanto, segundo 

James Krippner,132 a localização da cópia francesa continua desconhecida. 

 

2.2. Paul Strand e Carlos Chávez 

 

 Em uma carta endereçada a Carlos Chávez, escrita em 29 de novembro de 1932 do Hotel 

Universal, na cidade de Saltillo, Paul Strand conta como uma correspondência enviada por 

Chávez ao chefe de Alfândega em Loredo “fue de gran ayuda” para entrar no México com sua 

“montaña de cosas”: “llevé tu carta al cónsul mexicano, que telefoneó a los funcionarios 

aduanales, con el resultado de que aunque cada cosa fue examinada, todo pasó sin 

dificuldad”.133 

 A relação entre Paul Strand e Carlos Chávez não foi importante apenas para a travessia 

do fotógrafo, mas também durante a sua estadia no México. Outro fator decisivo que 

possibilitou a permanência de Strand no país foi o contato com Narciso Bassols, então 

Secretário de Educação Pública, fundamental para concretização dos projetos em que o 

fotógrafo esteve envolvido entre os anos de 1932 e 1934. É impossível entender o projeto 

cinematográfico da Secretaría de Educación Pública (SEP) sem discorrer, mesmo que de forma 

breve, sobre a biografia de Paul Strand e Carlos Chávez. 

Antes de sua viagem ao México, Paul Strand já era um fotógrafo reconhecido no meio 

cultural nova-iorquino, com exposições e edições de importantes revistas dedicadas ao seu 

trabalho. Strand nasceu em 16 de outubro de 1890 na cidade de Nova York. Filho de uma 

família de comerciantes relativamente bem-sucedida, Strand estudou na Ethical Culture School, 

onde, em 1907, através de um curso extracurricular, aprendeu os princípios básicos da 

fotografia. O curso era ministrado por Lewis W. Hine, importante fotógrafo e sociólogo cujas 

fotografias de crianças em fábricas tiveram um papel fundamental para a aprovação de novas 

leis sobre o trabalho infantil nos EUA.134 Além do curso, Hine também levava seus alunos para 

conhecerem a famosa galeria do grupo Photo-Secession, criado por Alfred Stieglitz. A galeria 
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era conhecida também como 291, número de seu endereço na Fifth Avenue, em Nova York. As 

visitas à galeria 291 possibilitaram o primeiro contato de Strand com Stieglitz, seu futuro 

mentor, e a oportunidade de conhecer o trabalho de pioneiros, como David Octavius Hill, 

Robert Adamson, Julia Margaret Cameron, Gertrude Käsebier, Clarence White, entre outros. A 

partir desse momento Strand estava decidido a se tornar um fotógrafo.135 

O próximo passo importante para Strand foi o contato com o Camera Club of New York, 

que tinha entre seus membros mais conhecidos o próprio Stieglitz. O clube, criado em 1884, foi 

importante para o avanço da arte fotográfica e para a aceitação social do exercício da fotografia. 

Nesse período Strand estava dividido entre o trabalho comercial e o artístico. Com a família 

passando por uma crise financeira, Strand começou a viajar pelos EUA tirando fotos em campi 

universitários, que eram vendidas como lembranças para estudantes. Além disso, Strand 

começou a se interessar por um estilo de fotografia praticado por alguns membros do Photo-

Secession: o pictorialismo, que surgiu entre 1889 e o início da Primeira Guerra Mundial e tinha 

como principal característica a manipulação da impressão fotográfica com forma de auto-

expressão na criação de imagens que adiquiriam aspectos alcançados por meios tradicionais, 

como o desenho e a pintura.136 A fotografia Versailles, de 1911, também conhecida como 

Temple of Love e The Garden of Dreams, foi o primeiro trabalho artístico de Strand a ser 

vendido, além de ter recebido uma menção honrosa no London Salon, em 1912. 

Entretanto, além de realizar experimentos abstratos, Strand começou a se alinhar a um 

estilo fotográfico preocupado em registrar a vida urbana e a paisagem industrial de Nova York. 

Esse tipo de fotografia, também valorizado e explorado pelo círculo de artistas de Stieglitz, era 

feita desde o início do século XX e teria na figura de Paul Strand o seu principal expoente. A 

característica principal desse estilo era o contato direto com a realidade. Ao fazer referência a 

trabalhos que tinham essa característica, em 1904 o crítico de arte Sadakichi Hartmann usou o 

termo straight photography (fotografia direta, ou pura). Com isso: 
O termo passou a determinar a corrente da fotografia moderna norte-americana que 
se opunha ao pictorialismo, defendendo um contato direto da câmera com a realidade, 
sem posteriores intervenções no laboratório ou na cópia. Seus adeptos pressupunham 
que a fotografia deveria se tornar “artística” a partir da exploração criativa de seus 
próprios recursos, ou seja, pela escolha do enquadramento, da luz, do tipo de câmera, 
lentes, filmes e papéis fotográficos.137 
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Apesar de ter explorado temas abstratos no começo de sua carreira, Strand não fazia uso 

de recursos radicais, como a distorção dos elementos fotografados, ângulos extremos ou temas 

estranhos à realidade. O modernismo de Strand é caracterizado pelo realismo, ou seja, “o mundo 

perceptivo pode aparecer sob uma nova luz, mas [...] permanece intacto”.138 

De forma sucinta, podemos afirmar que Paul Strand usou três diferentes abordagens em 

sua produção fotográfica entre os anos de 1914 e 1916: a abstrata, preocupada em retratar 

objetos e suas formas e sombras, como tigelas, copos e cadeiras; a preocupada em registrar o 

movimento de pessoas e do trânsito de Nova York (como Wall Street, talvez a sua fotografia 

mais conhecida); a que usava um sistema para fotografar pessoas na rua sem que elas 

soubessem.139 

Essa última abordagem era possível graças a um mecanismo que consistia em um 

sistema de lentes de prisma, o que possibilitava o registro de pessoas sem o conhecimento das 

mesmas. Esse mecanismo foi usado por Strand para fazer uma série de fotografias nas ruas de 

Nova York, em 1916, que retratava pessoas desconhecidas, trabalhadores, desempregados e 

moradores de ruas, como a fotografia Blind Woman. No México, Strand aprimoraria sua técnica 

de fotografar pessoas sem que elas percebessem. 

Entretanto, o trabalho de Strand no começo de sua carreira não tinha conotação política 

ou social, diferentemente do realizado no México anos mais tarde. Não havia problematização, 

apenas o desejo de registrar a realidade. De qualquer forma, o experimento de Strand causou 

um grande impacto na época, o que possibilitou a publicação de seu trabalho na revista Camera 

Work, publicada por Stieglitz, e sua primeira exposição individual na galeria da Photo-

Secession. 

Além da fotografia, Strand também esteve envolvido na produção do curta-metragem 

Manhatta, feito em parceria com o pintor Charles Sheeler em 1921. Considerado o primeiro 

filme de vanguarda em solo americano e precursor dos city films, ou sinfonias urbanas,140 

Manhatta é um experimento cinematográfico realizado no auge do desenvolvimento 

tecnológico nos EUA, carregado de símbolos que enaltecem a modernidade, como os arranha-

céus, os trens, as grandes massas e Wall Street. Entretanto, apesar do desejo de Scheeler e 
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Strand em criar uma obra fora dos moldes clássicos, ou seja, um filme não-narrativo que 

possibilitaria uma experiência cinematográfica abstrata, Manhatta na verdade não foge 

totalmente de tal molde, o que pode ser constatado pela tensão existente no filme entre imagem 

e referências textuais arcaicas e antimodernistas. Segundo Jan-Christopher Horak,141 apesar do 

curta-metragem desconstruir a perspectiva renascentista ao apresentar múltiplos e reflexivos 

pontos de vistas da cidade de Nova York, a presença de trechos de poemas de Walt Whitman 

nos intertítulos do filme denota um anseio romântico dos autores em conciliar homem e 

natureza. 

Embora Manhatta tenha sido a primeira produção cinematográfica em que Strand esteve 

envolvido, sua relação com os filmes havia começado alguns anos antes, após a sua experiência 

no exército. Ao se alistar, Strand recebeu um treinamento especial para trabalhar com 

radiografia e com filmagens de procedimentos cirúrgicos no Medical Corps do exército 

americano. Em 1922 Strand comprou a sua primeira câmera cinematográfica, a Akeley, a mesma 

que usaria anos depois no México na gravação do filme Redes, e começou a trabalhar como 

freelancer na produção de cinejornais e registros de eventos esportivos para a Pathé, Fox, 

Famous Players e Metro-Goldwyn.142 

Durante a década de 1920, além de estar dividido entre o trabalho de fotógrafo e de 

cameraman, Strand começou uma busca por um novo sentido para o seu trabalho. Aos poucos 

o fotógrafo começou a se distanciar de seu mentor, Stieglitz, e a se aproximar do Group Theatre, 

fundado por Harold Clurman em 1931. O grupo defendia que a arte, naquele momento, deveria 

se preocupar com as consequências da Grande Depressão pós-1929, como o deslocamento 

social e a os problemas econômicos pelos quais o país estava atravessando.143 

 Outro fator decisivo para a mudança de perspectiva política de Strand foi o contato com 

intelectuais e artistas em Taos, no Novo México, onde esteve com sua primeira esposa, Rebecca 

Salsbury, em 1926, e depois, por longos períodos, entre 1931 e 1932. Durantes essas viagens 

Strand começou a desenvolver um estilo de fotografia mais engajado que, através do registro 

de cidades fantasmas e construções em ruína, por exemplo, buscava entender “as causas do caos 

econômico e social que se aprofundou durante a década de 1930”.144 

                                                 
141 HORAK, Jan-Christopher. Paul Strand and Charles Sheeler's Manhatta. In: HORAK, Jan-Christopher (Org.). 
Lovers of cinema: the first American film avant-garde, 1919-1945. Madison: University of Wisconsin Press, 1995. 
p. 267.  
142 ALEXANDER, 1990, p. 148. 
143 ROSENBLUM, Naomi. The early years. In: STANGE, Maren (Org.). Paul Strand: essays on his life and work. 
Nova York: Aperture, 1990. p. 49. 
144 ROSENBLUM, 1990, p. 50. (tradução nossa). 



53 
 

 Não seria exagero afirmar que a experiência de Strand em Taos foi uma espécie de 

laboratório para o trabalho que o fotógrafo viria a desenvolver no México entre os anos 1932 e 

1934.145 O capítulo mexicano da carreira de Strand começou após um convite feito por Carlos 

Chávez, compositor mexicano que estava em Taos realizando uma pesquisa sobre a tradição 

musical das reservas indígenas dos EUA. A viagem para o México, além de ter significado uma 

fuga para Strand após o fim de sua relação com Stieglitz e o recente divórcio de sua primeira 

esposa,146 possibilitou a oportunidade para aperfeiçoar o trabalho iniciado em Taos e estreitar 

seus laços de amizade com Carlos Chávez. 

 Em uma nota escrita por Chávez em 1976, meses após a morte de Paul Strand, o 

compositor mexicano afirma que o primeiro contato com o fotógrafo nova-iorquino teria 

ocorrido em Taos no início da década de 1930. Entretanto, correspondências que ligam os dois 

artistas indicam que a amizade começou na década anterior, no período em que Chávez morou 

em Nova York.147 

 Carlos Chávez nasceu em 13 de junho de 1899 na Cidade do México e teve suas 

primeiras lições de piano com seu irmão mais velho. Entre seus professores posteriores, os que 

mais o influenciaram foram Manuel M. Ponce, um dos primeiros músicos mexicanos a valorizar 

a música mestiça, e Pedro Luis Ogazón, talvez o maior músico erudito mexicano de seu tempo. 

Essas duas influências, a música indígena e a clássica, ficaram evidentes no trabalho mais 

importante do começo da carreira de Chávez, o balé El Fuego Nuevo, encomendado por José 

Vasconcelos, então Secretário de Educação Pública, em 1921.148 

 Tanto Paul Strand, que defendia um contato direto entre a câmera fotográfica e a 

realidade, quanto Carlos Chávez, com seu estilo inovador que misturava elementos clássicos e 

autóctones, são figuras centrais na história do modernismo, pois “ambos consolidaram novas 

maneiras de entender e praticar seus ofícios, com abertura e dinamismo – cada um fazendo 

progressos revolucionários em sua forma de arte nos anos anteriores a 1940”.149 

 Após a composição de El Fuego Nuevo, o vínculo entre Chávez e o governo mexicano 

se fortaleceu durante as décadas de 1920 e 1930. Em 1928, além de ter sido responsável pela 

criação da Orquesta Sinfónica de México, Chávez foi nomeado diretor do Conservatorio 
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Nacional de Música, cargo que ocupou até 1933. Em março do mesmo ano, o compositor foi 

nomeado chefe do Departamento de Bellas Artes, vinculado à Secretaría de Educación Pública 

(SEP). A nomeação de Carlos Chávez se deu durante a administração de Narciso Bassols. 

Apesar de Bassols não ter tido um papel direto na produção de Redes, sua atuação frente a SEP 

foi importante tanto para a aprovação do projeto quanto para ação burocrática que possibilitou 

a permanência de Paul Strand no país. 

 

2.3. Paul Strand no México 

 

Logo após a sua chegada à Cidade do México, Strand encontrou-se com Carlos Chávez 

e Narciso Bassols e mostrou o seu trabalho fotográfico realizado no Novo México. Chávez 

sugeriu uma exposição, o que foi aceito e financiado pela SEP. A exposição, com 55 fotografias, 

ocorreu entre os dias 3 e 16 de fevereiro de 1933 na Sala de Arte da Secretaría. Relembrando 

o evento, Strand afirmou que: 
Foi uma das exposições mais interessantes e gratificantes que já tive, apesar de ter 
durado apenas algumas semanas. [...] Todos os tipos de pessoas vieram: policiais, 
soldados, mulheres nativas com seus bebês e assim por diante. Eu nunca tive uma 
audiência como essa em nenhum outro lugar.150 

  

Após a exposição, Strand foi convidado para fazer uma viagem até o estado de 

Michoacán com o sobrinho de Carlos Chávez, Agustín Velázquez Chávez, professor de artes 

que estava realizando uma pesquisa para o governo sobre o ensino de artes e artesanato. Além 

de continuar a fotografar durante a viagem, Strand ficou a par das principais preocupações do 

governo mexicano naquele momento: a educação de crianças no interior do país e a promoção 

das tradições culturais nativas.151 

O sucesso de sua exposição na Sala de Arte no começo de 1933 e o contato com o 

interior do país despertou em Strand o desejo de ficar por mais tempo no México. Isso foi 

possível graças a um contrato assinado com a SEP em maio de 1933 para atuar como professor 

de artes. Provavelmente esse contrato foi uma forma que Carlos Chávez encontrou para que 

Strand permanecesse no país, com a sanção da SEP e recebendo um salário, para continuar o 

seu trabalho fotográfico no país.152 De qualquer forma, em 24 de maio de 1933, Strand e 
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Valásquez Chávez organizaram na Cidade do México a exibição Pinturas y Dibujos de los 

Centros Culturales, que apresentava uma série de trabalhos feitos por crianças de Michoacán. 

O contrato assinado com a SEP possibilitou a passagem de Strand por outros estados, 

como Hidalgo, Puebla, Estado do México, Oaxaca e possivelmente Tlaxcala. Durante essas 

viagens Strand continuou a fotografar. Foi um período bastante produtivo de sua carreira, 

iniciado no momento em que o fotógrafo cruzou a fronteira. Durante quase um ano, entre 

novembro de 1932 e outubro de 1933, Strand produziu 100 fotografias e 148 negativos no 

país.153 Vinte dessas fotografias foram publicadas em 1940 com o título de Photographs of 

Mexico, e relançadas em 1967 como The Mexican Portfolio. O que chama mais a atenção no 

portfólio é a presença de fotografias de esculturas religiosas (4 Cristos e 1 Virgem), feitas 

durante um momento de tensão entre o governo mexicano e a Igreja Católica ante os programas 

anticlericais de Narciso Bassols. Acreditamos que para Strand, independente daqueles que o 

estavam financiando, era impossível negar a religiosidade presente na cultura mexicana, em 

especial entre a população rural. 

 

2.4. A criação de Redes 

 

 O contato de Strand com o interior do México durante suas viagens, nas quais 

Valásquez Chávez serviu de guia e tradutor, significou “un parteaguas en su trabajo fotográfico 

y fílmico”,154 e foi fundamental para a concepção de Redes. Além disso, o contato com o país 

também significou uma radical mudança política para o fotógrafo. O diretor de Redes, Fred 

Zinnemann, relembra que ao chegar a Alvarado para o início das filmagens, encontrou Strand 

totalmente politizado, “o marxista mais doutrinário que já conheci”.155 De fato, Strand tornou-

se (e permaneceu pelo resto da vida) marxista no México. 

Entretanto, como veremos no decorrer deste capítulo, o período em que Strand esteve 

dedicado à produção de Redes também foi permeado por tensões e intrigas. Além dos conflitos 

que surgiram entre os membros da equipe, com o início do mandato de Lázaro Cárdenas em 

dezembro de 1934 e a consequente reestruturação dos quadros do governo, Strand foi afastado 

do projeto e se viu obrigado, junto com sua equipe estrangeira, a voltar para os EUA antes da 

finalização do filme. 

                                                 
153 KRIPPNER, 2010, p. 53. 
154 MOSTAJO, Lorena Gómez. Redes. Las tribulaciones de Paul Strand. In: Luna Córnea, n. 24, p.100-109, 2002. 
p. 101.   
155 WEAVER, Mike. Dynamic Realist. In: STANGE, Maren (Org.). Paul Strand: essays on his life and work. 
Nova York: Aperture, 1990. p. 199. (tradução nossa). 
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Um documento importante para entendermos esse conturbado período da carreira de 

Strand é a carta que o fotógrafo enviou após o seu retorno aos EUA para o novo Secretário de 

Educação Pública, Ignacio García Téllez. A carta é dividida em 21 tópicos e, segundo Strand, 

contém “uma história factual das filmagens de ‘Pescados’”,156 título que Redes recebeu durante 

a primeira fase de sua produção. A intenção de Strand com a correspondência, além de tentar 

recuperar o controle do filme, era esclarecer a contribuição de cada envolvido na produção de 

Redes, o que serviria para contestar as afirmações de Velázquez Chávez de que ele seria um 

dos responsáveis pela concepção do projeto. A polêmica envolvendo o sobrinho de Carlos 

Chávez será discutida com mais detalhes nesse capítulo. 

Além dos problemas em torno da contribuição de cada envolvido, a produção de Redes 

passou por uma série de dificuldades, devido principalmente à precariedade dos equipamentos 

e ao baixo orçamento liberado pela SEP. Na carta enviada a García Téllez, Strand afirma que 

no começo das filmagens teve que financiar parte do trabalho, gastando “pelo menos 1000 

pesos, dinheiro que, naturalmente, depois foi devolvido para mim”. Além disso, “Como a 

câmera da Secretaria era de um modelo antigo e mal equipado, também trouxe meu próprio 

equipamento de filmagem de Nova York e o emprestei para o trabalho”.157 A câmera, a Akeley, 

era a mesma que Strand havia comprado no início da década de 1920, ou seja, não era um 

equipamento adequado para a produção de um filme sonoro, o que dificultou o processo de 

sincronização do áudio na pós-produção do filme. Além disso, na mesma carta, Strand afirma 

que 
nunca pedi um centavo de aluguel da Secretaria de Educacion [sic] por este 
equipamento de $2500.00 (dólares), que agora, depois de dez meses de uso nos 
trópicos, está em péssimas condições e precisará de reparos que custarão 
provavelmente $300.00 (dólares) ou mais. Eu não peço nenhum dinheiro pelo aluguel 
da câmera, mas acho que a Secretaria deveria me ajudar a pagar o custo do conserto.158 

 

O ambiente em que Redes foi filmado certamente demandaria o uso de equipamentos 

resistentes ao contato direto com água, vento e areia, o que causou os danos na câmera de 

Strand. Outro fator que dificultou a produção foi a demora para ver as primeiras cópias das 

filmagens. Segundo Zinnemann,159 a equipe demorava quatro semanas para ver o material 

filmado, pois o negativo era enviado para um laboratório em Los Angeles. Para efeito 

comparativo, nos EUA era possível ver o material revelado no mesmo dia das filmagens. Além 

disso, Zinnemann lembra que, como não havia eletricidade durante o dia em Alvarado, 

                                                 
156 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 339. (tradução nossa). 
157 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 341. (tradução nossa). 
158 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 341-342. (tradução nossa). 
159 ZINNEMANN, 1992, p. 36. 
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Rodakiewicz usava uma máquina de costura e uma lanterna para projetar o filme em uma parede 

branca. Essa improvisação era a única forma que a equipe tinha para ver os primeiros resultados 

das filmagens.160 

 O envolvimento com os moradores locais também se revelou um problema. Para alguns, 

a chegada de uma equipe cinematográfica era a oportunidade para conseguir um dinheiro extra, 

o que dificultou a compra de barcos e redes, material necessário para as filmagens e oferecido 

a um preço alto à equipe. Além disso, a falta de experiência dos atores amadores que 

participaram das filmagens muitas vezes causou problemas sérios para a produção, como o caso 

do pescador Felipe Rojas, que interpreta o personagem Mingo. Durante as filmagens, Rojas 

começou a insistir que seu personagem deveria ser o herói da história. Apesar de Strand explicar 

para o pescador que isso seria impossível, já que seu personagem era o capataz de Dom 

Anselmo, Rojas raspou sua barba em protesto. Como Mingo é um personagem importante no 

filme, para evitar erros de continuidade, a equipe teve que esperar um mês até continuar as 

filmagens das cenas em que Rojas aparecia.161 

 Outro caso semelhante foi o ocorrido com Susana Ortiz Cobos, que interpreta a esposa 

de Miro. Assim como os outros moradores de Alvarado, Cobos estava acostumada a frequentar 

o cinema local e assistir a filmes hollywoodianos. Após a filmagem da cena do funeral do filho 

de Miro, em que ela aparece usando um véu no cemitério, Cobos começou a afirmar que ela era 

a estrela do filme e merecia um salário maior que o dos outros atores, uma quantia impossível 

de ser paga pela produção. Com isso, uma cena prevista no final do filme em que Cobos 

apareceria foi excluída dos planos de filmagem, restando apenas a cena do funeral e uma rápida 

aparição na cena na casa de Miro. Além disso, o nome de Cobos não foi incluído nos créditos 

do filme.162 

 Além dos problemas relacionados ao clima e à difícil relação com alguns dos atores 

amadores, havia o problema financeiro. Como previsto nos planos da SEP, o recurso liberado 

pelo governo era suficiente apenas para a produção de um curta-metragem e logo no início das 

gravações o dinheiro já havia acabado. Entretanto, após verem os primeiros resultados das 

filmagens, as autoridades da SEP decidiram continuar o financiamento de Redes, porém, 

segundo Gómez Muriel, os constantes atrasos devido aos percalços burocráticos prejudicavam 

diretamente a produção do filme: 

                                                 
160 ZINNEMANN, 1992, p. 36. 
161 MOK, Michel. Spare the Rod and Spoil the Actress: She's Just a Simple (Not So Simple) Fishermaid, 
but she went Garbo Before the Movie Camera. New York Evening Post, 11 maio 1937 apud KRIPPNER, 2010, p. 
84. 
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el dinero nos lo iban dando en pequeñas partidas de las que teníamos que rendir cuenta 
detallada en la oficina de “Ordenes de pago” instalada en el Departamento Federal de 
Hacienda en Veracruz. Una vez aprobadas nuestras cuentas debíamos tramitar la 
partida siguiente. Estas partidas nos alcanzaban para 3 o 4 días de filmación y los 
trámites burocráticos nos obligaban a interrupciones de 10 a 15 días [...]163 

  

Isso explica em parte o tempo gasto nas filmagens de Redes, que ocuparam quase todo 

o ano de 1934. Os constantes atrasos do governo para liberar os recursos financeiros não eram 

o único obstáculo para a produção do filme. A pouca experiência da equipe também deve ser 

levada em conta, como o próprio Strand afirma: “Embora soubéssemos o que queríamos fazer 

e como fazê-lo, no início não sabíamos exatamente quanto dinheiro ou quanto tempo seria 

necessário”.164 

O orçamento de Redes foi extremamente baixo em comparação com outros filmes da 

época. Segundo Emilio García Riera o custo do filme foi de 55.000 pesos. Na carta enviada por 

Strand a Ignacio García Téllez em 1935 o fotógrafo afirma que 
Diretores russos como Eisenstein e Pudovkin recebem 200,000 rublos ou mais para 
fazer um filme e o tempo que precisam para terminá-lo. 200,000 rublos são 360,000 
pesos. É óbvio que “Pescados” foi produzido com um orçamento incrivelmente baixo 
em comparação à Rússia, e ainda menos em comparação aos custos de Hollywood.165 

  

Strand afirma que a equipe recebeu “una fracción del salario que generalmente se 

acostumbra a pagar, aun en México, por las producciones cinematográficas”. Além disso, tanto 

Barbara Messler quanto Ned Scott, além de terem viajado para o México arcando com suas 

próprias despesas, “no recibieron sueldo alguno”.166 De qualquer forma a dificuldade financeira 

não significou a falta de interesse da equipe pelo projeto, muito pelo contrário: “Foi um espírito 

de cooperação desinteressada em fazer algo bom e verdadeiro.”167  

 Apesar do “espírito de cooperação” da equipe, a reestruturação política da SEP iniciada 

em maio de 1934 teve consequências graves para a produção de Redes. Em carta datada de 22 

de maio de 1934, Carlos Chávez comunica Paul Strand sobre a mudança no alto escalão da SEP 

e que, consequentemente, “El asunto de la película lo dejó el Lic. [Narciso] Bassols para 

resolución del Lic. [Eduardo] Vasconcelos, el nuevo secretario de Educación”.168 Como já 

vimos, a renúncia de Bassols em 8 de maio de 1934 se deu após a pressão de uma parcela da 

sociedade contra suas medidas anticlericais. Outra mudança que afetou diretamente a equipe de 

Strand foi a substituição de Carlos Chávez por Antonio Carlos Leal na chefia do Departamento 

                                                 
163 GÓMEZ MURIEL apud GARCÍA RIERA, 1972, p. 69. 
164 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 343. (tradução nossa). 
165 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 343. (tradução nossa). 
166 CARMONA, 1989, p. 202. 
167 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 344. (tradução nossa). 
168 CARMONA, 1989, p. 177. 
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de Bellas Artes. Com isso, Strand e os profissionais estrangeiros de sua equipe em Alvarado 

perderam seus protetores em meio à elite política e cultural mexicana.169 

 Na mesma carta citada acima Chávez afirma que, apesar da mudança ocorrida na SEP e 

de sua saída do Departamento de Bellas Artes, “No necesito repetir a usted que mi interés en el 

desarrollo de los trabajos de cinematografia, para lograr que se termine la película Pescados, es 

tan firme ahora como siempre”.170 Entretanto, o compositor avisa que, a partir daquela data, 

“Para todos los asuntos de trámite, comuníquese usted con Ricardo Ortega”.171 

 Contudo, nas correspondências seguintes Strand continuou a tratar de questões 

financeiras com Chávez, como a carta datada de 21 de junho de 1934, em que o fotógrafo 

pergunta: “Y ¿qué pasó con el saldo del dinero? Money, dinero ¡que palabras 

desagradables!”172 Um mês depois, em outra correspondência, datada de 23 de julho, Strand 

fala sobre uma nova parcela no valor de 9.500 pesos, cujos 4.000 já estavam a caminho de 

Veracruz: “Fue un descanso saber esto último pues nuestros fondos aquí no durarán sino unos 

pocos días más.”173 Entretanto, Strand deixa claro que o dinheiro não seria o suficiente para 

terminar as gravações e confessa seu receio em relação à burocracia em torno do financiamento 

do filme: 
A pesar de lo mucho que me agradaría pensarlo de otro modo, ni yo ni Emilio [Gómez 
Muriel] alcanzamos a ver cómo podríamos terminar la versión silenciosa con los 9 
500 pesos. Pienso que es debido decir esto, a ti y a Ortega, y preguntarte si debiéramos 
hacer una declaración oficial para este efecto. O si pudiéramos seguir sin decir nada 
por ahora y esperar el momento en que la escasez de fondos nos empuje a decir algo 
y a hacer algo. Por cualquier medio debemos terminar la cinta.174 

  

Mais adiante Strand afirma que “seguiremos adelante hasta nuestro último centavo” e, 

além de pedir o conselho de Chávez sobre “cualquier declaración oficial”, pede “también que 

pienses de alguna forma en que pudiéramos lograr esos fondos adicionales, cuando los 

necesitemos, si no de la Secretaría tal vez privadamente. Los debemos lograr de alguna 

parte”.175 Não há dúvidas que o desligamento de Bassols e Chávez dos cargos ligados à SEP 

aumentou ainda mais os problemas financeiros relacionados a produção de Redes. Entretanto, 

apesar das dificuldades, em carta datada de 31 de julho, Chávez incentiva Strand a continuar 

com o trabalho e confessa sua preocupação com o projeto cinematográfico: 
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Es claro que hay que hacer un esfuerzo supremo para terminar los trabajos que hemos 
emprendido. Puedo decirle a usted que además de mis ocupaciones musicales que son 
absorbentes, no hago otra cosa sino tratar de consolidar la idea que sobre las bellas 
artes iniciamos en el Departamento [de Bellas Artes] y que a toda costa debe prosperar 
para un verdadero robustecimiento y engrandecimiento de la cultura social.176 

  

Em uma carta escrita no dia seguinte, em 1º de agosto, Chávez deixa claro para Strand 

que Bassols também continuaria a apoiar o projeto, mesmo depois de ter renunciado ao seu 

novo cargo de Secretário de Governo, em julho de 1934: 
He tenido una larga conversación con [Narciso] Bassols. Está ahora más interesado – 
podría decir yo – en nuestro trabajo de filmación de lo que haya estado nunca. Le 
describí las dificultades y sucesos de la tarea de filmar y la satisface saber que hay una 
obra terminada como resultado de nuestra tarea en la Secretaría de Educación 
Pública.177 

 

Apesar de todas as dificuldades financeiras, também encontramos na correspondência 

entre Strand e Chávez relatos positivos sobre a produção de Redes. Strand estava decidido a 

terminar o filme de qualquer forma, “Sea lo que sea, quiero decirte que la obra sigue adelante, 

y bien.”178, e na mesma carta, de 21 de junho de 1934, afirma que “estoy muy entusiasmado y 

entregado a esto. Creo que va resultar lo que bosquejé hace tempo (me parecen muchos años) 

en esa pequeña ‘Nota sobre el Cine’”.179 Em carta datada de 1º de julho do mesmo ano Strand 

informa Chávez sobre a chegada dos novos membros da equipe e fala sobre a surpresa de 

Rodakiewicz ao ver o material filmado até aquele momento: 
Henwar [Rodakiewicz] y [Ned] Scott llegaron el viernes y están instalados en una 
casa para ellos solos. [...] Henwar vio la película que habíamos hecho y quedó 
sorprendido de la cantidad producida. Dijo: "¿No están orgullosos de la alta calidad 
del trabajo?" Bueno, sé que algunas cosas podrían ser mejores, pero el todo es bueno. 
Tiene mucho que hacer.180 

 

De fato, apesar da produção precária e da pouca experiência cinematográfica da equipe 

envolvida, Redes apresenta uma qualidade estética que o aproxima do cinema soviético, 

principalmente pelo uso da montagem figurativa, como veremos no terceiro capítulo. Além 

disso, ao usar atores amadores na construção de uma narrativa dramatizada para a exposição de 

um tema social, o filme preconiza um recurso que ficaria conhecido em todo mundo com o 

neorrealismo italiano. É importante ressaltar aqui a importância de Strand para o resultado final 

de Redes. Na carta enviada a Ignacio García Téllez em 1935 Strand afirma que “não só a 
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fotografia de ‘Pescados’ é minha, mas também seu espírito basilar e sua concepção”.181 Como 

foi dito antes, o principal objetivo dessa carta escrita por Strand após o retorno aos EUA foi 

esclarecer o papel que cada um teve na produção de Redes com o intuito de contestar as 

afirmações de Velázquez Chávez sobre sua participação na concepção do filme. Com isso, 

podemos perceber um certo orgulho de Strand ao fazer afirmações como a citada acima. Uma 

das nossas hipóteses é que Redes, além de ser fruto de um projeto cinematográfico financiado 

pelo governo mexicano, pode ser considerado como uma obra pessoal de Paul Strand. 

Como já citado neste capítulo, em sua “nota sobre o Cinema” Strand afirma que o 

projeto cinematográfico deveria abordar questões sociais e educativas através de uma forma 

dramática e estética.182 A concepção cinematográfica de Strand, aliada à sua mudança de 

perspectiva política enquanto esteve no México, seria o suficiente para sugerirmos uma 

aproximação entre Redes e o cinema soviético. Desde o começo da produção de Redes Strand 

deixou claro que gostaria de fazer um filme que estaria à altura da obra de Sergei Eisenstein, 

mesmo que essa intenção fosse contrária aos planos da SEP, que pretendia produzir 

documentários de curta-metragem de baixo orçamento.183 Assim como Strand, Eisenstein 

também teve um capítulo mexicano em sua carreira, entretanto, com um final mais trágico do 

que o do fotógrafo nova-iorquino.  

Desde a sua juventude, Eisenstein alimentava uma fascinação pelo México. Segundo 

Aurelio de los Reyes,184 um dos primeiros contatos do diretor soviético com o país distante se 

deu através de fotografias sobre o Día de los Muertos publicadas na revista alemã Arbeiter 

Illustrierte Zeitung. O interesse pelo México perdurou por toda a vida de Eisenstein, porém, o 

projeto cinematográfico realizado no país não foi fruto do desejo pessoal do diretor, mas sim 

consequência de uma série de eventos ocorridos nos EUA. 

Após uma viagem para a Europa em 1929, com o intuito de realizar uma série de 

conferências sobre o cinema soviético, Eisenstein recebeu um convite da Paramount Pictures 

para dirigir um filme nos EUA. O diretor aceitou o convite, porém, após um curto período no 

país, começou a ser perseguido pela imprensa e pelo Comitê Fish, presidido em 1930 pelo 

congressista Hamilton Fish III, responsável por investigar atividades comunistas na Califórnia.  

Com isso, após dificuldades para renovar o seu visto, Eisenstein foi obrigado a deixar o 

país. A proximidade com o México foi um pretexto para programar uma visita há muito 
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aguardada pelo diretor. Com isso, Eisenstein começou a planejar a produção de um filme que 

seria realizado no México. Para o financiamento do projeto Eisenstein buscou a ajuda de 

Charles Chaplin, que indicou o escritor socialista Upton Sinclair para comandar a produção do 

filme. Sinclair, junto com sua esposa, Mary Craig Sinclar, levantou o dinheiro necessário para 

o projeto e entrou em contato com o governo mexicano para regulamentar a estadia do diretor 

soviético no país. 

Durante sua viagem para o México, em dezembro de 1930, Eisenstein começou a 

trabalhar na concepção de ¡Que viva México!, um filme que retrataria a cultura mexicana desde 

o período pré-hispânico até a Revolução. Entretanto, a conturbada relação entre o diretor 

soviético e seus financiadores resultou no cancelamento do projeto, o que obrigou Eisenstein a 

deixar o México em 1932 sem ver sua obra concluída. Na esperança de recuperar o dinheiro 

investido, Sinclair usou as imagens feitas por Eisenstein em diferentes filmes, como Thunder 

Over Mexico (1933), Eisenstein in Mexico (1933), Death Day (1934) e Time in the Sun (1940). 

Somente em 1979, após a morte de Eisenstein, Grigori Aleksandrov, que fora assistente de 

direção e roteirista de ¡Que viva México!, montou o filme o mais próximo possível da 

concepção do diretor soviético, sendo lançado como ¡Que Viva Mexico! - Da zdravstvuyet 

Meksika!. 

 Não há registros de que Strand tenha visto os filmes em que Sinclair aproveitou as 

imagens feitas por Eisenstein no México.185 Entretanto, como veremos no terceiro capítulo, a 

influência do trabalho de Eisenstein é clara em Redes, principalmente pelo uso da montagem 

figurativa e pelas referências ao clássico O Encouraçado Potemkin (Bronenosets Potemkin, 

1925).  

Apesar de Strand ter sido o responsável pela concepção estética de Redes, um elemento 

importante do filme não esteve sob o seu controle: a música. Após a renúncia de Narciso Bassols 

e o afastamento de Carlos Chávez da chefia do Departamento de Bellas Artes a composição da 

música que faria parte da trilha-sonora de Redes ficou sobre responsabilidade de Silvestre 

Revueltas. Essa foi a principal modificação que a produção do filme sofreu após a restruturação 

nos quadros da SEP, e, como veremos, abalou a relação entre Strand e Chávez. 

Ao que tudo indica, desde o início do projeto Carlos Chávez seria o responsável pela 

composição. Na carta datada de 21 de junho de 1934 Strand fala sobre a montagem feita por 

Fred Zinnemann da cena “Funeral” e comenta que “Sin el sonido es conmovedor, pero com él, 

las escasas palavras y tu música, será espléndido”, e mais adiante: “Carlos, creo que no te 
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aburrirás de escribir la música para nuestro film. Creo que te divertirás muchísimo y tendrás 

mucho trabajo.”186 

Na correspondência datada de 1º de agosto do mesmo ano, na mesma carta em que 

Strand é comunicado sobre o apoio de Narciso Bassols após a sua saída da SEP, Chávez afirma 

que Bassols “conseguirá el dinero para la parte musical”, e que seria necessário “tener listas las 

partes silenciosas de toda la película tan pronto como sea posible. Quiero que me haga una 

descripción clara de todas las escenas y secuencias de la última versión.”187 O fato de Chávez 

pedir uma descrição das cenas indica o interesse em começar a composição da música, apesar 

de nunca ter ido até Alvarado. 

Vinte dias após essa última correspondência, Chávez escreve uma carta para Strand 

comunicando que “se desarrollaron aquí algunos hechos que parece que usted debe conocer”.188 

Junto com a carta o músico encaminha uma cópia de sua correspondência com Antonio Castro 

Leal, que o substituiu na chefia do Departamento de Bellas Artes, e afirma que “Por ella podrá 

usted enterarse de que he quedado desligado como colaborador de la película”.189 Apesar disso, 

Chávez afirma que “Me enterado de que Antonio ha resuelto apoyar definitivamente la 

continuación de los trabajos de la película lo cual me complace enormente”.190 

A carta anexada à correspondência para Strand é uma cópia da enviada um dia antes a 

Antonio Castro Leal, após Chávez ficar sabendo, “indirecta o incidentalmente”,191 que Silvestre 

Revueltas havia sido convidado para composição da música de Redes. O motivo da substituição 

seria para evitar o acumulo de funções do músico, já que Chávez iria atuar como compositor e 

diretor de orquestra na inauguração do Palacio de Bellas Artes. Apesar de Chávez iniciar a carta 

afirmando que compreendia os motivos de sua substituição e que reforçava seus laços de 

amizade com Castro Leal, o músico ressalta que, independente de seus compromissos, caberia 

a ele determinar se seria capaz de realizar o trabalho em Redes ou não. Além disso, Carlos 

Chávez afirma que 
no hubo ninguna medida previa relativa a pedirme que cesara mi compromiso de 
escribir dicha música [...] que en vista de que hace varios meses decidimos mi 
colaboración musical en la película y de que en la última visita que Strand hizo a 
México hablamos hasta de ciertos detalles de realización, yo no podía prescindir 
súbitamente de llevar a cabo un trabajo de verdadero interés cultural al que estaba 
comprometido y ligado no sólo por antecedentes oficiales, sino por motivos de 
amistad personal y artística con el propio Strand [...]192 
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Ademais, Chávez deixa claro que “Mi colaboración musical en la película fue decidida 

a pedimento expreso de Paul Strand”.193 A ênfase que Chávez dá ao convite para a composição 

da música provavelmente se deu para tentar esclarecer um mal-entendido ocorrido durante a 

visita de Castro Leal a Alvarado durante as filmagens de Redes. Chávez relata que 
posteriormente a la noticia que indirectamente tuve de que Revueltas había sido 
invitado para hacer el trabajo que yo iba a realizar, tú me comunicaste que durante tu 
estancia en Alvarado habías, en plática con Strand, hablado largamente de la ejecución 
y problemas de la parte musical, sin que Strand hubiera jamás mencionado mi nombre 
[...] que este hecho aparentemente insignificante pero en el fondo significativo, me 
obligaba a comunicarle al propio Strand todos los hechos esperando sus noticias, para 
decidir respecto a mi colaboración con él.194 

  

Na resposta enviada por Strand quatro dias após ter recebido a carta de Chávez com a 

cópia da correspondência com Castro Leal, o fotógrafo afirma que “La razón por la cual yo no 

mencioné tu nombre fue, absolutamente, porque nunca se me ocurrió que nadie sino tú escribiría 

la música para Pescados” e que, quando soube, através de Velázquez Chávez, que Silvestre 

Revueltas havia sido convidado para compor a música de Redes, “concluí que eso era sólo 

porque tus compromisos te hacían imposible venír aquí (tú ya me habías escrito algo acerca de 

eso) y de allí el cambio”.195 Além disso, Strand afirma que “Contra mi sincera decepción estaba 

el sentimiento de que con Silvestre teníamos otro artista, no uno de segunda. Esto es todo lo 

que sé”.196 

No mesmo dia em que escreveu a carta citada acima, Strand também enviou uma carta 

para Antonio Castro Leal. Na correspondência o fotógrafo afirma ter recebido a notícia com 

“dolorosa surpresa” e que, apesar de não caber a ele a decisão da escolha, desde o começo do 

projeto não havia pensado em outra pessoa para compor a música de Redes, o que justificava o 

fato de Strand não ter citado o nome de Chávez para Castro Leal durante sua visita a Alvarado. 

Strand afirma também que estava ansioso para ver a música de Chávez no filme, porém, a 

escolha de Revueltas diminuía sua decepção, “pois gosto de sua música e acho que ele, embora 

seja menos maduro que Carlos, também é um ótimo artista”.197 

Quando foi convidado para compor a música de Redes, Revueltas já era um compositor 

reconhecido internacionalmente, tendo participado da Orquesta Sinfónica de México, criado 

por Carlos Chávez em 1928. Assim como Gómez Muriel, Revueltas também estava 
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familiarizado com o teatro político de Juan Bustillo Oro e Mauricio Magdaleno, com isso, ao 

ler o roteiro de Redes, o compositor “debió haber percibido las afinidades de discurso y de 

ideología que ya había conocido en aquellas representaciones”.198 

Após o convite da SEP, Revueltas esteve em Alvarado entre 15 de setembro e 6 de 

novembro de 1934 para realizar um estudo sobre a cultura local que serviria de base para a 

composição da música de Redes.199 Como será analisado no terceiro capítulo, Revueltas 

compôs a primeira versão da música de Redes dentro do prazo estipulado pela SEP para 

conclusão do filme. Entretanto, o projeto foi abandonado e retomado somente em 1935. Durante 

esse ano, Revueltas escreveu uma segunda versão da música, provavelmente iniciada em abril 

de 1935 e finalizada em dezembro do mesmo ano.200 

O envolvimento de Revueltas na produção de Redes acabaria abalando sua relação com 

Carlos Chávez, uma amizade que existia desde o início da década de 1920. Como Chávez estava 

envolvido na produção do filme, era inquestionável que a Orquesta Sinfónica de México, 

fundada por ele em 1928, seria a responsável pela gravação da música. Entretanto, após o seu 

afastamento do projeto, provavelmente o músico dificultou qualquer ligação da orquestra com 

a produção de Redes, o que acabaria atingindo Revueltas. Segundo Contreras Soto:201 
No parece tan descabellado suponer que Chávez, sintiéndose excluido de la película, 
tomara la situación por el extremo y deseara evitar cualquier participación en ella no 
solamente suya, sino de cualquier persona o grupo que estuviera vinculado con él; así, 
pudo haber vetado la participación de su orquestra [...], o por lo menos haber impuesto 
condiciones duras o trabas casi insalvables para permitir tal participación, y quizá 
Revueltas no hubiera estado dispuesto a aceptar nada de esto. 

  

 Para Revueltas, a saída desse impasse significou a ruptura com Chávez e seu grupo. 

Com o compromisso de gravar a música de Redes e a impossibilidade do envolvimento da 

Orquesta Sinfónica de México, Revueltas recorreu à Orquesta Sinfónica Nacional, “organizada 

y promovida por el principal enemigo de Chávez”, Estanislao Mejía, “el cual se hallaba 

entonces precisamente em busca de un director de imagen y prestigio que pudiera contraponer 

a Chávez”.202 
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Apesar de Paul Strand ter mantido relação com os dois músicos, a sua amizade com 

Chávez ficou abalada após a sua substituição por Revueltas. Mesmo depois das explicações do 

fotógrafo, Chávez manteve-se ressentido, o que levou Strand a se explicar mais uma vez, 

através de um telegrama datado de 4 de novembro de 1934: “Há muita Enganação e 

Desonestidade por aqui [...] mas por favor Acredite Eu nunca fui Deliberadamente e 

Conscientemente desleal com você”.203 Apesar disso, Chávez continuou se comunicando com 

Strand durante muitos anos. Entretanto, segundo Gloria Carmona,204 Chávez só assistiu a Redes 

em 1976, no ano em que Strand morreu, em uma sessão privada organizada por Francisco 

Gaytán, chefe do Departamento de Acervo de la Filmoteca de la UNAM. 

Não sabemos ao certo os reais motivos da substituição de Carlos Chávez por Silvestre 

Revueltas na composição da música de Redes, entretanto, além do fato da renúncia de Narciso 

Bassols provavelmente ter influenciado no afastamento de Chávez do projeto, outros fatores 

podem nos ajudar a sugerir uma hipótese. Como exposto, diferentemente das cartas que Strand 

enviou para Chávez e Castro Leal em agosto de 1934, em que o fotógrafo acredita que a 

substituição de Chávez se deu por motivos burocráticos, no telegrama enviado em novembro, 

ao explicar a situação Strand usa as palavras “enganação” e “desonestidade”. Isso se deu após 

os fatos ocorridos entres os meses de setembro e outubro que causaram séries consequências 

para a produção de Redes e envolveram o sobrinho de Carlos Chávez, Agustín Velázquez 

Chávez. 

Como foi abordado aqui, Velázquez Chávez acompanhou Paul Strand durante sua 

viagem pelo interior do México e posteriormente para Alvarado, onde o fotógrafo teve a ideia 

para o argumento de Redes. Após o início das filmagens, Velázquez Chávez esteve por um 

curto período em Alvarado, porém, não é clara a função que ele exerceu na produção do filme 

naquele momento. Em carta para Carlos Chávez, datada de 21 de junho, Strand comunica a 

saída de Velázquez Chávez da equipe: 
Agustín tenía razón en dejar el trabajo, continuar con sus estudios de leyes, pintura, 
enseñanza. Por lo demás ha sido invaluable, aquí como en México, haciendo mucho 
por la película en toda clase de sentidos, trabajando en trámites, etc. Te digo que es 
un buen muchacho, no hay mejor, y nunca me ha fallado, como lo veo, nunca.205 

  

Entretanto, após o afastamento de Carlos Chávez da chefia do Departamento de Bellas 

Artes, o novo responsável, Antonio Castro Leal, enviou Velázquez Chávez até Alvarado para 
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fazer um relatório da produção do filme, o que foi realizado em julho de 1934. Provavelmente 

a intenção de Castro Leal era investigar o aumento dos recursos financeiros que a produção de 

Redes demandava e os constantes atrasos na finalização do filme. Após o relatório feito por 

Velázquez Chávez a equipe em Alvarado recebeu um ultimato da SEP: o filme deveria ser 

terminado até dezembro de 1934 ou teria o seu financiamento cancelado.206 Ou seja, Redes 

deveria ser finalizado antes do início do mandato do sucessor de Abelardo Rodríguez na 

presidência, que viria a ser Lázaro Cárdenas, que se iniciaria no primeiro dia daquele mês. 

Após realizar o relatório de produção, Velázquez Chávez acompanhou Castro Leal até 

Alvarado para verificarem a situação das filmagens. Segundo Strand,207 durante essa visita 

Castro Leal fez a seguinte proposta: se Strand prometesse terminar o filme até 16 de dezembro, 

a SEP manteria o financiamento, caso contrário a produção deveria ser interrompida, com vaga 

possibilidade de ser retomada no ano seguinte. O ultimato da SEP foi mais um dos fatores que 

prejudicaram a produção de Redes. Na carta datada de 25 de agosto de 1934, apesar da 

confiança de Strand com relação aos prazos, o fotógrafo relata para Chávez a situação em 

Alvarado após o comunicado de Castro Leal: 
Debes perdonarme que no te haya escrito como te había prometido. Es absolutamente 
cierto, como dice el señor Castro Leal, que terminar Pescados en el tiempo que se nos 
ha señalado, es ahora cuestión de minutos. Hemos estado trabajando un promedio de 
18 horas diarias, todos los días. Todo mundo aquí está cansado, pero concentrado y 
determinado a terminar la película, aprovechar la oportunidad que nos ha dado el 
gobierno y, por Dios, llevarla a cabo.208 

  

A partir do prazo estabelecido pela SEP, Strand e sua equipe fizeram dois cronogramas 

para a finalização de Redes: um referente às filmagens em Alvarado, que deveriam ser 

finalizadas até 16 de novembro, e o outro sobre a gravação do som, que estaria programada 

para ser realizada na Cidade do México, e a montagem do negativo, nos EUA. Apesar da equipe 

ter terminado as filmagens dois dias antes do prazo estabelecido, uma reviravolta na conturbada 

produção de Redes fez com que Strand perdesse todo controle da pós-produção, sendo obrigado, 

junto com a parte estrangeira de sua equipe, a deixar o México e voltar para os EUA antes da 

finalização do filme. 

A reviravolta começou com uma polêmica envolvendo Velázquez Chávez. Durante uma 

viagem a Los Angeles como representante da SEP, o sobrinho de Carlos Chávez concedeu uma 

entrevista a Fidel Murillo, que publicaria seu conteúdo no jornal La Opinión em 30 de setembro 

de 1934, sobre a mais nova produção cinematográfica mexicana. No artigo publicado por 
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Murillo, Velázquez Chávez afirmava que, além de ser responsável pela produção de Redes, que 

estava em seu estágio final, era autor do argumento do filme, feito em parceria com Paul Strand. 

O texto informava também sobre a presença de Silvestre Revueltas, amigo de Velázquez 

Chávez, no projeto, cuja música original feita para o filme seria executada pela Orquesta 

Sinfónica de México.209 Além disso, Velázquez Chávez cedeu ao jornal uma fotografia de 

produção de Redes, apesar de ter prometido a Strand que não a divulgaria antes do término das 

filmagens. Em suma, segundo Strand,210 Velázquez Chávez “usou uma parte oficial do filme 

para um artigo não oficial, totalmente falso, sem meu conhecimento ou consentimento”. 

Algumas semanas após a publicação de Murillo, Strand tomou conhecimento do artigo 

através da republicação do mesmo no jornal El dictamen, de Veracruz. As afirmações de 

Velázquez Chávez chocaram o fotógrafo, que pediu uma correção das informações. Apesar 

disso, Velázquez Chávez continuou a afirmar que era o produtor e um dos autores do filme. O 

golpe final sofrido pela produção de Redes se deu pouco tempo depois do artigo do La Opinión, 

com a nomeação de Velázquez Chávez para chefia de um novo departamento de cinema criado 

pela SEP que substituiria a Oficina de Fotografia y Cinematografia, cujo responsável era Paul 

Strand. Ao invés de demitir Strand, Castro Leal criou um novo departamento com o intuito de 

transferir a responsabilidade da produção de Redes para Velázquez Chávez, que teria a partir 

daí total controle sobre as questões financeiras e materiais que envolviam a feitura do filme.211  

Com a produção sob controle de Velázquez Chávez, a equipe estrangeira de Redes, com 

os salários interrompidos, teve que voltar para os EUA antes da finalização do filme. Segundo 

Strand,212 Gunther von Fritsch, Henwar Rodakiewicz e Fred Zinnemann tiveram que emprestar 

dinheiro para a viagem. Após o término das filmagens em Alvarado, Strand e sua equipe 

tentaram gravar a trilha sonora do filme o mais rápido possível, porém, o material não foi aceito 

pelo laboratório responsável devido a sua baixa qualidade. Com isso, a pós-produção teve início 

somente em 1935 e ficou sob responsabilidade da equipe mexicana. 

 

2.5. Após Redes 

 

 Strand ficou no México até o começo de 1935, provavelmente tentando recuperar o 

comando da produção de Redes, porém sem sucesso. Na carta enviada a Ignacio García Téllez 

                                                 
209 KRIPPNER, 2010, p. 85. 
210 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 345. (tradução nossa). 
211 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 346. 
212 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 348. 



69 
 

após o seu retorno aos EUA, Strand termina a correspondência pedindo “respeitosamente” que 

o Secretário de Educação considerasse “não só a injustiça feita contra mim e meus associados, 

mas também o erro de permitir que pessoas incompetentes e inescrupulosas tentem concluir um 

trabalho que não criaram e que nunca possam saber o que precisa ser feito corretamente”. 

Segundo o fotógrafo, somente ele e sua equipe saberiam o que fazer no que dizia respeito à 

“relação da música com a ação do filme e a reedição e adição de cenas que a última sequência 

precisa ter”. Strand termina a carta dizendo que 
Mais uma vez, eu protesto contra a atitude que o Departamento de Bellas Artes tomou 
ao privar-me da minha legítima oportunidade de concluir o trabalho que o Lic. Narciso 
Bassols me confiou, e peço-lhe que restaure essa oportunidade para mim e para meus 
associados.213 

 

Além de Strand não ter recebido nenhuma resposta da SEP, a produção de Redes foi 

abandonada pela Secretaria. Entretanto, em 1935, apesar de estar envolvido em outras 

atividades, Gómez Muriel afirma que “quería que se pudiera terminar el filme”, para isso, 

“conseguí convencer al secretario de Educación, Ignacio García Téllez, y al licenciado José 

Castelló de que se reanudara la película”.214 Provavelmente Gómez Muriel conseguiu 

convencer a SEP a retomar o projeto após abril de 1935, quando o filme, apesar de não estar 

finalizado, foi exibido para um pequeno grupo de pessoas, entre elas Narciso Bassols. Apesar 

do afastamento de Carlos Chávez do projeto, ao que tudo indica o músico continuou informando 

Strand sobre a situação de Redes. Em resposta datada de 14 de abril de 1935, o fotógrafo afirma 

que “Lo que me dices de la situación general en Educación me parecen buenas noticias”. Na 

mesma correspondência Strand comenta que “Tuve una nota muy agradable de él [Narciso 

Bassols] en que me disse que había visto Pescados y la encontro excelente, aunque 

incompleta”.215 Com a retomada do projeto, Gómez Muriel entrou em contato com Silvestre 

Revueltas, que iniciou a composição de uma segunda versão da música, terminada no final do 

ano de 1935.  

 Após a sua estreia no México e nos EUA, Redes foi exibido no Palau de la Música, em 

Barcelona, em 7 de outubro de 1937, em um evento realizado para apoiar a República durante 

a Guerra Civil Espanhola. Segundo Roberto Kolb Neuhaus,216 Silvestre Revueltas gostou tanto 

do resultado final de Redes que fez questão de dirigir pessoalmente o concerto durante a 
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projeção do filme. Em 1939 Redes recebeu um prêmio do Conselho da União Pan-Americana, 

presidido por Franz Boas, pelo apoio à causa de todos os trabalhadores desfavorecidos.217 

Mesmo após a morte de Paul Strand, a história em torno de Redes continuou a render 

polêmicas, mais uma vez relacionada a Velázquez Chávez. Como já dissemos nesse capítulo, 

durante as filmagens em Alvarado, Ned Scott fez uma série de fotografias da produção de 

Redes, hoje organizada pelo The Ned Scott Archive. Antes de voltar para os EUA, Scott revelou 

algumas dessas fotografias e distribuiu para os membros da equipe de Redes como presente: 92 

para Henwar Rodakiewicz, 88 para Paul Strand, 79 para Fred Zinnemann, 43 para Gunther von 

Fritsch e 29 para Barbara Messler. Segundo James Krippner,218 um número incerto dessas 

fotografias permaneceu no México e, cinco décadas após a produção de Redes, uma delas foi 

leiloada em 1991 nos EUA na Christie’s, uma das casas mais importantes de leilões de arte do 

mundo, por uma grande quantia de dinheiro. Atrás da fotografia havia a seguinte observação: 

“Esta fotografia de Paul Strand pertence à minha coleção pessoal”, seguida da assinatura de 

Agustín Velázquez Chávez. 

 Segundo o The Ned Scott Archive,219 o que poderia ser um mal-entendido se revela 

apenas um dos episódios de um esquema fraudulento protagonizado por Velázquez Chávez, o 

que levaria a família de Scott a iniciar uma disputa judicial para recuperar os direitos autorais 

do fotógrafo. Em 1979, 15 anos após a morte de Scott, Velázquez Chávez fez uma visita à viúva 

do fotógrafo em sua residência, na Califórnia, e a convenceu a emprestar os negativos originais 

da série fotográfica feita durante a produção de Redes. Segundo Velázquez Chávez, o material 

seria usado para uma exposição que reuniria a herança imagética de Redes produzida por Ned 

Scott e Paul Strand, programada para ser realizada em 1980 no Palacio de Bellas Artes, na 

Cidade do México. 

 Ao saber do empréstimo, os filhos de Scott contrataram um advogado e informaram 

Velázquez Chávez que o material deveria ser devolvido para a família o mais rápido possível. 

Um acordo foi feito e após a exibição, que ocorreu em 1981, os negativos foram devolvidos. 

Entretanto, Velázquez Chávez desrespeitou o acordo e, ao invés de usar o material apenas para 

a exibição, publicou um portfólio intitulado “Redes”: 32 fotocuprigrafías, que, segundo a 

publicação, continha fotografias de Paul Strand e Ned Scott. Entretanto, segundo o The Ned 

Scott Archive, todas as imagens presentes no portfólio, vendido na época por um alto preço, são 
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de autoria de Scott. Além das fotografias, o portfólio contém textos sobre Redes e a obra de 

Paul Strand, escritos por Velázquez Chávez, Manuel González Casanova, Gabriel Fernández 

Ledesma e Manuel Álvarez Bravo, além de uma série de documentos referentes à produção e à 

divulgação do filme. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE INTERNA DE REDES 

 

 O terceiro capítulo será dedicado à análise interna de Redes, ou seja, de seus elementos 

propriamente cinematográficos. Para a análise do filme usaremos a versão lançada em DVD 

presente no livro Paul Strand in Mexico, 1932-34.220 Além disso, para a divisão das cenas de 

Redes, usaremos a “TABLA ESQUEMATICA DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON 

LA FILMACION DE LA PELÍCULA ‘PESCADOS’” presente no livro Redes: 32 

fotocuprigrafías.221 

 

3.1. Tensões em torno dos créditos iniciais 

 

A primeira informação que temos no início de Redes e da cena “Titulos y Creditos” é a 

de que o filme foi financiado pela Secretaría de Educación Pública (SEP) do México, 

informação essa que está sobreposta à imagem do brasão da bandeira do país. Em seguida os 

créditos são apresentados através de uma série de fusões sobreposta às imagens da praia e do 

mar agitado. A cena é acompanhada pelo início do episódio musical Los pescadores da suíte 

composta por Silvestre Revueltas. É importante ressaltar que esse episódio musical possui um 

tema que se repetirá em outras cenas do filme, porém, com estruturas e significados 

diferentes.222 No caso da cena “Titulos y Creditos”, durante a transição entre os primeiros 

planos da praia e os planos médios das ondas, o tema se desenvolve para um gesto musical que 

parece “criar expectativa, associada às imagens de um mar cheio de promessas”.223 Vale 

ressaltar aqui que, no caso de Redes, acreditamos que as imagens das ondas representam 

também a força da união dos pescadores contra a exploração da qual eles são vítimas (Ver 

ANEXO I, Figuras 1-3). Metáfora semelhante foi usada por Sergei Eisenstein em seu clássico 

O Encouraçado Potemkin (Bronenosets Potemkin, 1925), em que as ondas se chocando contra 

o porto de Odessa fazem alusão à revolta originária no mar que está prestes a chegar à cidade. 

Como veremos no decorrer desta análise, a obra de Eisenstein foi a principal referência para 

                                                 
220 KRIPPNER, James. Paul Strand in Mexico, 1932-34. Nova York: Aperture, 2010. 
221 VELÁZQUEZ CHÁVEZ, Agustín (Org.). Redes: 32 fotocuprigrafías. Cidade do México: Filmoteca de la 
UNAM, 1982. Disponível em: <https://www.thenedscottarchive.com/redesfilm/redes-film-published-
literature.html#filmoteca>. Acesso em: 10 dez. 2014. 
222 Apesar de não lermos partitura, acreditamos que a análise de certas características da música de Silvestre 
Revueltas é importante. Para isso, usaremos como referência o trabalho de Roberto Kolb Neuhaus (2008, 2009). 
223 KOLB NEUHAUS, Roberto. Silvestre Revueltas’s Redes: composing for film or filming for music?. The 
Journal of Film Music, v. 2, n. 2-4, p. 127-144, 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1558/jfm.v2i2-4.127>. 
Acesso em: 18 jan. 2015. p. 136. (tradução nossa). 
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Paul Strand na concepção de Redes, não só pela temática, mas principalmente pelo uso da 

montagem figurativa presente em duas cenas importantes do filme, analisadas neste capítulo. 

Voltando aos créditos, após o título do filme os planos seguintes informam: “Autores” 

(Agustín Velázquez Chávez, Paul Strand), “Adaptador” (H. Rodakiewicz), “Supervisor” 

(Hilario Paullada), “Musica original de Silvestre Revueltas”, “Fotografia de Paul Strand”, 

“Sonido” (Sistema Rodriquez), “Corte sincrônico” (Jose Marino) e “Jefe de Produccion [sic]” 

(Agustín Velázquez Chávez). Em seguida temos os “Personajens”: “Miro” (Silvio Hernández), 

“El Zurdo” (Antonio Lara), “Miguel” (Miguel Figueroa), “El Candidato” (Rafael Hinojosa), 

“Mingo” (Felipe Rojas), “Don Anselmo” (David Valle González) e “Pescadores y vecinos del 

lugar”. A última informação que temos é sobre os “Directores”: “Emilio Gómez Muriel” e 

“Fred Zinnemann”. 

A transcrição dos créditos que fizemos acima serve para analisarmos o destaque dado à 

parte mexicana da equipe envolvida na produção de Redes e a polêmica em torno da figura de 

Agustín Velázquez Chávez, apresentado como um dos autores e chefe de produção de Redes. 

Como foi discutido no segundo capítulo, após o término das filmagens em Alvarado a equipe 

estrangeira se viu obrigada a voltar para os EUA, inclusive Paul Strand, deixando a pós-

produção de Redes, realizada somente em 1935, sob responsabilidade da equipe mexicana. Com 

isso, acreditamos que os nomes dos mexicanos envolvidos receberam deliberadamente um 

destaque maior, como o de Velázquez Chávez, que aparece antes do nome de Paul Strand, e o 

de Emilio Gómez Muriel, que aparece antes do nome de Fred Zinnemann. A hipótese de que 

seria apenas uma organização por ordem alfabética pode ser descartada pelo fato da substituição 

de Barbara Messler, que trabalhou como supervisora de roteiro e secretária, por Hilario 

Paullada, que não aparece em nenhuma referência sobre o filme usada nesta pesquisa. Além 

disso, os nomes de Gunther von Fritsch (montagem) e de Ned Scott (fotografia de produção) 

foram omitidos dos créditos. 

Tal hipótese é reforçada quando analisamos o pôster de divulgação de Redes. O que 

mais chama a atenção é o fato do nome do diretor e o do produtor não estarem presentes no 

pôster. Além do título do filme, há apenas uma ilustração que reproduz um plano do “Epilogo” 

em que os personagens El Zurdo e Miguel estão em um barco levando o corpo de Miro para a 

cidade. Logo abaixo, temos a seguinte informação: “Musica de Silvestre Revueltas”. O nome 

do compositor mexicano é o único que aparece no cartaz. Ademais, além da informação de que 

o filme foi financiado pela SEP, temos, logo abaixo do título, uma observação enfatizando que 

essa se trata de uma “película mexicana” (Ver ANEXO II, Figura 1). Acreditamos que o 

destaque dado ao nome de Silvestre Revueltas é compreensivo não apenas pelo fato de o músico 
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ser o mais conhecido perante o público, mas sobretudo pela ligação de sua obra com o 

nacionalismo musical mexicano. 

Apesar da ênfase dada aos elementos nacionais, a música de Silvestre Revueltas no 

início de Redes suscita uma tensão entre as informações textuais e os elementos visuais e 

sonoros. Como dissemos no início do capítulo, há uma evolução do tema musical no momento 

em que aparecem os planos abertos do mar agitado, o que cria a ideia de expectativa e esperança. 

É justamente durante esse ápice musical que o nome de Paul Strand aparece na tela, sobreposto 

à imagem das ondas (Ver ANEXO I, Figura 3). É importante ressaltarmos que o nosso objetivo 

não é investigar se tal efeito foi intencional ou não, mas identificar as possíveis ambiguidades 

existentes entre os vários níveis de significação do filme. 

Com relação a Velázquez Chávez, apesar de ter trabalhado no início da produção de 

Redes, o fato de ser creditado como chefe de produção não condiz com a realidade. Em uma 

carta de Strand enviada a Carlos Chávez, datada de 21 de junho de 1934, o fotógrafo afirma 

que 
Agustín tenía razón en dejar el trabajo, continuar con sus estudios de leyes, pintura, 
enseñanza. Por lo demás ha sido invaluable, aquí como en México, haciendo mucho 
por la película en toda clase de sentidos, trabajando en trámites, etc. Te digo que es 
un buen muchacho, no hay mejor, y nunca me ha fallado, como lo veo, nunca.224 

 

É importante ressaltar que a carta citada acima foi enviada antes da polêmica em torno 

do artigo publicado no jornal La Opinión em setembro do mesmo ano, em que Velázquez 

Chávez afirmava ser o produtor de Redes, e da sua nomeação, logo em seguida, para a chefia 

do novo departamento de cinema criado pela SEP, o que lhe daria controle total sob a produção 

do filme. Após voltar aos EUA, Strand escreveu uma carta para o então Secretário de Educação 

Pública, Ignacio García Téllez, em fevereiro de 1935, em que aborda 21 tópicos referentes à 

produção de Redes. A intenção de Strand com a carta, além de tentar resgatar o controle da 

produção de Redes, era garantir que os créditos fossem devidamente respeitados, além de 

denunciar a atitude do “garoto Velázquez Chávez”.225 Sobre a concepção de Redes, segundo 

Strand, um esboço para o argumento do filme foi escrito após a sua visita à Alvarado 

acompanhado de Velázquez Chávez. De volta à Cidade do México, Strand mostrou o esboço 

para Carlos Chávez e em seguida escreveu uma segunda versão, que seria a base para a criação 

do roteiro de Redes. Segundo o fotógrafo, 
Eu discuti esses rascunhos da história com Velázquez Chávez e permiti que os créditos 
fossem compartilhados com ele, embora suas contribuições fossem poucas. Como 
muitas pessoas podem confirmar, por estarem perto de mim naquela época e 

                                                 
224 CARMONA, 1989, p. 177. 
225 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 344. (tradução nossa). 
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conhecerem os fatos, não só a fotografia de “Pescados” é minha, mas também seu 
espírito básico e sua concepção.226 

 

Para Strand, o artigo publicado no jornal La Opinión foi uma afronta à sua autoridade, 

confiada por Carlos Chávez e Narciso Bassols. Segundo o fotógrafo, 
este antigo amigo em quem eu tinha confiado completamente, era indigno de 
confiança; que esse garoto que havia feito apenas uma pequena contribuição para a 
história de “Pescados”, que não tinha nada a ver com a produção do filme, cuja 
experiência em produção cinematográfica era praticamente zero, era um mentiroso 
ambicioso e inescrupuloso -- um impostor.227 

 

Apesar de Strand ter informado Antonio Castro Leal, então chefe do Departamento de 

Bellas Artes, sobre a atitude de Velázquez Chávez, o fotógrafo não recebeu nenhuma resposta. 

A carta enviada para Ignacio García Téllez era a derradeira tentativa para esclarecer os fatos 

em torno da produção e dos créditos de Redes. Segundo James Krippner,228 provavelmente 

Strand escreveu a carta junto com Carlos Chávez, que a traduziu para o espanhol. Não sabemos 

ao certo a reação dos dirigentes da SEP ao receber a correspondência. De qualquer forma, apesar 

de Strand não ter sido creditado como produtor do filme, seu nome aparece como um dos 

autores e como diretor de fotografia. Entretanto, após ter assistido ao filme pela primeira vez, 

Strand escreveu para Chávez em 27 de agosto de 1936 afirmando que “Los créditos [eram] 

poco honrados”.229 

 Ainda segundo Krippner,230 mesmo após o seu afastamento do projeto e do 

desapontamento que isso causou, provavelmente Carlos Chávez atuou nos bastidores para que 

Strand recebesse os devidos créditos. Prova disso é a carta enviada por Lázaro Cárdenas para 

Strand em 1938, em que o então presidente afirma que: 
Cuando se concluyó la película “Redes”, tuve oportunidad de ver una exhibición de 
la misma, y admirar en ella talento indiscutible en la dirección, fotografía 
excepcionalmente hermosa, y vigoroso sentido social. Habiendo sido usted Director 
de la mencionada película y fotógrafo de la mayor parte de las escenas, considero 
justo escribirle para felicitarlo por esa obra, cuyos méritos han sido reconocidos 
calurosamente en este País, como una acertada y nueva interpretación artística de 
paisajes y costumbres seculares.231 

  

Apesar de Cárdenas se equivocar ao atribuir a direção do filme a Strand, não há dúvidas 

de que o fotógrafo foi reconhecido no México como o verdadeiro criador de Redes. Entretanto, 

                                                 
226 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 340. (tradução nossa). 
227 STRAND, 1935 apud KRIPPNER, 2010, p. 346. (tradução nossa). 
228 KRIPPNER, 2010, p. 90. 
229 CARMONA, 1989, p. 238. 
230 KRIPPNER, 2010, p. 92. 
231 CÁRDENAS, Lázaro [Carta] 3 jan. 1938, Cidade do México [para] STRAND, Paul, Nova York. 1f. apud 
KRIPPNER, 2010, p. 91. 
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o fato de o nome de Paul Strand não aparecer como produtor, além da omissão de outros 

integrantes estrangeiros, sugere que houve a intenção em dar mais ênfase aos nomes dos 

mexicanos. É importante ressaltar que tanto a produção quanto a pós-produção de Redes se deu 

em um período de forte nacionalismo no México, herança da Revolução. Entretanto, 

diferentemente de Carlos Alejandro Belmonte Grey,232 não consideramos Redes como um filme 

da era cardenista. Apesar de seu lançamento e da criação de seu material publicitário terem 

ocorrido durante o governo de Lázaro Cárdenas, acreditamos que Redes está ligado mais à 

política cultural revolucionária da SEP e à colaboração entre Carlos Chávez e Paul Strand. 

 

3.2. A relação entre a música e a montagem 

  

 Após os créditos, durante a “Escena de la Tarraya”, Redes nos apresenta o seu 

protagonista: Miro. Através de um plano médio, o pescador aparece entrando no mar. Em 

seguida ele joga uma rede na água e, esperançoso, a puxa de volta. Porém, logo percebemos a 

decepção em seu rosto: apenas um pequeno peixe é capturado e logo jogado de volta ao mar 

(Ver ANEXO I, Figuras 4-8). O tema musical da cena “Titulos y Creditos” aparece novamente 

aqui, no momento em que Miro puxa a rede. No entanto, ao contrário da transição para o gesto 

que transmitiu a ideia de expectativa na primeira cena, dessa vez Revueltas diminui o ritmo da 

música, até o seu colapso: “Em consonância com a expectativa frustrada do pescador, a melodia 

abandona qualquer desenvolvimento e resolução.”233 

 É importante ressaltar que a função da música de Silvestre Revueltas não é apenas 

ilustrar as imagens do filme, pelo contrário. A composição de Revueltas, feita em forma de 

suíte, pode ser executada sem a presença do filme. A música, também intitulada Redes, é 

dividida em duas partes, por sua vez divididas em episódios musicais, que fazem referência às 

principais cenas do filme: Los pescadores, Funeral del niño, Salida a la pesca, Lucha e Regreso 

de los pescadores con su compañero muerto.234 

 O que chama a atenção na cena “Escena de la Tarraya” é o fato de que o único elemento 

da trilha-sonora é a música de Revueltas. Não ouvimos o barulho das ondas, a rede ao cair na 

água e muito menos o suspiro de decepção de Miro ao jogar o pequeno peixe de volta ao mar. 

                                                 
232 BELMONTE GREY, Carlos Alejandro. La formación del modernismo vernáculo en el cine de la revolución 
mexicana bajo el cardenismo: Estudio de tres casos: El Compadre Mendoza, Redes y Así es mi tierra. 2015. 377 
f. Tese (Doutorado em História e Estudos Contemporâneos) - Universitat Jaume I; Université Paris-Sorbonne, 
Espanha; França. 2015. 
233 KOLB NEUHAUS, 2009, p. 136-137. (tradução nossa). 
234 OBRAS maestras – Silvestre Revueltas I. Disponível em: <http://musicaenmexico.com.mx/obras-maestras-
silvertre-revueltas-i/> Acesso em: 23 de janeiro de 2018. 
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Isso se repete na maioria das cenas em que não há a junção da música com diálogos. Essa 

característica faz de Redes uma estranha mistura de filme sonoro com filme mudo. 

 A relação entre música e imagens nos leva a analisar outro elemento do filme: a 

montagem. Segundo Roberto Kolb Neuhaus, Redes é um dos poucos exemplos em que o filme 

foi montado em função da música, e não o contrário. Para o autor, quando a pós-produção de 

Redes foi retomada em 1935, Revueltas realizou uma segunda versão de sua composição e teve 

a oportunidade de montar o filme em sintonia com a música, pelo menos as cenas em que não 

há diálogo ou aquelas em que, no resultado final, não ouvimos as falas dos personagens. Com 

isso, a “música determina o ritmo geral e a estrutura com a qual a imagem e as palavras se 

encaixam nessas cenas e [...] constitui um texto autônomo que aspira a dar significado tanto à 

imagem quanto às palavras”.235 

 Entretanto, segundo Emilio Gómez Muriel,236 a gravação definitiva da música foi feita 

tendo como base o filme montado. Provavelmente os diálogos foram gravados dentro do prazo 

estipulado pela SEP, ou seja, antes de 16 de dezembro de 1934, porém, apesar de Revueltas ter 

composto uma primeira versão da música antes do final daquele ano, a que conhecemos hoje 

foi adicionada ao filme somente no final do ano de 1935. Na partitura da música, cujo título, 

assim como o do filme, foi alterado de Pescados para Redes, Revueltas anotou as datas de início 

e conclusão da composição: outubro de 1934 e 4 de dezembro de 1935.237 

 Sobre a montagem de Redes, o pouco que sabemos é que o trabalho foi concluído por 

Gómez Muriel na primeira metade de 1935 após ter convencido Ignacio Gargía Téllez a retomar 

a produção do filme, que em seguida foi exibido, ainda incompleto, para um pequeno grupo de 

pessoas, entre elas Narciso Bassols. Tal informação está presente na carta enviada por Strand a 

Carlos Chávez em 14 de abril de 1935, em que o fotógrafo afirma que “Tuve una nota muy 

agradable de él [Narciso Bassols] en que me dice que había visto Pescados y la encontró 

excelente, aunque incompleta”.238 

 Segundo Eduardo Contreras Soto,239 após essa primeira exibição, “Gómez Muriel debió 

emplear, principalmente, la segunda mitad de 1935 para concluir la edición y sincronización y 

dejar lista una copia de la película previa a la grabación de la música”. De qualquer forma, 

independente do momento em que a música foi adicionada ao filme, ou se esse foi montado em 

                                                 
235 KOLB NEUHAUS, 2009, p. 130. (tradução nossa). 
236 GÓMEZ MURIEL apud GARCÍA RIERA, 1972, p. 70. 
237 CONTRERAS SOTO, 2012, p. 114. 
238 CARMONA, 1989, p. 208. 
239 CONTRERAS SOTO, 2012, p. 112. 
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função daquela, uma coisa é certa: não sabemos o quanto do filme que conhecemos hoje foi 

montado sob supervisão de Paul Strand. 

 

3.3. Os extremos socioeconômicos 

 

 Voltando ao filme, a próxima cena, “Miro y Antonio”,240 tem como função nos 

apresentar a vila dos pescadores e a extrema situação de pobreza em que eles vivem. Com um 

movimento de câmera em tilt241 descendente e um pequeno travelling242 para esquerda, Redes 

nos mostra uma parte do céu através dos coqueiros e em seguida uma cabana e um varal com 

roupas esfarrapadas (Ver ANEXO I, Figuras 9-11). Como veremos, essa relação entre algo 

superior (representada nesta cena pelo céu) e a pobreza (representa pela cabana e pelas roupas 

esfarrapadas) aparecerá em outros momentos do filme e será questionada por Miro durante o 

seu discurso na cena “Mitin”. No final da cena de apresentação da vila, há um diálogo em que 

Miro, após relatar para El Zurdo que não havia conseguido pescar nenhum peixe, propõe a ida 

até “el pueblo” para ver se encontram algum trabalho. 

 Assim como a cena “Miro y Antonio”, “Miro busca trabajo” também se inicia com 

planos de apresentação, dessa vez do “pueblo”.  Miro e El Zurdo caminham pelas ruas da 

pequena cidade e vão até o porto em busca de trabalho como estivadores. No plano seguinte 

vemos Miguel, um pescador da mesma vila de Miro, que está trabalhando no porto. Percebemos 

que o trabalho de estivador é a última alternativa quando os pescadores são vítimas da má 

temporada de pesca, pois segundo El Zurdo, “No hay trabajo en ninguna parte”,243 ao que 

Miguel confirma dizendo que aquele foi o único trabalho que ele encontrara. 

 No final desta cena, Miro afirma que a necessidade de trabalho é urgente, pois seu 

“muchacho sigue muy enfermo”.244 Miguel tenta ajudar, perguntando para o capataz do porto 

se havia alguma vaga para os pescadores. Ante a negativa do último, temos um primeiro plano 

de Miro enquadrado em leve contraplongée,245 apresentando o pescador como uma figura 

                                                 
240 Apesar de o nome de Antonio Lara aparecer no título da cena, o nome de seu personagem no filme é “El Zurdo”, 
que em espanhol pode significar tanto canhoto como pessoa que tem inclinações ideológicas de esquerda. 
241 O movimento em tilt, ou panorâmica vertical, é aquele em que a câmera, apesar de estar fixa, desliza para cima 
ou para baixo, imitando o movimento de uma cabeça. Para mais detalhes, cf. BORDWELL, David; THOMPSON, 
Kristin. A arte do cinema: uma introdução. Campinas: Editora Unicamp; São Paulo: Edusp, 2013. p. 315. 
242 No movimento em travelling a câmera se desloca em qualquer direção. Para mais detalhes, cf. BORDWELL; 
THOMPSON, 2013, p. 315. 
243 00:05:36 
244 00:05:45 
245 Contraplongée, ou câmera baixa, é o enquadramento de baixo para cima. Para mais detalhes, cf. BORDWELL; 
THOMPSON, 2013, p. 308 e 310. 
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superior, apesar da mistura de preocupação e tristeza estampada em seu rosto (Ver ANEXO I, 

Figura 12).  

 Antes do final da cena, Miguel sugere a Miro uma visita a Dom Anselmo Herrera, pois 

“Puede ser que él te ayude en algo”,246 ao que Miro responde: “No, Miguel. Primero haré 

cualquier cosa antes que pedirle un favor a esse.”247 Essa é a primeira referência ao personagem 

Dom Anselmo, o dono dos barcos e redes usados pelos pescadores que monopoliza a compra 

dos peixes. É importante ressaltar aqui a intenção de Redes em retratar desde o início o 

personagem de Dom Anselmo como algo negativo, ao contrário de Miro, apresentado como 

algo superior e, como veremos no decorrer do filme, até sagrado.  

 Após a fala de Miro temos um fade-out248 e em seguida um fade-in249 que dá início à 

cena “Miro y Anselmo Herrera – Patio nº 1”. O uso do fade-out/fade-in nesse caso não significa 

apenas a transição entre as cenas marcada por uma passagem de tempo diegético, mas também 

uma ligação de causa e efeito entre elas, pois logo após Miro afirmar que faria qualquer coisa 

antes de pedir ajuda àquele que o explora, temos um primeiríssimo plano de um bloco de notas 

onde se lê: “Anselmo Herrera y Cia - Comisionista”.250 Ou seja, após não conseguir emprego 

em nenhum lugar, Miro é obrigado a humilhar-se e pedir ajuda a Dom Anselmo na tentativa 

desesperada de ajudar seu filho. 

Além da informação sobre o nome da empresa, percebemos que alguém, que logo 

saberemos se tratar de Dom Anselmo, está anotando informações no bloco de notas referente 

ao balanço financeiro durante aquele mês. Dom Anselmo está ao telefone e através de sua 

conversa com seu tio sabemos que, apesar da temporada de pesca ter atrasado naquele ano, isso 

não o impede de comprar “otro motor para la fábrica de hielo”.251 Dom Anselmo, assim como 

Miro, também é enquadrado em leve contraplongée, porém sorrindo ao se despedir de seu tio 

pelo telefone (Ver ANEXO I, Figura 13). A intenção é criar um contraste entre o mundo de 

Dom Anselmo, onde o atraso da temporada de pesca, apesar de ser a matéria prima de seu 

negócio, não o afeta, e o dos pescadores, que na mesma situação são obrigados a procurarem 

empregos secundários e até se humilharem pedindo ajuda para os seus patrões. Essa 

comparação entre a situação de Miro e de Dom Anselmo aparecerá em outros momentos de 

                                                 
246 00:06:13 
247 00:06:16 
248 Fade-out é um recurso de transição caracterizado pelo gradativo escurecimento do quadro.  
249 Em oposição ao fade-out, o fade-in é o aparecimento gradativo do quadro. O fade-out/fade-in é usado na maioria 
dos casos para marcar uma passagem de tempo na narrativa. Para mais detalhes, cf. BORDWELL; THOMPSON, 
2013, p. 350. 
250 00:06:26 
251 00:06:32 
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Redes e servirá não só para o desenvolvimento dramático do filme, mas também, assim como 

previsto pelo Plan para la filmación de películas educativas, para mostrar “o surgimento de 

uma ordem social complexa que engloba extremos socioeconômicos”.252 

 No momento do encontro entre Miro e Dom Anselmo, além dos dois personagens, 

vemos um papagaio no canto superior esquerdo do quadro, próximo ao pescador. Após Miro 

explicar que precisa de dinheiro para levar o seu filho doente até o hospital da cidade, caso 

contrário poderia perdê-lo, o pescador afirma que, como “La temporada pasada trabajé para una 

de sus pesqueiras. Cuando baje el pescado le pagaré con mi trabajo”.253 É interessante notar 

que Miro não procura nenhuma ajuda na própria vila dos pescadores para tentar curar o seu 

filho e procura levá-lo até um hospital da cidade. 

Um dos objetivos da SEP em relação às comunidades rurais era justamente erradicar a 

influência religiosa no tratamento de saúde e prevenção de doenças. Segundo Mary Kay 

Vaughan,254 uma das preocupações de Rafael Ramírez, criador das Misiones Culturales da SEP, 

era erradicar a “absurda confianza en curandeiros, brujas, sacerdotes y milagros”, costumes 

esses que “obstaculizaban el aumento de la ‘capacidad productiva’” dos camponeses. 

 Voltando à cena, no momento em que Miro pede ajuda a Dom Anselmo, o papagaio 

aparece novamente, dessa vez isolado no quadro através de um primeiro plano. A imagem do 

animal aparece justamente no momento em que escutamos a voz em off de Miro, o que sugere 

que os pedidos de ajuda por parte dos pescadores são recebidos com indiferença pelo 

comerciante (Ver ANEXO I, Figuras 14 e 16). Isso é reforçado nos planos anteriores, em que, 

após Miro dizer para Dom Anselmo que “Quisiera pedirle algo”, esse continua seu trabalho e, 

ríspido, pergunta: “¿Qué dices?”.255 

 Durante todo o diálogo, além do contraste entre os dois mundos ser reforçado mais uma 

vez através da comparação entre o esfarrapado pescador e o engravatado comerciante, Dom 

Anselmo é enquadrado em plongée256 em relação a Miro (Ver ANEXO I, Figura 15). Apesar 

da humilhação, Miro mais uma vez é mostrado como algo superior e, em um rápido plano, 

aparece sob uma luz mais forte e com plantas nas suas costas que sugerem um ser alado (Ver 

ANEXO I, Figura 17). 

                                                 
252 Plan para la filmación de películas educativas apud KRIPPNER, 2010, p. 76. (tradução nossa). 
253 00:07:13 
254 VAUGHAN, 2001, p. 55. 
255 00:07:00 
256 Plongée, ou câmera alta, é o enquadramento de cima para baixo. Para mais detalhes, cf. BORDWELL; 
THOMPSON, 2013, p. 308 e 311. 
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 Após Dom Anselmo explicar que não poderia ajudá-lo, pois “El negocio anda muy 

mal”257 (o que não o impediu de comprar outro motor para a fábrica de gelo), mais uma vez 

temos um fade-out seguido de fade-in que marca tanto a transição para a cena seguinte, 

“Funeral”, quanto uma relação de causa e efeito. Assim como na transição da cena “Miro busca 

trabajo” para “Miro y Dom Anselmo”, que evidencia a humilhação de Miro ao pedir ajuda para 

o comerciante de peixes, a transição para a cena “Funeral” nos informa que, ao negar o pedido 

de ajuda de Miro, Dom Anselmo condenou o seu filho à morte. Vale ressaltar que durante as 

duas transições o último plano de cada cena enquadra o rosto de Miro, que transparece tristeza 

e preocupação. 

 

3.4. A morte como imobilidade 

 

Assim como o plano da cena “Miro y Antonio”, que nos apresenta a vila dos pescadores, 

a cena “Funeral” também se inicia com um movimento de câmera em tilt descendente, dessa 

vez com um plano geral que enquadra uma parte do céu e da pequena cidade e em seguida o 

cortejo fúnebre. Mais uma vez temos um plano que sugere a situação dos pescadores, nesse 

caso a morte do filho de Miro, como resultado de uma força superior, algo que não pode ser 

questionado e muito menos mudado pelos trabalhadores (Ver ANEXO I, Figuras 18 e 19). Esse 

discurso será reforçado durante a primeira metade do filme, até ser contestado por Miro, que, 

como veremos, se converterá no líder dos pescadores na luta por uma vida mais justa e livre de 

preceitos religiosos. 

 Voltando a cena “Funeral”, em seguida temos um plano de conjunto que enquadra duas 

crianças que estão observando o cortejo embaixo de uma rede. É interessante lembrar aqui que 

o primeiro título que Redes recebeu foi “Pescados”. Em espanhol, a palavra pode fazer 

referência tanto a “peixes” como a “pescados”, ou seja, “capturados”. O título faz alusão à 

situação dos pescadores: trabalhadores/peixes explorados/capturados. Além disso, o plano que 

enquadra as duas crianças sob uma rede as coloca como possíveis próximas vítimas do mesmo 

destino que o do filho de Miro (Ver ANEXO I, Figura 20). Essa metáfora aparecerá de forma 

mais clara em outra cena. 

Entretanto, o título definitivo do filme, Redes, também apresenta dois sentidos. O 

material, que faz referência ao utensílio de pesca, e o simbólico, referente à “rede de 

exploração” comandada pelo comerciante Dom Anselmo. Também podemos atribuir um 

                                                 
257 00:07:20 
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sentido simbólico para o título que o filme recebeu nos EUA: The Wave. Como dissemos no 

início deste capítulo, assim como Sergei Eisenstein, Paul Strand usou a imagem das ondas se 

agitando no mar e se chocando contra a praia como metáfora para se referir a força da união 

dos trabalhadores.  

Voltando à cena “Funeral”, outras crianças aparecem nos planos seguintes, além das 

muitas que acompanham o cortejo, primeiro com uma senhora na porta de uma casa, de onde 

observam a passagem do caixão, e na entrada do cemitério, que se encontra em uma parte 

elevada da cidade (Ver ANEXO I, Figuras 21 e 22).  Entretanto, diferentemente das outras 

crianças que aparecem na cena, um garoto está sorrindo e soltando pipa enquanto o cortejo se 

aproxima do cemitério, indiferente ao ocorrido (Ver ANEXO I, Figuras 23-25). Apesar de sua 

presença na cena reforçar a injustiça da morte do filho de Miro, o seu sorriso resulta em uma 

perturbadora ambiguidade, não só em relação ao cortejo, mas principalmente à triste melodia 

de Silvestre Revueltas. 

   A cena é acompanhada pelo segundo episódio musical intitulado Funeral del niño. 

Assim como nas primeiras cenas do filme em que a música de Revueltas aparece, em “Funeral” 

também não ouvimos os sons do ambiente, das crianças, ou das pessoas carregando o caixão. 

Entretanto, é importante ressaltar que a “partitura evita qualquer forma de sinestesia ou 

adequação estilística”. Ou seja, a música não faz referência ao ritmo dos passos das pessoas e 

muito menos se trata de uma marcha fúnebre. “A música aqui se destina a incorporar, não as 

ações, mas os sentimentos dos atores”, e é uma “representação musical dos sentimentos 

humanos.”258 

 É importante analisarmos a música presente na cena “Funeral”, pois o tema usado por 

Revueltas aqui se repetirá no final do filme, durante a morte de Miro, porém, com um desfecho 

e significado diferentes. Como veremos, a morte é um elemento importante em Redes para o 

desenvolvimento dramático e estético do filme. Durante a cena “Funeral” e do episódio musical 

que a acompanha, podemos distinguir três gestos musicais independentes que articulam 

significados relacionados ao enterro da criança. “Primeiro, ouvimos nas cordas o que soa como 

a representação de um batimento cardíaco, a base da vida biológica e emocional: pares de notas 

suaves, em que a segunda nota é um eco da primeira.”259 No segundo gesto, “o volume sobe, 

mas apenas para retornar imediatamente ao seu ponto de partida, como se viesse à vida apenas 

                                                 
258 KOLB NEUHAUS, Roberto. Four ways of describing death: painting, filming, narrating and scoring mexican 
funeral scenes. In: SCHWEINHARDT, Peter (Org.). Kompositionen für den Film. Zu Theorie und Praxis von 
Hanns Eislers Filmmusik. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2008. p. 195. (tradução nossa). 
259 KOLB NEUHAUS, 2009, p. 133. (tradução nossa). 
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brevemente”, e no terceiro, nos violinos, “ouvimos um tipo estilístico muito familiar [...] que 

desempenhou um papel tão importante na representação do lamento em toda a música 

ocidental”.260 

A repetição de notas que ascendem e voltam para o mesmo lugar no episódio musical 

Funeral del niño simboliza a imobilidade, ao fato da criança permanecer no mesmo lugar, 

enterrada. Porém, apesar da imobilidade da morte da criança ser sugerido pela música de 

Revueltas, a injusta morte do filho de Miro servirá com início da tomada de consciência do 

pescador que, a partir desse momento, começará a pensar em alguma forma de se rebelar contra 

Dom Anselmo. Entretanto, como veremos, Revueltas usará uma variação desse mesmo tema 

musical no momento da morte do próprio Miro, mas com um significado diferente: dessa vez a 

música sugere que a morte do pescador mobiliza seus companheiros a continuarem lutando por 

justiça e por uma vida melhor. 

 

3.5. A representação do feminino e do infantil 

 

 De volta à cena, após o perturbador plano da criança soltando pipa, o cortejo continua o 

seu caminho em direção ao cemitério. Com exceção da filha de Miro, carregada nos braços do 

pescador, as outras crianças que acompanhavam o enterro não entram no cemitério, o que 

sugere mais uma vez a injustiça daquela morte. Após a entrada do cortejo, temos um primeiro 

plano que enquadra uma mulher de luto, que em seguida saberemos se tratar da mulher de Miro, 

mãe da criança que está sendo enterrada (Ver ANEXO I, Figura 26). Ela volta a aparecer no 

decorrer da cena: um plano de conjunto, com ela sentanda em um túmulo, observando à 

distância o caixão sendo preparado para a sepultura; um plano americano, em que ela continua 

a observar o enterro; um primeiro plano após o olhar de Miro para fora do quadro, o que sugere 

a dor compartilhada pelos pais (Ver ANEXO I, Figuras 27-30). 

Na maior parte do tempo em que vemos a mãe da criança na cena “Funeral” ela evita 

encarar a sepultura, tanto olhado para o lado oposto do quadro, para baixo ou em direção ao 

marido. Isso, alinhado ao véu negro usado por ela e ao seu triste semblante, realça a injustiça e 

o drama daquela morte. Entretanto, para além de uma mise-en-scène bem estruturada e da 

qualidade da interpretação da atriz não profissional, a mãe de luto acaba revelando uma tensão 

existente em Redes em relação ao limite entre realidade e ficção e aos ideais de Paul Strand. 

                                                 
260 KOLB NEUHAUS, 2009, p. 135. (tradução nossa). 
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 Durante as filmagens da cena “Funeral”, Strand afirmou que a cena “está basado en 

algo, un funeral que realmente vimos aquí”, e que “el concepto global y la filmación misma se 

han apartado mucho del script. Diría que hemos resaltado lo humano más que los elementos de 

rítima estética.”261 Entretanto, essa preocupação com “lo humano” exposto por Strand parece 

contraditória após conferirmos uma entrevista feita com o fotógrafo em 1937, após o 

lançamento de Redes nos EUA. Strand afirmou que, apesar de todos que viram o filme terem 

elogiado a atuação da mãe de luto, interpretada por Susana Ortiz Cobos, ela não tinha nenhum 

talento, era “impassível, fria [e] sem imaginação”, e que fora escolhida apenas pela sua 

aparência. O fotógrafo confessa que a atuação de Susana: 
Foi puramente acidental. Acontece que, na manhã em que filmamos essa sequência, 
ela foi espancada pelo marido. Ou melhor, deixe-me colocar desta forma: Uma bela 
manhã, quando ela foi espancada pelo marido, decidimos filmar a sequência. [...] Eu 
não pude evitar o espancamento – asseguro-lhe que foi feito em privado, nas minhas 
costas – e não havia mal algum em tirar vantagem disso, havia? [...] Aquilo era 
exatamente o que eu queria e fizemos a sequência.262 

 

Na mesma entrevista, Strand revela que após a cena “Funeral” Susana começou a 

reclamar do salário, pois, acreditando ser a “estrela” do filme, deveria receber mais que os 

outros, cobrando uma quantia impossível de ser paga pela produção. O fotógrafo afirmou que 

Susana atuaria em outra cena do filme, que foi cancelada devido ao comportamento da “nossa 

pequena Garbo”.263 Não sabemos como deveria ter sido essa cena. Entretanto, Susana aparece 

novamente no filme, em uma pequena cena externa da casa de Miro, porém, mais uma vez, sem 

interagir com outro personagem. É importante notarmos também que ela não aparece nos 

créditos do filme.264 

Além da brutalidade em torno da participação de Susana Ortiz Cobos nas filmagens de 

Redes e ao fato dela ter sido a única mulher no elenco, é interessante notar como sua 

personagem não tem autonomia e é totalmente subordinada ao personagem de Miro (isso ficará 

mais claro durante a cena externa na casa do pescador). Independente dos problemas 

relacionados à contratação de Susana Ortiz, essa é uma característica marcante do filme. Apesar 

de James Krippner265 afirmar que Redes incorporou o “ethos altamente paternalista e 

                                                 
261 CARMONA, 1989, p. 178. 
262 MOK, Michel. Spare the Rod and Spoil the Actress: She's Just a Simple (Not So Simple) Fishermaid, but she 
went Garbo Before the Movie Camera. New York Evening Post, 11 de maio de 1937 apud KRIPPNER, 2010, p. 
93-94. 
263 MOK, 1937 apud KRIPPNER, 2010, p. 94. 
264 Susana Ortiz Cobos também posou para uma fotografia de Paul Strand intitulada Woman of Alvarado. A 
fotografia foi usada como capa do livro Paul Strand in Mexico, 1932-34, de James Krippner. 
265 KRIPPNER, 2010, p. 96. 
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esmagadoramente masculino da época”, a representação do feminino no filme vai de encontro 

com a visão da SEP sobre às mulheres. Segundo Mary Kay Vaughan:266  
La SEP no relegó a las mujeres a un dócil espacio marginal de la vida cívica y la 
ciudadanía. [...] la SEP pidió a las mujeres que aceptaran papeles públicos como 
guardianas de la salud de la comunidad y socializadoras de los niños. Los educadores 
trataron de favorecer una nueva sociabilidad femenina vinculada a la acción cívica 
secular. 

 

Podemos fazer a mesma reflexão em relação à representação das crianças no filme. 

Apesar de a morte do filho de Miro ser um momento importante de Redes, não o vemos em 

nenhum momento. Além disso, os personagens infantis não têm um destaque na narrativa e não 

apresentam diálogos, com exceção de um garoto na cena “La Pelea”, porém, como veremos, 

sua presença está relacionada à fragilidade. Independente dos problemas que a contratação de 

atores infantis amadores poderia desencadear, essa característica de Redes também vai de 

encontro com o programa da Secretaría, pois: 
Los niños fueron una parte privilegiada en el contenido del programa de la SEP. Entre 
1920 e 1940 aumentaron en su poder, su movilidad y el espacio dedicado a ellos en 
los libros de texto y en el currículum. Los niños campesinos serían movilizados para 
el desarrollo nacional por medio de la escuela, que sería un espacio dominado por el 
Estado, independiente de los padres y de la Iglesia.267 

 

Voltando ao filme, no final da cena “Funeral” vemos a sombra de um dos pescadores 

jogando terra sobre o caixão. Em seguida há uma fusão entre o plano da sepultura e a primeira 

de duas pequenas “Escenas de Conexion” que mostra um céu carregado (Ver ANEXO I, Figuras 

31 e 32). É importante notar que, ao contrário das cenas anteriores em que o movimento 

descendente da câmera sugeria uma ligação entre algo superior e a triste situação dos pescadores 

(como algo inquestionável), após a fusão entre o plano da sepultura e do céu, temos um 

movimento ascendente da câmera. Ou seja, apesar da imobilidade sugerida em torno da morte 

do filho de Miro, o ocorrido não vai ser mais aceito como resultado de uma vontade superior. 

O movimento de câmera aqui antecipa o questionamento religioso que será feito por 

Miro na segunda metade do filme. O triste acontecimento também acabará despertando a 

consciência política no pescador, que, como veremos, convencerá os seus companheiros a 

lutarem por uma vida melhor. Podemos perceber a indignação e a mudança de perspectiva de 

Miro momentos antes do plano em que aparece a sombra do pescador na sepultura. Após uma 

pausa na música de Revueltas, Miro sentencia: “No es justo que un hijo muera, porque su padre 
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267 VAUGHAN, 2001, p. 79. 
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no tuvo dinero para curarlo”.268 A indignação do pescador é realçada com o repentino retorno 

da música, como uma explosão, enquanto vemos o caixão sendo coberto com terra. 

 

3.6. A nacionalismo de Silvestre Revueltas 

 

Como dissemos, a primeira das “Escenas de Conexion” consiste em uma curta cena em 

que vemos um céu carregado. Em seguida, após um fade-out seguido de fade-in, temos a 

segunda cena de conexão. Ao analisarmos cuidadosamente, percebemos que a imagem dessa 

cena está de ponta cabeças, e que se trata de um plano em contraplongée de vários coqueiros 

(Ver ANEXO I, Figura 33). Durante as duas “Escenas de Conexion”, a música de Revueltas 

ecoa o “motivo estático da ‘morte’ [...], um gesto que constitui uma espécie de poslúdio para a 

cena do funeral, confirmando o destino da criança”.269 Apesar da tomada de consciência de 

Miro, o céu carregado e a imagem invertida dos coqueiros sugerem que a situação dos 

pescadores continua a mesma. 

É importante ressaltarmos a ligação entre a imagem do céu carregado com a situação de 

imobilidade dos pescadores (sugerida não só pela música de Revueltas, mas também, como 

veremos, pelo marasmo dos pescadores no início da cena “Primera Pesca”), pois tal imagem 

voltará a aparecer no final do filme, porém, diferentemente das “Escenas de Conexion”, com 

sentidos e tensões diferentes. Entretanto, apesar da imobilidade sugerida após a cena “Funeral”, 

Miro continuará a questionar a triste situação da qual os pescadores são vítimas e acabará 

convencendo-os a se unirem para estabelecerem uma nova forma de organização social e 

econômica. 

Voltando ao filme, a situação dos pescadores também é marcada pela tensão presente 

na música durante a fusão entre o plano dos coqueiros e a próxima cena, “Primera Pesca”. Além 

disso, a imagem que vemos é a de um barco arruinado e em seguida, encostados em seu casco, 

um grupo de pescadores cuja imagem transmite a estagnação decorrente da falta de trabalho 

(Ver ANEXO I, Figuras 34 e 35). 

Entre eles está Miguel. Após o pescador se levantar, Redes corta para um plano geral 

em que vemos um barco vindo em direção à praia. Com a chegada do barco a música de 

Revueltas anuncia o sucesso da expedição dos pescadores com uma melodia tocada pelo 

trompete. A melodia marca o início do terceiro episódio musical da suíte, intitulada Salida a la 

pesca. Na primeira versão da música, Revueltas usou o termo huapango, que literalmente 
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significa “festividade”, para se referir à melodia. Segundo Roberto Kolb Neuhaus,270 apesar do 

uso incorreto, Revueltas estava se referindo ao gênero musical son, típico da cultura Huasteca, 

presente no estado de Veracruz, onde Redes foi filmado. Segundo o autor, o público mexicano 

de Redes imediatamente relacionou a música desta cena com a população costeira daquele 

estado, o que revela não só o nacionalismo presente na obra de Revueltas, mas também uma 

sintonia entre a música de Redes e o projeto cinematográfico da SEP, que tinha como um dos 

objetivos fortalecer os laços culturais entre os trabalhadores de diferentes regiões do país. 

Ao contrário dos outros episódios musicais de Redes, Salida a la pesca não é executada 

continuamente. Após a chegada dos pescadores à praia, há uma rápida sequência de planos 

fechados que mostram uma grande quantidade de peixes nos barcos. Em seguida há uma pausa 

na música e um diálogo entre os pescadores e uma multidão que corre em direção aos barcos. 

Após dois minutos, no momento em que os pescadores saem para uma nova expedição, a 

música é retomada. Quando os barcos saem em direção ao mar, temos mais uma pausa na 

música, que aparecerá novamente somente na cena “La Pesca”. É importante ressaltar aqui que 

a divisão do episódio musical Salida a la pesca, usada em dois momentos na cena “Primera 

Pesca” e durante toda “La Pesca”, não corrobora a hipótese de Kolb Neuhaus de que a 

montagem de Redes foi realizada em função da música de Revueltas, mas sim o contrário, pelo 

menos em relação às cenas citadas acima.  

Outra questão importante é notar como a cena “Primera Pesca” se contrapõe à cena 

“Funeral”, pois o resultado da primeira pesca abundante da temporada significa a sobrevivência 

dos pescadores e de suas famílias. O comportamento de Miguel também reforça tal oposição. 

No último plano da cena que serve de conexão entre “Funeral” e “Primera Pesca” o pescador 

aparece abatido, riscando a areia da praia com uma vareta. Após avistar a chegada dos 

pescadores, Miguel corre em direção ao barco e entusiasmado pergunta “¿Donde lo 

agarraron?”, ao que um dos pescadores responde: “En la Ensenadilla”.271 Em seguida Miguel 

aparece sorrindo, preparando as redes e respondendo a um dos companheiros que o desafia na 

pescaria. O contraste entre as cenas e o comportamento de Miguel representa a pesca como algo 

oposto à morte, uma atividade indispensável para a sobrevivência daquelas pessoas.  

Além disso, a cena “Primera Pesca” oferece também uma espécie de registro 

antropológico. É o momento de Redes em que vemos o maior número de pessoas: rostos 

diferentes de mulheres, crianças e pescadores de Alvarado correndo em direção ao barco para 

receberem o necessário para a sua subsistência (Ver ANEXO I, Figuras 36-43). Apesar de Redes 
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ser frequentemente citado como representante da tendência indianista do cinema mexicano em 

voga durante a década de 1930, e até preocupado em mostrar “ciertos rasgos arquetípicos del 

indígena”,272 é inevitável percebermos a diferença da herança racial de Alvarado, onde a 

influência africana teve um impacto maior.273 

 

3.7. O trabalho coletivo  

 

Voltando à cena “Primera Pesca”, a distribuição dos peixes logo é interrompida por 

Mingo, o capataz de Dom Anselmo, que ordena a coleta dos peixes e em seguida começa a 

organizar outra expedição. O sucesso da pesca também possibilita o desenvolvimento narrativo 

de Redes. A cena seguinte, intitulada “Juan Garcia Sanchez”, inicia-se com uma fala de Dom 

Anselmo: “Hoy no puedo hacer nada”.274 Logo percebemos que se trata de uma negação ao 

pedido de Juan Garcia Sanchez, o candidato político que procura o apoio financeiro do 

comerciante para a sua campanha. Após Dom Anselmo afirmar que “la pesca anda muy mal”275 

e que seria impossível ajudar o político, Mingo entra e relata o sucesso da expedição, dando 

início à próxima cena: “Anselmo Herrero [sic] y Mingo – Patio nº 2”. Ante a boa notícia, Juan 

Garcia pergunta “¿Que me dice ahora, Don Anselmo?”,276 ao que o comerciante promete pensar 

na questão. 

A ligação entre esses dois personagens é importante na narrativa de Redes para ilustrar 

duas classes que unidas exploram os trabalhadores. Além disso, é interessante notar como Redes 

expõem as contradições do personagem de Juan Garcia, o Candidato. Apesar de se autodeclarar 

um “Candidato Popular”, informação presente no cartaz de sua campanha, mostrado através de 

um plano de detalhe durante a cena anterior, Juan Garcia é indiferente à presença de Mingo na 

cena e, com a saída do pescador, nem ao menos responde ao seu “Buenos dias, mi canditato”.277 

Como veremos, a indiferença do político com relação aos pescadores será abordada em outras 

cenas do filme. 

Após receber a notícia de Mingo, Dom Anselmo ordena ao capataz a usar “el bote 

grande y la red nueva”278 e a contratar os trabalhadores necessários para a pesca. Por último o 
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comerciante esclarece para Mingo “que si hay buena pesca, tendrás buena comisión”.279 Apesar 

da primeira pesca bem-sucedida, com exceção de Mingo, os pescadores estão à mercê de Dom 

Anselmo, pois não possuem as ferramentas necessárias para o trabalho. Além disso, apenas um 

pequeno grupo é contratado para a pescaria. Isso fica claro na cena seguinte, intitulada 

“Barberia”, em que Mingo aparece recusando o pedido de vários pescadores, afirmando que 

“No hay trabajo para nadie”.280 Entretanto, ao se aproximar da barbearia, Mingo convida El 

Zurdo para o trabalho, talvez pela sua experiência. A dificuldade em ser contratado para a 

pescaria é sugerida após o amigo de El Zurdo, da cadeira do barbeiro, perguntar: “¿Hay modo 

de que yo vaya, Mingo?”.281 Após o capataz responder, “Sí pero no esperamos a nadie”,282 o 

pescador se levanta e sai apressado, ainda com a espuma de barbear no rosto.  

É importante notar que durante a cena “Barberia” é apresentado um tema que, apesar de 

não ser central no filme, será melhor desenvolvido posteriormente em Redes: o alcoolismo.  

Durante a cena, El Zurdo afirma que seu amigo “has tenido más suerte que yo”,283 pois havia 

conseguido dinheiro cortando madeira para uma senhora, o que possibilitou o pagamento do 

serviço na barbearia. Em seguida El Zurdo o avisa que “voy a esperar para que me invites una 

caña con jarabe”.284 Como veremos, Redes relaciona o personagem de El Zurdo com o álcool 

para justificar o seu comportamento violento, que será mostrado nas próximas cenas.  

Na cena seguinte, “Enganche de Miro”, Mingo também oferece trabalho a Miro, que 

aparece arrumando o telhado de sua casa. O fato de voltar a trabalhar para Dom Anselmo é 

humilhante para o pescador, porém, tanto ele quanto sua esposa sabem que esse é o único meio 

de subsistência da família. Apesar do olhar resignado de Miro para fora do quadro ante a 

humilhação ao aceitar o convite de Mingo, o pescador mais uma vez é retratado como algo 

superior. Quando Mingo para em frente à casa de Miro e o cumprimenta, ambos são 

enquadrados em plongée, esse em posição superior àquele. Nos planos seguintes, além de ser 

enquadrado em leve contraplongée, a posição superior de Miro é sugerida pelo olhar de sua 

esposa, parada no batente da porta, como que suplicando para que o pescador aceitasse o 

convite, o que de fato acontece. A posição superior de Miro, apesar de aparecer fora do quadro 

no momento que sua esposa olha para cima, sugere também a subordinação da mulher em 

relação ao pescador (Ver ANEXO I, Figuras 44-47). 
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A transição entre as cenas “Enganche de Miro” e “La Pesca” é feita através de uma 

fusão entre um plano americano de Miro em cima do telhado de sua casa e um primeiro plano 

do pescador remando, com seus companheiros ao fundo do quadro. No primeiro plano Miro 

aparece preocupado e, após um movimento para frente, olha fixamente para fora do quadro, em 

direção ao mar. Após a fusão, já no barco, Miro aparece sorrindo, remando e conversando com 

os outros pescadores. Apesar da difícil situação, principalmente para Miro, que acabara de 

perder um filho, o trabalho acaba unindo aquelas pessoas e é apresentado como algo inerente a 

elas (Ver ANEXO I, Figuras 48 e 49).  

 A cena “La Pesca” funciona como uma espécie de registro documental da atividade da 

pesca. Após os barcos se afastarem da praia, Mingo, que comanda a expedição, aponta em 

direção a duas aves que mergulham no mar em busca de peixes. A área é circundada pelos 

barcos e as redes jogadas ao mar. Apesar das ordens de Mingo e dos gestos dos pescadores, que 

conversam e gritam uns com os outros, não ouvimos suas vozes, apenas o retorno do episódio 

musical Salida a la pesca, que acompanha toda cena. Como dissemos, essa característica, 

presente em outras cenas do filme, faz de Redes uma mistura de filme mudo com sonoro. 

Entretanto, acreditamos que, para além de uma escolha meramente estética, essa característica 

de Redes é um reflexo de sua conturbada produção e das dificuldades técnicas e financeiras 

para a correta dublagem do filme. 

 É importante ressaltar o paralelo que Redes propõe, tanto visualmente quando 

musicalmente, entre a primeira cena do filme, “Escena de la Tarraya” e “La Pesca”. Na 

primeira, como já analisado, no momento em que Miro joga a rede ao mar, o tema musical 

evolui da expectativa para a frustração enquanto a rede é recolhida com apenas um pequeno 

peixe. O mesmo tema aparece no momento em que os pescadores recolhem a rede na cena “La 

Pesca”, entretanto, a evolução musical destaca a alegria e a esperança resultantes da bem-

sucedida pesca. Ao cotejar as duas cenas também é possível apontar o principal discurso 

construído por Redes: a importância do trabalho coletivo em detrimento do individual. 

 Outro aspecto importante da cena “La Pesca” é a abordagem antropológica proposta por 

Paul Strand ao registrar o ritual da pesca, uma clara influência de Robert Flaherty, diretor 

estadunidense realizador de Nanook, o Esquimó (Nanook of the North, 1922), considerado por 

muitos como o primeiro documentário da história do cinema – apesar de hoje sabermos que o 

diretor encenou algumas das cenas. Flaherty é conhecido também pelo filme Moana (1926), 

que retrata o cotidiano dos habitantes de uma das ilhas de Samoa. O filme é pioneiro daquilo 

que seria chamado mais tarde de docufiction. O termo também pode ser usado para fazer 

referência a Redes, já que Paul Strand, apesar de ter criado um filme de ficção, preocupou-se 
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em retratar elementos do dia-a-dia dos pescadores de Alvarado, como o ritual da pesca. 

Entretanto, diferentemente dos documentários de Flaherty, que mostram a luta do homem 

contra forças da natureza, Strand pretendia criar uma dramatização da luta dos trabalhadores 

contra forças sociais e econômicas.285 

Além disso, o registro didático do trabalho e os planos fechados dos pescadores, 

filmados com a câmera dentro do barco, possibilitam uma aproximação e quase intimidade com 

aqueles trabalhadores (Ver ANEXO I, Figuras 50 e 51). Ademais, no momento em que os 

pescadores começam a puxar as redes, seus corpos se entrelaçam com as cordas, o que apresenta 

a pesca como algo intrínseco àquelas pessoas (Ver ANEXO I, Figuras 52-56). Entretanto, no 

decorrer do filme percebemos que tal entrelaçamento também funciona para mostrar os 

pescadores como meras ferramentas na cadeia produtiva comandada por Dom Anselmo. De 

qualquer forma, a exaltação dos corpos e da força física dos pescadores era algo previsto no 

argumento de Redes, mas o resultado ficou aquém do esperado, pois é evidente o contraste entre 

o atlético Silvio Hernández del Valle, que interpreta Miro, e os magros pescadores de 

Alvarado.286 

 Podemos identificar outra influência na cena “La Pesca” ao analisar a sua montagem. 

Segundo Sarah Greenough,287 a cena é uma espécie de homenagem a Sergei Eisenstein, pois 

possui o mesmo tempo e o mesmo número de planos que a famosa cena da Escadaria de Odessa 

do clássico O Encouraçado Potemkin, de 1925. De fato, as duas cenas possuem o mesmo tempo 

(6 minutos), porém, com números diferentes de planos. Enquanto a cena de Redes contém 97 

planos, a do filme soviético possui 158, além de 3 intertítulos. Para além de uma mera 

comparação matemática, Redes foi claramente influenciado por O Encouraçado Potemkin, o 

que pode ser constatado não apenas pela montagem, mas também pelas referências diretas ao 

clássico soviético, como veremos no decorrer deste capítulo. 

 Apesar da intenção de Paul Strand em registrar o ritual da pesca, a cena “La Pesca”, 

assim como “Funeral”, possui uma tensão entre realidade e ficção que desafia os preceitos do 

fotógrafo em relação ao registro documental. No ano em que Redes foi filmado, 1934, não 

houve uma boa temporada de pesca em Alvarado, o que obrigou Strand e sua equipe a percorrer 

a costa mexicana para comprar peixes vivos. Essa foi a única alternativa encontrada para 

finalizar a cena “La Pesca” e, segundo Strand, além de ter atrasado a produção de Redes, causou 
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grandes dificuldades para a equipe, já que a maioria dos peixes, que ficavam presos em tanques, 

morreram antes das filmagens.288 Podemos perceber claramente que os peixes estão presos 

quando os mesmos aparecem submersos, através de planos fixos que se contrapõe aos planos 

dos pescadores em movimento e aos do mar agitado. A contradição maior se dá no final da 

cena, quando os pescadores começam a pegar os peixes das redes e a joga-los para o alto, em 

direção aos barcos. Mesmo que a intenção da cena tenha sido mostrar a fartura daquela 

expedição, na vida real não teria sentido, pois os peixes estragariam com a queda (Ver ANEXO 

I, Figura 57 e 58). 

 

3.8. A hierarquia da exploração 

 

 A cena “La Pesca”, em consonância com o episódio musical Salida a la pesca, acaba 

com uma “chuva de peixes”. Em seguida, após um fade-out/fade-in, a cena “La Pesa” inicia-se 

com um plano fechado da balança onde serão pesados os peixes. É interessante notar que nesse 

plano e nos dois seguintes não é possível ver os rostos dos pescadores no processo de pesagem 

e estocagem dos peixes. No primeiro plano, além da balança, vemos apenas os braços de dois 

pescadores: do primeiro, que coloca os peixes na balança e do segundo, que ergue o peso da 

mesma. Durante a transição para o plano seguinte, ouvimos a voz em off de Mingo informando 

o resultado da primeira pesagem ao empregado responsável pela contabilidade: “Cuarenta y 

tres kilos”.289 É possível ver apenas o rosto em perfil do empregado, enquadrado em leve 

plongée, que em seguida se volta para os seus cálculos. No plano seguinte, enquanto Mingo, 

mais uma vez em off, informa a segunda pesagem (“Cincuenta y ocho kilos”290), um dos 

pescadores coloca os peixes em um caixote, que em seguida é completado com gelo por outros 

dois trabalhadores. Durante esse plano também não vemos os rostos dos pescadores, apenas 

seus braços e suas sombras na parede. Percebemos durante o início da cena “La Pesa” que os 

pescadores, ao contrário da cena anterior, não são protagonistas daquele processo 

administrativo. Além disso, através de planos fechados e do uso da voz em off, Redes constrói 

uma hierarquia no início da cena em que os pescadores se encontram no nível mais inferior, 

seguido por Mingo, cuja personificação é feita através de sua voz, e do contador, o único rosto 

que vemos nos três primeiros planos. O fato do contador ser enquadrado em leve plongée deixa 

claro que ele não representa o ponto mais alto daquela hierarquia, mas sim Don Anselmo, cujo 
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nome aparece no plano seguinte na fachada do estabelecimento onde está sendo feita a pesagem 

(Ver ANEXO I, Figuras 59-63). 

  Apesar de Dom Anselmo não estar presente na cena, sua autoridade e posição naquela 

hierarquia é representada por Juan Garcia Sanchez, que no final da pesagem pergunta “¿Cuantos 

trajeron estos, Mingo?”, e, após a resposta do capataz, “340 [quilos]”), afirma: “Está bien”.291 

Como veremos, o interesse do Candidato pela pesagem dos peixes vai além da representação 

da autoridade de Dom Anselmo. Como vimos na cena em que Mingo informa seu patrão sobre 

a bem-sucedida expedição dos pescadores, o financiamento da campanha de Juan Garcia 

depende do resultado da temporada de pesca, apesar de o comerciante ainda não estar decidido 

sobre o apoio financeiro. A ligação entre a pesagem dos peixes e o político fica clara logo no 

início da cena, quando o cartaz de sua campanha aparece sendo colado na parede do 

estabelecimento de Dom Anselmo. É interessante notar que, assim como na cena “Anselmo 

Herrero [sic] y Mingo – Patio nº 2”, em que o político é apresentado como sendo indiferente à 

presença de Mingo, apesar de se considerar um “Candidato Popular”, Garcia Sanchez aparece 

dando ordens de forma autoritária ao pescador que está colando os cartazes: “Más abajo!”292 

(Ver ANEXO I, Figura 64). 

 Apesar da sugerida presença de uma hierarquia no processo de pesagem no início da 

cena, nos planos seguintes, mesmo que por pouco tempo, há um momento de descontração em 

Redes. Os pescadores estão felizes com a farta pescaria pois esperam receber uma boa quantia 

de dinheiro pelo trabalho. O sucesso da expedição é representado pelo grande peixe colocado 

por Miro na balança, apesar do tamanho ser visivelmente desproporcional aos peixes que 

apareceram na cena anterior. Em seguida, El Zurdo pergunta para os pescadores, “Quién será 

mas tonto, un hombre o un pescado”, ao que Miguel responde, “El que se deja pescar de una 

mujer”.293 Apesar do teor machista da piada reforçar a inferioridade feminina presente no 

discurso de Redes, a fala de El Zurdo corrobora uma metáfora que já havia sido sugerida em 

momentos anteriores do filme e que será melhor desenvolvida no final de “La Pesa” e na cena 

seguinte: a comparação entre os pescadores e os peixes. 

 Quando a pesagem é terminada, há uma certa expectativa entre os pescadores, já que 

eles esperam um pagamento proporcional à bem-sucedida pesca. Entretanto, após uma rápida 

conversa entre Mingo e o contador, cujo conteúdo não ouvimos, apenas algumas moedas são 

destinadas ao pagamento. O dinheiro é colocado dentro do chapéu de Mingo, que caminha até 
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os pescadores e ordena: “Vengan por su parte”.294 É importante notar que no momento em que 

Mingo vai em direção aos pescadores, seu chapéu é enquadrado próximo à faca que o mesmo 

carrega na cintura. Além de reforçar a autoridade de Mingo perante os outros pescadores, a 

proximidade do dinheiro com a arma sugere o perigo que um possível questionamento 

relacionado ao pagamento pode resultar. 

 Quando Mingo informa que “Pagaron a seis centavos el kilo, y a cada parte le toca 

setenta y dos centavos”,295 os sorrisos nos rostos dos pescadores são substituídos por semblantes 

indignados. Sabemos que o valor anunciado por Mingo foi estipulado por Dom Anselmo pois, 

no momento em que o capataz informa o valor do pagamento, ele é enquadrado em 

contraplongée e em posição superior à sua, vemos uma placa onde lemos “ANSELMO 

HERRERA Y CIA”. Apesar de Mingo ser retratado como sendo superior aos outros pescadores 

e de ganhar uma comissão maior por seu trabalho, o capataz é apenas mais uma ferramenta 

naquele processo de exploração; processo esse em que Dom Anselmo não participa 

pessoalmente, transferindo sua autoridade através dos empregados e do Candidato. 

 Apesar da indignação, os pescadores caminham até Mingo para receberem o salário. 

Nos planos seguintes, é importante percebermos a diferença entre as reações dos personagens 

principais de Redes frente a exploração praticada por Dom Anselmo para delinearmos a 

estrutura dramática que o filme desenvolverá a partir de sua segunda metade. A primeira reação 

é de El Zurdo. Com o punho cerrado, o mais velho dos pescadores desabafa para Miro: “Lo 

mismo de siempre. Setenta y dos centavos por diez horas de trabajo. Todo para que los ricos 

tengan mas”.296 A frase chama a atenção do Candidato que, após repreender El Zurdo dizendo 

“Agradece que tienes trabajo”,297 inicia uma discussão com Miro: 
JUAN GARCIA: Mira este (voltando-se para Miro), es joven y fuerte. Está contento. 
No dice nada. 
 
MIRO: ¿Contento? ¿Alguna vez se le ha muerto un hijo, porque no tuve para curarlo? 
 
JUAN GARCIA: No, camarada, nunca he tenido tan mala suerte. 
 
MIRO: ¿Usted le llama mala suerte? ¡Yo le llamo miseria! 
 
JUAN GARCIA: Sí, estoy de acuerdo, el mundo no es perfecto y sé que las 
condiciones de los trabajadores no son ideales. Pero ustedes voten por mí, que yo les 
prometo mejorar la situación 
 
MIRO: ¿Cree que somos tan idiotas? Sabemos muy bien que usted diría cualquier 
cosa para conseguir un voto. No cuente con el mío. Y además, le prometo quitarle 
todos los que pueda. ¡Ya estamos cansados de políticos de paja! 
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JUAN GARCIA: Pues si de promesa se trata, yo te hago una. ¡Y ya se la cumpliré! 
 
MIRO: Pois y alo sabe. ¡Sus promesas ni me importan ni me asustan!298 

 

Ao contrário de El Zurdo, que faz uma crítica generalizada e, como ficará mais claro na 

cena seguinte, procura resolver a situação através da violência (marcada pelo gesto do punho 

cerrado e do detalhe da faca presa à sua cintura), Miro tem consciência que o destino dos 

pescadores (e de seu filho morto) não é (foi) fruto da “mala suerte”, mas sim da “miseria”, 

consequência não só da exploração feita por Dom Anselmo, mas também da corrupção dos 

“políticos de paja”. É importante ressaltar que durante a discussão há uma alternância no fundo 

do quadro entre a placa com o nome de Dom Anselmo e o cartaz da campanha política de Juan 

Garcia. No caso do Candidato, além de mostrar a ligação entre a exploração dos pescadores e 

o financiamento de sua campanha, a cena “La Pesa” apresenta o antagonismo que será melhor 

desenvolvido nas próximas cenas entre o político e Miro, iniciado com a discussão transcrita 

acima. 

 A reação de outro personagem durante a discussão servirá de contraponto ao discurso 

que está sendo construído por Miro. Após abrandar a discussão, Miguel se afasta com Miro e 

os outros pescadores e resignado afirma que “Ya sabes que el tiburón siempre le pega al róbalo. 

[...] Así ha sido siempre las cosas y no se gana nada por...”, ao que Miro interrompe, “¡Sí, pero 

nosotros no somos pescados!”.299 Além de reforçar a metáfora construída por Redes ao igualar 

os trabalhadores a peixes (lembramos que o primeiro título do filme foi Pescados), a resposta 

de Miro a Miguel anuncia o confronto de opiniões entre os dois pescadores, reforçado pelo 

início do episódio musical Lucha, que perdurará até a cena seguinte. 

 Além de mostrar a reação de cada personagem frente a exploração feita por Dom 

Anselmo (violência, crítica e aceitação), elementos estes que serão desenvolvidos na segunda 

metade do filme, a cena “La Pesa” em seu último plano mostra os pescadores passando atrás da 

balança até saírem do quadro. Nesse momento a câmera se detém na balança que antes fora 

usada na pesagem dos peixes e que, inclinada para baixo, lembra o formato de uma foice (Ver 

ANEXO I, Figura 65). A imagem é uma referência a uma das fotografias mais conhecidas de 

Tina Modotti, intitulada Canana, mazorca y hoz, de 1927, que consiste em uma reconstrução 

do símbolo soviético da classe trabalhadora, porém, no lugar do martelo, há uma espiga de 
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milho e uma cartucheira, envoltos em uma foice (Ver ANEXO II, Figura 2). Segundo Carlos 

Alejandro Belmonte Grey, 
Strand se identificaba con la fotógrafa italiana por su trabajo comprometido con la 
lucha social [...] Esta imagen – que será constante – en Redes funciona al mismo 
tiempo como la confesión explicita de la tendencia política de la historia e informa, 
también, que sus creadores están al tanto de las representaciones iconográficas de la 
revolución y de la cultura mexicana.300 

 

Após a imagem da balança/foice, há um fade-out seguido de fade-in que dá início a cena 

“Rompiendo las Redes”. É interessante notar que após o fade-out, a imagem da balança/foice 

aparece rapidamente no início da próxima cena. Ou seja, apesar do recurso de transição ser 

usado para marcar a passagem do tempo diegético, a repetição da imagem da balança/foice que 

encerra a cena anterior sugere que o posicionamento político de Miro perdurará na cena 

seguinte. Além disso, o episódio musical Lucha iniciado no final da cena “La Pesa”, não é 

interrompido com o fade-out/fade-in, o que sugere também a instauração do conflito de opiniões 

políticas entre os pescadores, iniciado com o diálogo entre Miro e Miguel. Independente se o 

efeito presente na transição entre a cena “La Pesa” e “Rompiendo las Redes” foi intencional ou 

não, o nosso objetivo é analisar como o sentido está sendo produzido. 

 

3.9. Rompendo a rede de exploração 

 

A cena “Rompiendo las Redes” reforçará a metáfora que já havia aparecido no filme 

que faz referência à rede de pesca como símbolo da exploração. No primeiro plano, uma das 

redes é estendida sobre a câmera, o que sugere a situação em que se encontram aqueles 

trabalhadores: presos por uma “rede de exploração”. No início da cena os pescadores colocam 

as redes em suportes improvisados para a manutenção dos buracos e das boias de madeiras das 

mesmas. Ao contrário da cena “La Pesca” em que os pescadores estavam alegres, após a 

decepção do pagamento eles aparecem abatidos e realizam seu trabalho lentamente. 

É importante ressaltar aqui como Redes, mais uma vez, através da reação dos 

personagens antecipa o comportamento/discurso ideal frente àquela realidade, que, como 

veremos, se tornará a principal mensagem do filme. Em um dos planos, Miro aparece sentado, 

refletindo enquanto enrola uma linha usada na manutenção das redes. No plano seguinte El 

Zurdo aparece em pé cortando uma boia de madeira; em seguida a sua faca é enquadrada através 
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de um plano fechado. Temos aqui, como será melhor desenvolvido durante a cena, uma 

oposição entre o comportamento de Miro (reflexão) e de El Zurdo (violência). 

Nos planos seguintes, a sugestão da metáfora da rede de pesca como símbolo da 

exploração é reforçada quando um dos pescadores, o mais jovem deles, após a pausa da música 

de Revueltas, comenta: “Que buena red, casí ningún agujero por donde se escapen”, ao que El 

Zurdo pergunta: “¿Quiénes, los pescados o nosotros?”.301 A aceitação passiva da exploração e 

a falta de expectativa, sugerida na cena anterior pela fala de Miguel ao dizer que o peixe grande 

sempre pega o menor, é reforçada aqui na resposta do jovem pescador: “Nosotros y los 

pescados, ¿qué quieres que hagamos?”.302 El Zurdo continua a manusear a sua faca enquanto 

responde: “Tomar veneno”.303 Após o protesto do jovem frente a sua resposta, El Zurdo inicia 

um discurso que chama a atenção de outro pescador mais velho: 
EL ZURDO: Cuando tú tengas mi edad sabrás menos de lo que hoy sabes. [...] 
(enquanto o pescador velho sacode a cabeça em sinal negativo) Porque después de 
trabajar 25 años en el mar por unos cuantos centavos, a un hombre se le humedecen 
los sesos y se le seca el corazón. 
 
PESCADOR VELHO (ao se aproximar de El Zurdo): Si alguna vez hubieras ido a la 
iglesia no hablarías así. 
 
EL ZURDO: No seas estúpido, ya sabes que no necesito darle a otro mis centavos 
para entrar al cielo, (enquanto corta o suporte das redes com sua faca) además no 
pienso ir. 
 
PESCADOR VELHO: Sí, ya sabemos que tú no crees en nada, ni de arriba ni de 
abajo, excepto en tu copa... 
 
EL ZURDO: Eso por lo menos te hace olvidar a esos tales por cuales, con sus 
redes y sus condenados botes, esos malditos que tienen todo y no te dan nada. 
 
PESCADOR VELHO: ¡Esa es la voluntad de dios! 
 
EL ZURDO: ¡Sí, y la mía es que coja mi faja y...!304 

 

Vale ressaltar que o diálogo entre El Zurdo e o pescador velho serve para introduzir uma 

questão que será criticada por Miro em seu discurso na cena “Mitin”, de que o triste destino 

daqueles pescadores é algo inquestionável, “la voluntad de dios”. Entretanto, como veremos, 

ao contrário da reação de El Zurdo perante a passividade dos pescadores, Miro oferece, em 

lugar da violência, a possibilidade de se organizarem para lutarem juntos contra a exploração 

feita por Dom Anselmo. Além disso, ao mesmo tempo em que há uma crítica à Igreja quando 

El Zurdo afirma que “no necesito darle a otro mis centavos para entrar al cielo”, o pescador 
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velho relaciona o comportamento violento daquele ao alcoolismo, o que já havia sido sugerido 

na cena “Barberia”. Apesar de a discussão sobre religião e alcoolismo não estarem presentes 

no Plan para la filmación de películas educativas¸ a crítica que Redes faz a tais temas deixa 

claro o alinhamento do filme ao programa da SEP, tanto com relação ao combate às práticas 

religiosas inerente à implantação da “educación socialista”, quanto às brigadas antialcoólicas 

organizadas nas comunidades rurais. Para a Secretaría:  
La sociabilidad de los varones debía ser saneada y nacionalizada. Un diluvio 
de volantes, obras de teatro, poemas y canciones publicados por la SEP 
condenaba el consumo del alcohol y rogaba al campesino que diera la espalda 
al sacerdote, la superstición y las fiestas religiosas. El sacerdote le quitaba sus 
pesos, tan duramente ganados; los días de los santos le costaban sus energías y 
su capital.305 

 

Voltando ao filme, no final do diálogo entre El Zurdo e o velho pescador, aquele corre 

em direção a uma das redes e começa a cortá-la. Miro, que, assim como os outros pescadores, 

observava atento a discussão, começa a lutar com El Zurdo até imobiliza-lo e tirar a faca de 

suas mãos, o que é mostrado em primeiríssimo plano (Ver ANEXO I, Figura 66). A tensão é 

marcada pela volta do episódio musical Lucha, que logo se interrompe novamente para a fala 

de Miro, afirmando que aquela atitude “sería destruir a lo tonto”.306 Em seguida Miro reúne os 

pescadores e esclarece que o comportamento de El Zurdo não “conduce a nada”,307 e que 

alguma coisa deveria ser feita. Com isso, o pescador, que logo se converterá em líder, propõe 

“convocar una junta, hoy mismo, para decidir lo que haremos”.308 A proposta de Miro é “hacer 

un plan para defendernos”,309 o que necessitaria a cooperação de todos os pescadores da região.  

A próxima cena, “Gente yendo al Mitin”, além de servir como transição para a cena 

seguinte, oferece uma oposição entre os pescadores e Dom Anselmo. Após mostrar vários 

pescadores indo em direção ao local em que Miro fará o seu discurso, o que mostra uma força 

que aos poucos está sendo formada, a cena seguinte, “Juan Garcia Sanchez y Anselmo Herrera 

– Patio 3” nos apresenta apenas dois personagens, o político e o comerciante, que juntos tramam 

acabar com a reunião dos trabalhadores. 

No início da cena, após Juan Garcia aparecer batendo na porta de Dom Anselmo, esse 

aparece lendo o jornal Excelsior com a manchete “UN DRAMA DE POBREZA Y DE 

MISERIA”.310 Assim como na cena “Miro y Anselmo Herrera – Patio nº 1”, em que Dom 
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Anselmo se mostra alheio ao pedido de ajuda de Miro, o destaque da notícia no jornal na cena 

em questão sugere a total indiferença do comerciante frente a situação dos pescadores. 

O motivo da visita de Juan Garcia é informar Dom Anselmo sobre a “junta” organizada 

por Miro, que segundo o político, “Parece que es para defenderse por lo poco que usted [Dom 

Anselmo] les paga”.311 Ante a preocupação do comerciante, Juan Garcia afirma que a situação 

poderia atrapalhar os negócios de ambos, ao que Dom Anselmo diz, reticente: “Creo que puedo 

contar con usted para...”.312 O político afirma orgulhoso que “Una buena lengua puede hacer 

mucho [...] Y mas com algo de...”313 e, batendo os dedos na mesa, deixa implícito que a ajuda 

teria o seu preço. Dom Anselmo se levanta e entrega 200 pesos ao Candidato e promete entregar 

a outra metade quando tudo for resolvido. No plano em que Dom Anselmo entrega o dinheiro 

a Juan Garcia há um detalhe do jornal sobre a mesa com um anúncio que diz “Recuerdelo, esta 

es su oportunidad”,314 o que enfatiza que a corrupção é a única forma de financiamento da 

campanha de Juan Garcia.  

 É interessante notar como Redes representa os personagens que possuem características 

negativas de forma estereotipada. Além de aparecer indiferente à situação dos pescadores, Dom 

Anselmo aparece com o bolso da camisa cheio de lápis, o que demonstra sua preocupação 

apenas com o lucro. Além disso, seu bigode proeminente com as pontas voltadas para cima dão 

um ar cômico ao personagem. Por sua vez, o bater de dedos na mesa acompanhado de 

reticências de Juan Garcia deixa claro o seu comportamento corruptível. Além disso, durante a 

sua conversa com Dom Anselmo, o político é mostrado ao lado de uma garrafa e um copo, o 

que sugere, como de fato se concretizará, um comportamento violento por parte de Juan Garcia, 

assim como foi sugerida a ligação entre atitude de El Zurdo com o álcool.  

Acreditamos que os estereótipos usados na construção dos personagens Dom Anselmo 

e Juan Garcia durante todo o filme têm como função o fácil entendimento por parte do grande 

público dos vilões da história e das classes sociais que Redes está criticando, nesse caso o 

comerciante e o político corrupto. Esse recurso era usado também em obras moralistas 

publicadas na revista El Maestro Rural, “que atacaban problemas como el alcoholismo y la 

suciedad, creando todo un reparto de personajes satánicos, sobre cuyas tumbas surgiría la 

nación liberada: hacendados voraces, comerciantes usureros y curas tiránicos.”315 
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3.10. O uso da montagem figurativa 

 

Após o acordo selado entre Dom Anselmo e Juan Garcia, há uma fusão para cena 

“Mitin”. O início da cena Redes mostra através de planos gerais vários pescadores entre as 

dunas da praia. Estes atenderam ao pedido de Miro e estão aguardando o seu discurso. O uso 

do plano geral tem como função enquadrar o maior número possível de pescadores. Percebemos 

que todos estão usando o mesmo estilo de chapéu, que, além de ser um elemento importante da 

cultura mexicana, sugere a força da união entre os trabalhadores e os distingue dos personagens 

do comerciante e do político (Ver ANEXO I, Figura 67). Como veremos, apesar de Dom 

Anselmo e Juan Garcia aparecerem na cena usando chapéus, o modelo é diferente daquele 

usado pelos pescadores. Além disso, os planos gerais dos pescadores na cena “Mitin” sugerem 

mais uma ligação entre Redes e a obra de Tina Modotti, dessa vez com relação à fotografia 

Campesinos, de 1926 (Ver ANEXO II, Figura 3). 

Após reunir os pescadores, Miro se dirige até um lugar mais elevado das dunas e inicia 

seu discurso com o punho cerrado erguido para o alto, um gesto universal ligado aos 

trabalhadores urbanos que transmite a ideia de coesão e convicção no triunfo da luta dos 

trabalhadores.316 Miro aparece centralizado no quadro através de um plano médio, enquadrado 

em leve contraplongée e em seguida de costas, com os pescadores à sua frente:  
¡Compañeros!¿Cuánto tiempo vamos a seguir soportando esta esclavitud y esta 
pobreza? ¿Quién gana aquí, en un año, más de 40 centavos diarios? ¿Quién puede 
mantener y vestir a su familia con esta miseria? ¿Quién tiene dinero para curarse? 
Todos sabemos que no es justo, pero también debemos saber que no es inevitable. 
Hay unos cuantos que nos explotan arrebatándonos todo, únicamente para satisfacer 
su avaricia. Los acaparadores no han hecho el mar, ni el rio, ni el pescado, ni tampoco 
han hecho las piraguas, las redes, ni los botes, y seguro que no hicieron a nosotros, ni 
le han dado a nuestros brazos la fuerza para trabajar.317 

  

É importante notar que durante essa parte do discurso, sempre que Miro aparece 

próximo à câmera ele está isolado no quadro, enquadrado através de planos médios. Quando 

vemos Miro junto com os outros pescadores, enquadrados através de planos gerais, ele aparece 

de costas ou longe da câmera. A única exceção é um plano no início do discurso, em que a 

câmera, através de um travelling, acompanha Miro passando por um grupo de pescadores até 

chegar no espaço mais elevado das dunas. Porém, logo após a fala “¡Compañeros!”, há um corte 

para um plano geral em que Miro aparece de frente para os pescadores e de costas para a câmera. 
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Em seguida há uma alternância entre planos médios de Miro, planos dos pescadores em que 

apenas ouvimos a sua voz em off e planos gerais, em que, apesar de aparecer no quadro, não 

podemos distinguir o seu rosto, apenas seus gestos (Ver ANEXO I, Figuras 68-72). A 

montagem dessa sequência foi feita dessa forma porque os planos em que Miro aparece isolado 

no quadro foram gravados separadamente. Segundo Paul Strand,318 o resto do elenco não sabia 

o conteúdo daquele discurso. Nos planos em que Miro aparece junto com os pescadores, de 

costas ou longe da câmera, na verdade ele está falando sobre a necessidade de mais escolas para 

as crianças da região, o que não tem relação direta com o conteúdo do filme.  

Segundo James Krippner,319 durante as filmagens de Redes o estado de Veracruz estava 

passando por uma série de conflitos trabalhistas e como o filme era altamente crítico com 

relação aos políticos locais, “cuja corrupção e tendências despóticas causaram problemas 

incessantes na época da Revolução”, a equipe envolvida na produção corria sérios perigos. Por 

isso, parte do filme foi feita em segredo. Em carta enviada para Kurt Baasch, Strand confessa 

que Redes 
É uma história que trata da indústria pesqueira em Vera Cruz. Sobre a vida dos 
pescadores – a luta deles contra a exploração – Eu lhe conto isso confidencialmente, 
pois até mesmo as pessoas aqui – com exceção de Carlos e Bassols – o Secretário de 
Educação – não sabem exatamente o que estamos fazendo – Então se alguém lhe 
perguntar, diga que estamos fazendo ‘filmes educacionais’, o que é verdade.320 

 

Voltando à cena, enquanto Miro explica para os pescadores que os comerciantes 

representam o único obstáculo que impede uma nova organização econômica baseada na troca, 

ocorre uma justaposição de planos que no início apenas ilustra a primeira parte do discurso do 

pescador: 
¿Por qué razón no podemos cambiar nuestro pescado con los que crían ganado, o con 
los que cosechan maíz, con los que fabrican mantas? ¿Quién nos impide este cambio? 
Unos cuantos con dinero que han sabido apoderarse de los botes, de las redes, de las 
plantas de hielo y de los transportes, los acaparadores controlan todo, por eso pueden 
pagarnos lo que quieren.321 

 

Essa é a primeira vez que Redes insere planos que, apesar de mostrarem elementos que 

estão presentes na fala de Miro (gado, milho, tecelão, Dom Anselmo, máquina de gelo, moedas) 

não fazem parte do espaço físico da cena “Mitin” (Ver ANEXO I, Figuras 73-78). Acreditamos 

que essa escolha se deu pela característica didática presente na fala de Miro, cujas imagens 

serviriam para auxiliar na exposição da mensagem construída pelo filme. Vale lembrar que o 
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objetivo da SEP era exibir Redes para um público composto por milhões de pessoas, em sua 

maioria analfabetas. Nesse sentido, mais uma vez é interessante notar como Dom Anselmo, 

representando aqui a figura do burguês, é retratado de forma estereotipada durante a 

justaposição de planos, um recurso bastante presente na obra de artistas ligados ao realismo 

socialista, como Sergei Eisenstein. O comerciante é enquadrado em extremo contraplongée 

segurando a proa de um bote e olhando para fora do quadro. O uso deste recurso 

cinematográfico não tem como objetivo mostrar Dom Anselmo como algo superior, mas sim 

ganancioso, o que é simbolizado pela barriga do personagem, aumentada pelo ângulo da câmera 

(Ver ANEXO I, Figura 76). 

Voltando ao filme, a justaposição de planos continua quando Miro explica aos 

pescadores como se dá a exploração da qual eles são vítimas: “Todos sabemos lo que passa en 

ocho meses del año en que no hay pesca y cuando la hay, nos quitan cinco partes para los botes 

y las redes y nos pagan seis centavos el kilo”.322 Entretanto, apesar de o primeiro plano que 

acompanha esse trecho da primeira parte do discurso também ilustrar o seu conteúdo ao mostrar 

um mar agitado (que sugere a impossibilidade da pesca), os dois planos seguintes não 

apresentam ligação direta com a fala do pescador. Quando Miro afirma que “nos quitan cinco 

partes para los botes y las redes y nos pagan seis centavos el kilo”, temos um plano médio de 

um bando de abutres na praia disputando os restos de um animal morto e em seguida um plano 

mais fechado de um varal com roupas esfarrapadas (Ver ANEXO I, Figuras 79 e 80). Neste 

momento Redes faz uso da montagem figurativa para sugerir que a pobreza (roupas 

esfarrapadas) é uma consequência da exploração engendrada por Dom Anselmo e Juan Garcia 

(abutres). Ou seja, é “uma montagem que interrompe o fluxo de acontecimentos e marca a 

intervenção de planos que destroem a continuidade do espaço diegético, que se transforma em 

parte integrante da exposição de uma idéia”.323 

Apesar de a justaposição de planos voltar a ilustrar o conteúdo da primeira parte do 

discurso de Miro, após os planos dos abutres e do varal de roupas, a presença da montagem 

figurativa na cena “Mitin” não condiz com a possível intenção de se usar uma estrutura didática 

para facilitar a recepção do filme por parte do grande público. Como dissemos no segundo 

capítulo, apesar de Redes ter tido uma boa recepção, apenas a intelligentsia mexicana 

compreendeu o sentido dessa montagem influenciada pelo cinema soviético, em especial pelo 

trabalho de Sergei Eisenstein. 
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Voltando ao filme, a primeira parte do discurso de Miro termina com um plano 

americano do pescador com o punho cerrado no ar afirmando que “La pobreza no es ley de la 

naturaleza, ni ley de Dios”,324 seguido de uma salva de palmas e de gritos de “¡Bravo!”. Como 

dissemos durante a análise da cena “Rompiendo las Redes”, apesar de a crítica à religião não 

estar presente no Plan para la filmación de películas educativas, ela está presente em momentos 

importantes do filme, como no discurso de Miro. Entretanto, além da questão religiosa ser um 

elemento que aproxima Redes do programa da SEP após a implantação da “educación 

socialista”, a fala de Miro no final da primeira parte de seu discurso enfatiza a mudança da 

mensagem que estava sendo construída pelo filme. 

Como analisado neste capítulo, desde o início de Redes há elementos que procuram 

relacionar o triste destino dos pescadores a algo superior e inquestionável. Acreditamos que 

essa característica, presente durante a primeira metade do filme, ao ser questionada pela fala de 

Miro, realça o poder da tomada de consciência do pescador, que não seria possível sem 

questionar a questão religiosa. Ao afirmar que a pobreza não está relacionada à natureza e nem 

a Deus, mas sim à exploração de Dom Anselmo, Miro oferece aos seus companheiros uma nova 

perspectiva e uma possibilidade de mudança. 

A segunda parte do discurso de Miro não apresenta a inserção de planos ilustrativos nem 

a montagem figurativa presente na primeira parte, pois será acompanhado apenas por uma 

alternância entre os planos do pescador (sempre isolado no quadro), de seus companheiros e de 

Juan Garcia, que se aproxima para acompanhar o discurso. Miro afirma que “Los acaparadores 

son fuertes porque están unidos para explotarnos”325 e sugere que os pescadores façam o 

mesmo, “porque solo así podemos tener fuerza para protegernos”.326 Após mais uma salva de 

palmas Miro termina o discurso dizendo: 
Solo pedimos lo que nos pertenece, lo que nuestro proprio trabajo nos da, pero cada 
uno no puede exigirlo solo. Juntos haremos que se nos pague lo que es justo. ¡Qué no 
haya trabajo y qué no haya pescado! ¡Suframos juntos, estemos siempre juntos! 
¡Compañeros, que la lucha comienza mañana en la primera pesca!327 

 

A sequência do discurso de Miro talvez seja o momento mais importante de Redes. 

Apesar do estilo da montagem durante a primeira parte do discurso não ser um elemento que 

facilite a compreensão da mensagem proposta pelo filme, o fato de a cena toda não ser 

acompanhada pela música de Revueltas sugere o seu teor didático ao explicar como funciona a 
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exploração dos trabalhadores e a possibilidade de mudança. Nesse sentido, Redes concretiza 

outro objetivo do Plan para la filmación de películas educativas ao “demonstrar de maneira 

objetiva a possibilidade de um regime social cuja justiça está enraizada em todos os 

trabalhadores”.328 Além disso, Redes se mostra mais uma vez alinhado ao programa da SEP, 

cujos livros didáticos e a atuação nas comunidades rurais “alteraron la noción del agente de 

cambio en la historia de México. Los conceptos de rebelión, lucha y derecho a la justica social 

fueron grabados en el núcleo mismo de la nación cultural mexicana y legitimados como 

intrínsecos a la identidad nacional.”329 Ademais, assim como o discurso construído por Redes, 

os historiadores da década de 1930, diferentemente dos da década anterior, que encaravam o 

índio, por exemplo, como “bestias de carga que habitaban ‘otro mundo’”, “presentaron a los 

grupos subalternos, desde los tiempos precortesianos hasta la actualidad, como trabajadores 

activos que [...] buscaban la justicia por medio de la asociación y la lucha”.330 

Voltando ao filme, o término do discurso é acompanhado pela reação positiva da maioria 

dos pecadores: palmas, gritos de “¡Bravo!”, acenos com chapéu e punhos cerrados erguidos. 

Entretanto, durante toda a cena, percebemos a reação discordante de Juan Garcia, 

principalmente após o final do discurso, e de Miguel, que em vários planos aparece balançando 

a cabeça em sinal negativo e até impedindo que um dos pescadores bata palma. Após a fala de 

Miro, Juan Garcia se aproxima do mesmo local antes ocupado por aquele e também faz um 

discurso:  
¡Pescadores! ¡Ciudadanos! Hablo a los hijos del glorioso estado que tiene entre sus 
tradiciones ejemplares del valor y de gloria, a los horrados pescadores conscientes de 
su deber y de las altas obligaciones que la calidad de ciudadanos libres en una 
república democrática les impone. A los que saben apreciar el valor de la vida 
institucional y la fuerza del voto. A los que no pueden prestar atención a palabras de 
revoltosos, que no se han dado cuenta de la majestad de las conquistas revolucionarias. 
A ustedes, mis queridos camaradas, los invito a considerar los problemas de la vida 
nacional, así como de los nuestro querido pueblo en lo particular. No debemos por 
ningún motivo, olvidar este hecho, ya que sólo así y no de otra manera, podemos llegar 
a la conclusión que contiene los elementos de la verdad. ¡La verdad! Divinidad 
evasiva! La cual debemos buscar, porque solo ella puede alumbrar el camino oscuro 
de la vida y ayudarnos a juzgar nuestras vacilaciones...331 

  

Assim como nas cenas anteriores, Juan Garcia é retratado de forma estereotipada. Tanto 

o conteúdo de seu discurso quanto seus gestos deixam claro que se trata de um típico político 

corrupto. Provavelmente o discurso de Juan Garcia, assim como o de Miro, foi gravado 

separadamente, sem que os pescadores de Alvarado soubessem o seu conteúdo, pois o político 
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também aparece sempre isolado no quadro. Além disso, assim como Miro, quando o candidato 

aparece junto com os pescadores, ele está de costas ou longe da câmera. Essa é mais uma 

indicação de que os pescadores que participaram das filmagens não estavam a par do conteúdo 

político do filme (Ver ANEXO I, Figuras 81-83). 

Durante o discurso de Juan Garcia, os pescadores começam a se dividir entre os que 

apoiam Miro, que logo no começo da fala do Candidato começa a deixar o local, e os que se 

aproximam de Miguel e continuam a ouvir o político. É interessante notar que, apesar de uma 

parte dos pescadores concordarem com Miguel e continuarem a escutar Juan Garcia, a transição 

para a próxima cena acaba interrompendo abruptamente a fala do Candidato. Enquanto o grupo 

de Miro se afasta do local onde está sendo feito o discurso, o rápido fade-out seguido de fade-

in, que dá início à cena “La Pelea”, sugere não só uma pequena passagem de tempo diegético, 

mas também o vazio do discurso de Juan Garcia, cujo conteúdo não deve ser levado à sério. 

 

3.11. A morte como movimento 

 

Após o fade-in, a cena “La Pelea” inicia-se com um primeiro plano do rosto de Miro em 

que se vê a sombra de uma rede de pesca, que aparece estendida no plano seguinte. O início da 

cena também é marcado pelo retorno do episódio musical Lucha, que havia iniciado no final da 

cena “La Pesa” e reaparecido durante a luta entre Miro e El Zurdo na cena “Rompiendo las 

Redes”. Miro aparece sentado em um tronco de árvore, preocupado. A sombra da rede no seu 

rosto no primeiro plano da cena sugere que, apesar do seu discurso ter sido relativamente bem-

sucedido junto aos seus companheiros, a “rede de exploração” ainda persiste. Isso é confirmado 

no plano seguinte, quando, após o olhar surpreso de Miro para fora do quadro, vemos o grupo 

de pescadores que o apoiou passando no fundo do quadro, atrás de uma rede que aparece em 

primeiro plano, o que sugere que eles ainda estão “presos” (Ver ANEXO I, Figuras 84 e 85). 

Logo Miro descobre que os pescadores estão voltando de uma pesca e que em represália à sua 

atitude Dom Anselmo não o contratara para o trabalho. Ao explicar para o grupo a ausência de 

Miro, Mingo dissera que o pescador estava doente, por isso não poderia trabalhar. Após El 

Zurdo questionar o capataz, esse afirma que foram ordens de Dom Anselmo, e avisa o grupo 

que os peixes deveriam ser levados imediatamente para a pesagem. 

Em seguida Miro pergunta para o grupo se “¿Seguimos juntos o no?”, ao que El Zurdo 

responde: “Seguro, seguimos juntos”.332 Com isso, em defesa do grupo, Miro reivindica um 
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preço melhor pelos peixes, o que é negado por Mingo, pois o preço já havia sido estipulado por 

Dom Anselmo. No momento em que Miro ameaça jogar os peixes caso sua reivindicação não 

fosse atendida, o outro grupo de pescadores, liderado por Miguel, se aproxima do local da 

pesagem. Miro ordena que o grupo recém-chegado faça o mesmo, que não entregue os peixes 

até que Dom Anselmo decida pagar um preço melhor, o que não é aceito por Miguel, receoso 

de perder o emprego. A discordância entre os pescadores é enfatizada pelo plano em conjunto 

onde os mesmos aparecem divididos e em seguida pelo retorno do episódio musical Lucha (Ver 

ANEXO I, Figura 86). 

Ao tentar impedir a pesagem dos peixes, Miro inicia o confronto entre os dois grupos. 

É importante notarmos que o fato de Miro fazer uso da violência para impedir que o grupo de 

Miguel aceite as ordens de Dom Anselmo é contraditório com o discurso apresentado por ele 

durante toda a narrativa. Como vimos, ao contrário de El Zurdo, Miro defende a organização e 

a reflexão, pois, segundo o pescador, a violência não levaria a nada. Outra leitura possível seria 

aceitar a violência/atitude de Miro como indispensável para uma real mudança. De fato, como 

veremos, o assassinato de Miro será decisivo para o desenvolvimento dramático de Redes, pois 

possibilitará a reconciliação e união dos pescadores. 

Voltando ao filme, durante a luta entre os dois grupos de pescadores, os empregados de 

Dom Anselmo aproveitam a confusão para pegar os peixes deixados no chão, enquanto Mingo 

corre até a casa de seu patrão para informá-lo sobre o ocorrido. Em seguida temos um plano em 

que Dom Anselmo, acompanhado de Mingo e Juan Garcia, sai apressado até a rua e ordena: 

“Vamos a la guarnición”.333 Esse é um dos poucos momentos de Redes em que o diálogo 

aparece sobreposto à música de Revueltas. A qualidade inferior do áudio no momento da junção 

do diálogo com a música evidencia a precariedade da pós-produção de Redes. A provável 

dificuldade no processo de dublagem do filme é corroborada pelos primeiríssimos planos de 

um pescador gritando durante a luta entre os dois grupos, porém, assim como na cena “La 

Pesca”, não ouvimos a fala, apenas vemos o seu gesto facial. 

Outra característica importante deste plano é o fato de que, após a ordem de Dom 

Anselmo para procurar a ajuda dos soldados, enquanto Mingo acompanha o seu patrão, que sai 

pelo lado esquerdo do quadro, Juan Garcia toma a direção oposta, deixando claro que a sua 

atitude perante a confusão entre os pescadores será diferente da do comerciante. Além disso, 

no momento da luta dos pescadores, vemos um plano de detalhe que mostra uma faca sendo 

desembainhada e em seguida um primeiro plano de Juan Garcia observando a confusão. Além 
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de prever um final trágico para o embate entre os pescadores, como de fato ocorrerá, a ligação 

de causa e efeito entre o plano da faca (objeto usado até aqui como símbolo da violência) e o 

plano do Candidato sugere que a confusão entre os pescadores teve como princípio o discurso 

de Juan Garcia, que acabou por dividi-los, e não a atitude violenta de Miro analisada acima 

(Ver ANEXO I, Figuras 87 e 88). 

Voltando à cena, quando Juan Garcia aparece se esgueirando próximo a um depósito, 

seu personagem mais uma vez é apresentado de forma estereotipada, como aquele que age 

(literalmente) nas sombras e é capaz de tudo para atingir seus objetivos, até mesmo cometer um 

crime. A oposição entre a atitude de Juan Garcia e a de Dom Anselmo dessa vez é sugerida 

através da ligação entre dois planos seguidos. No final do plano em que vemos Juan Garcia se 

esgueirando, o Candidato aparece subindo um degrau que dá acesso ao depósito. Em seguida 

temos um plano em que Dom Anselmo, junto com Mingo e um grupo de soldados, aparece 

descendo uma escada (Ver ANEXO I, Figuras 89 e 90). Entretanto, apesar da oposição entre as 

atitudes de Dom Anselmo (legal) e de Juan Garcia (ilegal), como veremos, ambas estão 

relacionadas à violência e à repressão dos pescadores. 

Após se esconder no depósito, através de uma fenda na parede Juan Garcia furtivamente 

prepara a sua arma para assassinar o líder dos pescadores insurgentes (Ver ANEXO I, Figuras 

91-93). É importante notar que, após o primeiríssimo plano do revólver de Juan Garcia, temos 

um plano médio em que vemos os soldados, enquadrados do pescoço para baixo, correndo com 

as armas em punho em direção ao local da confusão (Ver ANEXO I, Figura 94). O choque entre 

os dois planos deixa claro que, independente da atitude de Juan Garcia a luta entre os pescadores 

seria reprimida com violência. Além disso, o fato de Redes não enquadrar os rostos dos 

soldados, dando destaque para o uniforme e as armas, ressalta que aquela é uma força 

repressora. Ademais, o fato dos soldados serem enquadrados na frente de uma escada, 

possivelmente a mesma do plano em que os mesmos aparecem junto com Dom Anselmo e 

Mingo, possibilita mais uma ligação entre Redes e O Encouraçado Potemkin e a sua famosa 

cena da Escadaria de Odessa. 

Voltando ao filme, após o disparo feito por Juan Garcia, temos uma rápida intercalação 

de planos que se repete durante cinco segundos mostrando Miro com as mãos no peito, o olhar 

satisfeito do Candidato, uma porção de moedas e o cartaz da campanha do político. Por fim, 

após a sequência de imagens, Miro aparece de joelhos, prestes a morrer; ao fundo podemos ver 

uma parede com vários cartazes da campanha política de Juan Garcia, o mesmo que apareceu 

em close-up nos planos anteriores (Ver ANEXO I, Figuras 95-99). Assim como na cena 

“Mitin”, Redes faz uso da montagem figurativa nessa sequência para exposição de uma ideia.  
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A inserção dos planos das moedas, que não pertence ao espaço diegético da cena “La 

Pelea”, intercalados com os planos de Miro, do Candidato e do cartaz, relaciona o crime ao 

financiamento da campanha do corrupto Juan Garcia. Além disso, é importante ressaltar que o 

uso de imagens de moedas era comum em trabalhos fotográficos da década de 1930 como 

símbolo do capitalismo,334 como a fotomontagem de Lola Álvarez Bravo intitulada El sueño de 

los pobres, em que uma criança aparece dormindo, prestes a ser esmagada por uma engrenagem 

de moedas (Ver ANEXO II, Figura 4). Dessa forma, em relação tanto à sequência de planos 

presente no discurso de Miro quanto à sequência do seu assassinato, podemos afirmar que a 

“síntese produzida por tal montagem faz com que o cinema passe da ‘esfera da ação’ para a 

‘esfera da significância, do entendimento’”.335 

Após Miro aparecer de joelhos, novamente temos um plano dos soldados correndo na 

frente da escada. Novamente uma ligação pode ser feita com esse plano, pois logo em seguida 

temos a imagem de um garoto correndo na direção dos pescadores para avisar que os soldados 

estão próximos. O plano do garoto, como se correndo dos soldados, sugere a situação de 

fragilidade dos pescadores perante a repressão imposta por Dom Anselmo (Ver ANEXO I, 

Figura 100). 

Em seguida, o grupo que apoiara Miro o leva, ainda vivo, para o barco e navegam em 

direção à vila dos pescadores. O outro grupo, liderado por Miguel, antes contrário à causa de 

Miro, percebe o envolvimento de Juan Garcia no assassinato e, após receber a sua parte do 

dinheiro e a do grupo revoltoso, também volta para a vila. Dá-se início à cena “La 

Reconciliacion [sic]”, em que haverá o encontro entre os dois grupos de pescadores, agora 

liderados por El Zurdo e Miguel. 

 

3.12. A reconciliação  

 

Durante a cena, após ver o corpo de Miro, Miguel pergunta se o pescador está morto, ao 

que El Zurdo responde: “Sí, muerto. Por su falta de unión, solo eso sacaron”.336 Em seguida 

Miguel afirma que: 
Eso no es todo. Lo que pasó hoy nos hizo despertar. Vamos a castigar a los que lo 
mataron. Vamos a seguir el camino que Miro nos enseñó. ¡Vamos a seguirlo! ¡Todos 
juntos! Lo que Miro quería lograr, lo lograremos nosotros. Eso fue el principio. Porque 
cuando tengamos los botes, las rede y el hielo, trabajaremos por nuestra cuenta y 
habremos ganado.337 

                                                 
334 BARBOSA, 2015, p. 12-13. 
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Durante a fala de Miguel, El Zurdo aperta a sua mão em sinal de reconciliação. O close-

up das mãos remete ao primeiríssimo plano da cena “Rompiendo las Redes” em que a mão de 

Miro aparece imobilizado a de El Zurdo com a faca (Ver ANEXO I, Figuras 66 e 101). Podemos 

perceber, pela presença deste close-up e do conteúdo da fala de Miguel, que Miro não mudou 

apenas a perspectiva de El Zurdo (marcada antes pela violência e agora pela reconciliação), 

mas também a de Miguel, que após o assassinato do companheiro não encara mais a exploração 

dos pescadores como algo inquestionável. 

Além disso, Miguel acaba se convertendo em novo líder dos pescadores. Isso é marcado 

não apenas pela sua mudança de perspectiva, mas também pela ligação entre dois planos feita 

durante a sua fala. Ao mostrar o corpo de Miro, já coberto, estendido em uma padiola 

improvisada com dois remos, percebemos que a cabeça do pescador fora posta sobre uma planta 

que lembra uma coroa. No plano seguinte Miguel aparece através de um primeiro plano, ao 

fundo vemos a mesma planta com o mesmo formato (Ver ANEXO I, Figuras 102 e 103).  

Após a reconciliação, os pescadores decidem levar o corpo de Miro até a cidade, para 

“que la gente vea cómo es la opresión en que vivimos” e “se unan a nosotros”.338 Quando a 

padiola com o corpo de Miro é erguida para ser levada até o barco, os pescadores que a carregam 

são enquadrados em contraplongée (Ver ANEXO I, Figura 104). Acreditamos que esse plano 

é uma referência ao mural inacabado de David Alfaro Siqueiros intitulado El Entierro del 

obrero sacrificado, de 1924, feito em homenagem a Felipe Carrillo Puerto, governador de 

Yucatán assassinado durante uma rebelião política (Ver ANEXO II, Figura 5).  

O mural de Siqueiros, presente no Colegio de San Ildefonso na Cidade do México, foi 

feito em um momento conturbado da história do país. Como foi discutido no primeiro capítulo, 

durante o mandato de Álvaro Obregón, o presidente precisou impor a autoridade federal e 

promover a união entre os estados em um país que acabara de sair de uma crise revolucionária 

que perdurou por dez anos. No final de seu mandato, Obregón enfrentou a rebelião 

delahuertista, iniciado por Adolfo de la Huerta após a indicação de Plutarco Elías Calles para 

as eleições de 1924. Nesse ambiente de tensão política, o mural El Entierro del obrero 

sacrificado, de Siqueiros, foi vandalizado pelos apoiadores de De la Huerta, o que impediu a 

sua finalização. 

Podemos fazer outra ligação com a imagem da padiola/caixão de Miro com um plano 

presente no prólogo do filme ¡Que viva México! de Serguei Eisenstein em que dois camponeses 
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também aparecem carregando um caixão (Ver ANEXO II, Figura 6). Entretanto, não 

encontramos registros de que Paul Strand tenha visto o conteúdo filmado pelo diretor soviético 

no México, usados em outros filmes produzidos antes e durante a produção de Redes, como 

Thunder Over Mexico (1933), Eisenstein in Mexico (1933) e Death Day (1934). 

No caso de Eisenstein, a ligação entre a cena do caixão e o mural de Siqueiros é bastante 

clara, já que a concepção de ¡Que Viva Mexico! está estritamente ligada ao trabalho dos 

muralistas. Cada episódio do filme foi dedicado a um artista: Prólogo: David Alfaro Siqueiros; 

Sandunga: Jean Charlot; Manguey: Diego Rivera; Fiesta: Francisco de Goya; Soldadera: José 

Clemente Orozco; Epílogo: José Guadalupe Posada.339 Antes de chegar ao México, Eisenstein 

já havia começado a trabalhar na concepção do filme. Nesse momento uma referência essencial 

para o diretor foi o livro Idols Behind Altars, de Anita Brenner,340 que, além de apresentar textos 

sobre a cultura mexicana pré-hispânica, contém fotografias de Edward Weston e Tina Modotti, 

entre elas a do mural inacabado de Siqueiros. Como dissemos, não sabemos se Paul Strand teve 

acesso às imagens feitas por Eisenstein. De qualquer forma, a imagem da padiola/caixão de 

Miro sendo carregada por seus companheiros é mais um elemento que demonstra como Paul 

Strand estava atento à herança imagética do país. 

Outro elemento que pode corroborar tal hipótese é o destaque dado à paisagem durante 

a cena “La Reconciliacion [sic]”. Apesar de vermos imagens que já apareciam em cenas 

anteriores, como as da praia e a dos coqueiros, durante a cena em questão determinados planos 

dão destaque para os cactos (Ver ANEXO I, Figura 105 e 106), elemento esse que liga Redes à 

uma corrente nacionalista presente não só no cinema, mas principalmente na fotografia. 

Segundo Carlos Alberto Sampaio Barbosa:341 
As fotografias de paisagem tornam-se um elemento forte na construção de uma 
mitologia e uma estética que em conjunto com os pintores, tanto em terras 
estadunidenses como nas mexicanas, elaboram uma representação e um vocabulário 
iconográficos de uma consciência territorial e de uma identidade nacional mexicana. 

 

Voltando à cena “La Reconciliacion [sic]”, tanto a morte de Miro quanto a de seu filho 

são elementos importantes para o desenvolvimento dramático de Redes. Entretanto, se a morte 

da criança simboliza a imobilidade, como já foi analisado neste capítulo, a morte de Miro, agora 

transformado em mártir, não significa o fim de seus ideais, muito menos da luta dos pescadores 

                                                 
339 DE LOS REYES, 2006, p. 259. 
340 Para mais detalhes, cf. BRENNER, Anita. Idols Behind Altars. Nova York: Hartcourt Brace and Company, 
1929. 
341 BARBOSA, Carlos Alberto Sampaio. Dois fotógrafos alemães em terras americanas: Hugo Brehme e Theodor 
Presing. In: GAWRYSZEWSKI, Alberto (Org.). Olhares sobre narrativas visuais. Niterói: Editora da UFF, 2012. 
p. 113. 
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por uma vida melhor. Isso fica mais claro ao cotejarmos as duas mortes presentes no filme. Ao 

contrário de seu filho, Miro não é enterrado, seu corpo é levado pelos pescadores até a cidade, 

como se ainda fosse o seu líder (apesar de Redes ter sugerido a transferência dessa função para 

Miguel). Além disso, durante a cena “La Pelea”, quando Miro cai de joelhos após o tiro 

desferido por Juan Garcia, o mesmo tema musical presente no episódio Funeral del niño é 

retomado pelo episódio Lucha, porém com algumas diferenças. Ao contrário do episódio 

musical da cena “Funeral”, em que há a repetição de notas que ascendem e voltam para o mesmo 

lugar, o que representaria a estagnação relacionada à morte da criança, o tema musical presente 

no momento em que Miro leva o tiro substitui a repetição das notas por uma linha melódica 

ascendente e crescente, o que “poderia, portanto, significar o oposto: insurreição, seguir em 

frente, lutar.”342 

 

3.13. Ambiguidades em torno do prólogo 

 

O significado em torno da morte de Miro também é reforçado pelo último episódio 

musical da obra de Revueltas, Regreso de los pescadores con su compañero muerto, durante o 

“Epilogo” de Redes, quando o corpo do pescador é levado pelos seus companheiros até a cidade. 

O episódio resgata o tema musical presente nos créditos iniciais de Redes e durante a “Escena 

de la Tarraya”. Ao ouvirmos o mesmo tema, é inevitável lembrarmos da música da primeira 

cena, em que Revueltas diminuiu o ritmo em consonância com frustração de Miro ao capturar 

apenas um peixe em sua rede. Entretanto, se a ligação proposta pela música entre a frustração 

do pescador durante a primeira cena e a morte de Miro sugere um mal presságio para o final de 

Redes, a tensão presente no tema musical é gradualmente substituída por outros instrumentos 

que possibilitam uma densidade simbólica cada vez maior, à medida em que vários barcos se 

juntam àquele que leva o corpo de Miro.343 

Apesar de a imagem dos vários barcos indo em direção à cidade, em concordância com 

a música de Revueltas, sugerir a força resultante da união entre os pescadores e a esperança 

daquela empreitada, em um dos planos em que Miguel aparece no barco que leva o corpo de 

Miro chama atenção a presença de um céu carregado, prenúncio de tempestade (Ver ANEXO 

I, Figura 107). Ao mesmo tempo em que o dinamismo do “Prologo”, resultado não só da música 

de Revueltas, mas também do fato de a cena ter sido filmada com a câmera dentro de um barco, 

                                                 
342 KOLB NEUHAUS, 2008, p. 198. (tradução nossa, grifos do autor). 
343 KOLB NEUHAUS, 2008, p. 199. 



112 
 

sugere um final positivo para Redes, é difícil não relacionar o plano com o céu carregado a algo 

negativo. 

 Voltando ao “Epilogo”, no final de Redes temos mais uma referência ao O Encouraçado 

Potemkin. Assim como no filme de Eisenstein, que termina com a proa de um navio que se 

aproxima e aos poucos preenche todo o quadro, nos planos finais de Redes vemos dois barcos 

se aproximando da câmera (Ver ANEXO I, Figuras 108 e 109). Porém, diferentemente do filme 

soviético, Redes não termina nesse momento. Ainda temos um plano em que Miguel e El Zurdo 

são enquadrados em leve contraplongée. Na parte inferior do quadro vemos a cabeça de Miro 

coberta. É a mesma imagem que serviu de referência para a ilustração do pôster de divulgação 

do filme. Em seguida há uma lenta fusão para o último plano, em que vemos as ondas se 

chocando contra a praia, e logo uma fusão para um letreiro com a palavra, “Fin”, que, assim 

como no primeiro letreiro do filme, está sobreposto ao brasão da bandeira do México (Ver 

ANEXO I, Figuras 110-112). 

Apesar de a música de Revueltas sugerir uma conclusão para Redes, o filme acaba 

abruptamente. Não vemos os pescadores chegando à cidade com o corpo de Miro nem um 

desfecho para aquela empreitada. No final da carta de Paul Strand para Ignacio García Téllez, 

o fotógrafo comenta sobre a necessidade de uma nova montagem para a última sequência do 

filme, além da adição de novas cenas.344 Não sabemos se Strand estava se referindo ao final do 

filme. De qualquer forma, além de a imagem das ondas se chocando contra a praia simbolizar 

a força da união dos pescadores prestes a chegar à cidade, o final abrupto não só sugere que a 

luta dos trabalhadores deve ser constante, como também revela a tensão em torno da conturbada 

e precária produção de Redes. 
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CONCLUSÃO 

 

Com a análise de Redes procuramos entender como o filme se insere no contexto 

político-cultural mexicano da década de 1930, apontando as tensões e ambiguidades em torno 

não só do discurso cinematográfico, mas também da produção do filme. Acreditamos que o 

projeto cinematográfico da Secretaría de Educación Pública do México fez parte de uma 

política cultural revolucionária que se radicalizou após a criação do Partido Nacional 

Revolucionario (PNR). Com isso, procuramos identificar as aproximações e rejeições entre 

Redes e a política da SEP, que durante a produção do filme estava preocupada em propagar 

uma ideologia que facilitaria a implantação da “educación socialista” no país. 

Entretanto, apesar de Redes ter sido financiado pelo governo mexicano através da SEP, 

acreditamos que o filme é uma obra quase pessoal de Paul Strand. Diferentemente dos planos 

da Secretaría, que pretendia produzir uma série de documentários de curta-metragem de baixo 

orçamento, o fotógrafo decidiu criar um longa-metragem ficcional que, segundo o próprio 

Strand, deveria estar à altura da obra de Sergei Eisenstein. Acreditamos que as escolhas estéticas 

de Paul Strand, como o uso da montagem figurativa, foram aceitas apenas por uma elite cultural 

mexicana, o que de certa forma não condiz com os planos da SEP, que pretendia criar um 

projeto cinematográfico que atenderia milhões de pessoas, a maioria analfabeta. 

Redes também é fruto do contexto político no qual foi produzido, um período de forte 

nacionalismo no México. Com isso, após a renúncia de Narciso Bassols do cargo de Secretário 

de Educação Pública e o afastamento de Carlos Chávez da chefia do Departamento de Bellas 

Artes, Paul Strand perde seus protetores em meio à elite política mexicana e consequentemente 

o controle da produção de Redes, sendo obrigado a voltar para os EUA, assim como a sua equipe 

estrangeira, antes da pós-produção do filme. Apesar de continuarem obscuros para nós os 

motivos que levaram Agustín Velázquez Chávez a tomar o controle da produção de Redes, o 

fato é que a sua nomeação para a chefia de um novo departamento de cinema da SEP foi o golpe 

fatal para Strand. Além disso, a atitude de Velázquez Chávez ao se declarar um dos criadores 

do filme e responsável pela sua produção gerou uma tensão entre Paul Strand e a SEP.  

Como Redes foi lançado somente em 1936, durante o governo de Lázaro Cárdenas, 

procuramos demonstrar como os créditos iniciais e o material de divulgação do filme 

deliberadamente destacaram os elementos nacionais em detrimento dos estrangeiros, 

principalmente no que diz respeito ao pôster de divulgação, em que o único nome que aparece 

é o de Silvestre Revueltas, músico reconhecido pela sua ligação com o nacionalismo musical 

mexicano. Entretanto, apesar do destaque dado à equipe mexicana nos créditos iniciais de 
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Redes, o ápice do episódio musical usado por Revueltas no início do filme se dá justamente no 

momento em que o nome de Paul Strand aparece na tela, sobreposto às imagens do mar agitado, 

resultando em uma ambiguidade entre os significados musical/visual e textual. 

Apesar da ênfase dada aos elementos nacionais durante a pós-produção de Redes, e ao 

fato do filme ter sido lançado durante o governo de Cárdenas, diferentemente de Carlos 

Alejandro Belmonte Grey, não consideramos o filme como produto da era cardenista. Durante 

a nossa pesquisa procuramos relacionar Redes com a política cultural revolucionária da SEP e 

em especial identificá-lo como fruto da parceria entre Carlos Chávez e Paul Strand, dois artistas 

ligados ao modernismo em seus respectivos países. 

A substituição de Carlos Chávez por Silvestre Revueltas, provavelmente arquitetada por 

Agustín Velázquez Chávez, foi a principal modificação sofrida pela produção de Redes. 

Acreditamos que a escolha de Revueltas teve como principal objetivo incluir um elemento 

fortemente nacionalista na produção de Redes. A obra de Revueltas, uma suíte dividida em 

episódios musicais que fazem referência a momentos importantes do filme, corrobora com os 

objetivos da SEP e seu projeto cinematográfico. O fato de Revueltas ter usado elementos da 

cultura local na composição da música de Redes revela uma sintonia com o programa da 

Secretaría, que pretendia fortalecer os laços culturais entre as diferentes regiões do país. 

 Outra aproximação entre Redes e a política da SEP se deu pela crítica à religião. Apesar 

de esse não ser o tema central do filme, demonstramos como sua primeira metade procura 

relacionar a situação de pobreza e exploração dos pescadores a algo superior, como se o destino 

dos mesmos fosse algo inquestionável. Tal relação é fortemente criticada por Miro durante o 

seu discurso, em que, após propor uma nova forma de organização econômica, afirma que a 

pobreza não é algo imposto por Deus, mas sim resultado da exploração. Esse discurso está 

estritamente ligado ao programa da SEP, que buscava acabar com a influência religiosa nas 

comunidades rurais. 

Além disso, o fato de Redes apresentar os pescadores como agentes da história e, como 

procuramos demonstrar, retratar o seu protagonista como algo sagrado, aproxima o filme a 

outras expressões artísticas, principalmente o muralismo mexicano. Tal aproximação se 

fortalece com a referência ao mural de David Alfaro Siqueiros presente no funeral de Miro. A 

ligação entre o muralismo mexicano e Redes, assim como a referência a outros elementos 

imagéticos, como o trabalho de Tina Modotti e Lola Álvarez Bravo, demonstra não só o fato de 

Paul Strand estar atento à iconografia mexicana, mas também as intenções do fotógrafo em 

construir uma obra que, assim como o trabalho das fotógrafas citadas e de Siqueiros, 

promoveria a luta social. 
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O tema do alcoolismo também é outro elemento que possibilitou um ponto de 

aproximação entre Redes e o projeto da SEP de combate ao álcool através de brigadas 

antialcoólicas e da promoção de teatros e canções que condenavam o consumo de bebidas. 

Como foi demonstrado na análise do filme, o álcool é relacionado não só ao comportamento 

violento de El Zurdo – lembremos que em oposição a tal comportamento Redes propõe a 

reflexão, atitude ligada ao personagem de Miro –, mas também a corrupção de Juan Garcia, o 

Candidato. 

Porém, Redes também apresenta pontos de rejeição entre o discurso construído pelo 

filme e o programa ideológico da SEP. O fato de Redes ter apenas um personagem do sexo 

feminino e o retratar de forma submissa, não condiz com a defesa da SEP sobre a importância 

das mulheres para as comunidades rurais. Podemos dizer o mesmo com relação às crianças. 

Apesar da morte do filho de Miro ser um momento forte e importante para estrutura dramática 

de Redes, a criança não aparece em nenhum momento no filme. Além disso, apesar de outras 

crianças aparecerem, nenhuma tem uma participação mais ativa na história, com exceção do 

garoto que aparece no final da cena “La Pelea” para informar os pescadores sobre a chegada 

dos soldados. Porém, mostrado após o plano dos soldados, o garoto representa a fragilidade dos 

pescadores. A representação do infantil em Redes vai de encontro com o programa da SEP, no 

qual as crianças das comunidades rurais deveriam ser preparadas para o desenvolvimento 

nacional.  

Outra ambiguidade presente em Redes está relacionada à brutalidade em torno da 

atuação de Susana Ortiz Cobos, que interpreta a esposa de Miro. O fato de Paul Strand ter 

realizado as filmagens da cena “Funeral” sabendo que a atriz amadora havia sido espancada 

pelo marido naquele dia, coloca em xeque os princípios defendidos pelo fotógrafo e sua 

preocupação em retratar o humano. 

Porém, a ambiguidade maior se encontra no final de Redes. Apesar de a música de 

Silvestre Revueltas sugerir uma conclusão positiva para a narrativa e a imagem das ondas se 

chocando contra a praia fazer uma referência à força da união dos trabalhadores prestes a chegar 

à cidade, a imagem do céu carregado nos planos anteriores, bem como o final abrupto logo em 

seguida, não corrobora com a possível concretização daquela empreitada. Isso se deve, antes de 

tudo, ao caráter polissêmico de Redes. Entretanto, seu final repentino também revela a sua 

conturbada produção. 

Apesar das tensões e das ambiguidades em torno de Redes, o filme significou o início 

de sólidas carreiras no meio cinematográfico para muitos dos envolvidos em sua produção. De 

volta aos EUA, Ned Scott tornou-se um dos mais respeitados fotógrafos de produção em 
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Hollywood, trabalhando em mais de 100 filmes entre as décadas de 1930 e 1950. Tanto Fred 

Zinnemann quanto Emilio Gómez Muriel tornaram-se grandes diretores, nos EUA e no México, 

respectivamente. A experiência com o cinema abriu novos caminhos para a carreira de Silvestre 

Revueltas. Apesar de já ser conhecido e respeitado antes de Redes, a composição feita para o 

filme o tornou conhecido internacionalmente. Além disso, após a composição da música de 

Redes, Revueltas trabalhou em vários filmes, como Vámonos con Pancho Villa! (1935), El indio 

(1939), El signo de la muerte (1939) e La noche de los mayas (1939). 

Para Paul Strand, a experiência no México não significou apenas uma mudança política 

radical, tanto pessoal quanto profissional, mas também o início de uma relação mais próxima 

com o cinema, que resultaria em outros projetos nos EUA. De volta à Nova York, em 1935, 

Strand retomou o contato com o Group Theatre, naquele momento bastante influenciado pela 

estética do teatro soviético, principalmente pelo trabalho de Stanislavski. No verão daquele ano, 

Strand aceitou o convite de Harold Clurman e Cheryl Crawford, fundadores do Group Theatre, 

e viajou para a União Soviética, onde, por mais de dois meses, frequentou os principais teatros 

de Moscou e conheceu as principais figuras ligadas ao mundo cinematográfico. 

Foi a oportunidade para Paul Strand conhecer aquele que o mais influenciou na 

concepção de Redes, Sergei Eisenstein, e mostrar uma parte do resultado de seu projeto 

mexicano. Segundo Calvin Tomkins,345 após o diretor soviético analisar alguns frames de Redes 

contra a luz, disse cordialmente para Strand que ele era “essencialmente um fotógrafo de 

imagens fixas, e não um cineasta”. Entretanto, Eisenstein convidou Strand para trabalhar com 

ele em um novo projeto, o que não foi possível, pois o fotógrafo não conseguiu permissão para 

permanecer no país. 

  Após voltar aos EUA, Strand entrou para a Nykino, grupo criado em 1935 por Leo 

Hurwitz, Ralph Steiner e Irving Lerner, que tinha como objetivo a produção de filmes com 

temáticas sociais que buscavam denunciar as contradições do sistema capitalista. O grupo se 

originou após o término do Worker's Film and Photo League (1930-1935), uma organização de 

cinegrafistas, fotógrafos e escritores patrocinada pela Internacional Comunista. No mesmo ano 

em que entrou para o grupo, Strand foi contratado para ser um dos fotógrafos do documentário 

The Plow That Broke the Plains, lançado no ano seguinte. O filme revelava as consequências 

da Dust Bowl, a tempestade de areia resultante de práticas agrícolas não controladas, que atingiu 

as Grandes Planícies dos EUA, causando um desastre econômico e ambiental no país. 

                                                 
345 TOMKINS, 1976, p. 27. 
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 Em 1937 a Nykino se transformou em Frontier Films, uma organização produtora de 

documentários sem fins lucrativos. Entre seus membros, todos originários da Nykino, estavam 

Paul Strand (presidente da organização até 1942), Leo Hurwitz, Ralph Steiner, Lionel Berman, 

Willard Van Dyke, Ben Maddow, Sidney Meyers, Irving Lerner, Jay Leyda e Joris Ivens. 

Quatro produções foram realizadas pela Frontier Films entre os anos de 1937 e 1942: Heart of 

Spain, sobre a Guerra Civil Espanhola, China Strikes Back, sobre as forças comunistas na 

China, People of the Cumberland, sobre a crise econômica e ambiental causada pela indústria 

de mineração de carvão nas comunidades rurais do estado de Tennessee, e Native Land, sobre 

a luta de sindicatos contra grandes corporações durante a década de 1930. Native Land, lançado 

em 1942, foi o principal filme da Frontier Films. Uma mistura de documentário com cenas 

dramatizadas – claramente uma influência de Redes – foi escrito e dirigido por Paul Strand em 

parceria com Leo Hurwitz. Durante o Macartismo os negativos originais de Native Land foram 

destruídos e o filme só voltou a circular na década de 1970. 

 Após o fim da Frontier Films, Strand ainda trabalhou em Hollywood em 1944 na 

produção de filmes para o governo e, depois dessa última experiência com o cinema, se voltou 

permanentemente para a fotografia. Com o início da Guerra Fria e a intensificação das 

atividades do Comitê de Atividades Antiamericanas, Strand se autoexilou na França, onde 

permaneceu até a sua morte, em 1976. 

Em 1953 o FBI incluiu no arquivo de Paul Strand uma resenha de Redes, publicada três 

anos antes no jornal Daily Worker, em que afirmava que nunca antes o tema da sindicalização 

dos trabalhadores foi apresentado graficamente tão bem como no filme mexicano. O arquivo 

do FBI também continha a seguinte observação: “Strand foi premiado por seu trabalho no filme 

mexicano ‘Redes’ pelo Conselho da União Pan-Americana (citado como comunista pelo 

Procurador Geral da República)”.346  

 

 

  

                                                 
346 KRIPPNER, 2010, p. 100. (tradução nossa). 
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ANEXO I: FOTOGRAMAS SELECIONADOS DE REDES  
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Figura 1: Fotograma de Redes Figura 2: Fotograma de Redes 

  
Figura 3: Fotograma de Redes Figura 4: Fotograma de Redes 

  
Figura 5: Fotograma de Redes Figura 6: Fotograma de Redes 

  
Figura 7: Fotograma de Redes Figura 8: Fotograma de Redes 
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Figura 9: Fotograma de Redes Figura 10: Fotograma de Redes 

  
Figura 11: Fotograma de Redes Figura 12: Fotograma de Redes 

  
Figura 13: Fotograma de Redes Figura 14: Fotograma de Redes 

  
Figura 15: Fotograma de Redes Figura 16: Fotograma de Redes 
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Figura 17: Fotograma de Redes Figura 18: Fotograma de Redes 

  
Figura 19: Fotograma de Redes Figura 20: Fotograma de Redes 

  
Figura 21: Fotograma de Redes Figura 22: Fotograma de Redes 

  
Figura 23: Fotograma de Redes Figura 24: Fotograma de Redes 
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Figura 25: Fotograma de Redes Figura 26: Fotograma de Redes 

  
Figura 27: Fotograma de Redes Figura 28: Fotograma de Redes 

  
Figura 29: Fotograma de Redes Figura 30: Fotograma de Redes 

  
Figura 31: Fotograma de Redes Figura 32: Fotograma de Redes 
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Figura 33: Fotograma de Redes Figura 34: Fotograma de Redes 

  
Figura 35: Fotograma de Redes Figura 36: Fotograma de Redes 

  
Figura 37: Fotograma de Redes Figura 38: Fotograma de Redes 

  
Figura 39: Fotograma de Redes Figura 40: Fotograma de Redes 
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Figura 41: Fotograma de Redes Figura 42: Fotograma de Redes 

  
Figura 43: Fotograma de Redes Figura 44: Fotograma de Redes 

  
Figura 45: Fotograma de Redes Figura 46: Fotograma de Redes 

  
Figura 47: Fotograma de Redes Figura 48: Fotograma de Redes 
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Figura 49: Fotograma de Redes Figura 50: Fotograma de Redes 

  
Figura 51: Fotograma de Redes Figura 52: Fotograma de Redes 

  
Figura 53: Fotograma de Redes Figura 54: Fotograma de Redes 

  
Figura 55: Fotograma de Redes Figura 56: Fotograma de Redes 
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Figura 57: Fotograma de Redes Figura 58: Fotograma de Redes 

  
Figura 59: Fotograma de Redes Figura 60: Fotograma de Redes 

  
Figura 61: Fotograma de Redes Figura 62: Fotograma de Redes 

  
Figura 63: Fotograma de Redes Figura 64: Fotograma de Redes 
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Figura 65: Fotograma de Redes Figura 66: Fotograma de Redes 

  
Figura 67: Fotograma de Redes Figura 68: Fotograma de Redes 

  
Figura 69: Fotograma de Redes Figura 70: Fotograma de Redes 

  
Figura 71: Fotograma de Redes Figura 72: Fotograma de Redes 
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Figura 73: Fotograma de Redes Figura 74: Fotograma de Redes 

  
Figura 75: Fotograma de Redes Figura 76: Fotograma de Redes 

  
Figura 77: Fotograma de Redes Figura 78: Fotograma de Redes 

  
Figura 79: Fotograma de Redes Figura 80: Fotograma de Redes 



135 
 

  
Figura 81: Fotograma de Redes Figura 82: Fotograma de Redes 

  
Figura 83: Fotograma de Redes Figura 84: Fotograma de Redes 

  
Figura 85: Fotograma de Redes Figura 86: Fotograma de Redes 

  
Figura 87: Fotograma de Redes Figura 88: Fotograma de Redes 
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Figura 89: Fotograma de Redes Figura 90: Fotograma de Redes 

  
Figura 91: Fotograma de Redes Figura 92: Fotograma de Redes 

  
Figura 93: Fotograma de Redes Figura 94: Fotograma de Redes 

  
Figura 95: Fotograma de Redes Figura 96: Fotograma de Redes 
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Figura 97: Fotograma de Redes Figura 98: Fotograma de Redes 

  
Figura 99: Fotograma de Redes Figura 100: Fotograma de Redes 

  
Figura 101: Fotograma de Redes Figura 102: Fotograma de Redes 

  
Figura 103: Fotograma de Redes Figura 104: Fotograma de Redes 
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Figura 105: Fotograma de Redes Figura 106: Fotograma de Redes 

  
Figura 107: Fotograma de Redes Figura 108: Fotograma de Redes 

  
Figura 109: Fotograma de Redes Figura 110: Fotograma de Redes 

  
Figura 111: Fotograma de Redes Figura 112: Fotograma de Redes 
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ANEXO II: OUTRAS IMAGENS 
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Figura 1: Pôster de divulgação de Redes.  
FONTE: KRIPPNER, James. Paul Strand in 
Mexico, 1932-34. New York: Aperture, 2010. p. 
71. 

 
Figura 2: Canana, mazorca y hoz (1927) Tina Modotti. 
FONTE: < https://artnt.cm/2OFPNqk> 

  

 
Figura 3: Campesinos (1926) Tina Modotti. 
FONTE: <https://artnt.cm/2w6V9mN> 

 
Figura 4: El sueño de los pobres (1935) Lola Álvarez 
Bravo. FONTE: <https://bit.ly/2vJVMU6> 
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Figura 5: Burial of a worker: Stoned and 
unfinished fresco by Alfaro Siqueiros in National 
Preparatory School, Mexico City. 
FONTE: BRENNER, Anita. Idols Behind Altars. 
Nova York: Hartcourt Brace and Company, 1929. 

 
Figura 6: Fotograma de ¡Que viva México! 
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