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RESUMO 

 

 

A pesquisa propõe uma reflexão analítica sobre o conceito de cinema periférico, partindo da 

problematização da noção de periferia e dos elementos essenciais para a compreensão de algo 

como periférico, tais como: territórios, culturas e estéticas. Em seguida, revisita diferentes 

perspectivas sobre cinema periférico para, em seguida, elaborar um conceito próprio, 

dialogando com as várias compreensões trazidas ao longo do trabalho. Com isso, a pesquisa 

pretende tensionar um campo do conhecimento multidimensional que converge com os campos 

social, cultural e espacial. 

 

Palavras-chave: Cinema periférico. Cinema brasileiro. Periferia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The research proposes a reflection on the concept of peripheral cinemas, starting from the 

problematization of the notion of periphery and the essential elements for the understanding of 

something as peripheral, such as territories, cultures and aesthetics. It then revisits different 

perspectives on peripheral cinemas and then develops a concept of its own, dialoguing with the 

various understandings brought throughout the work. With this it intends to intend a field of 

multidimensional knowledge that converges with the social, cultural and spatial fields. 

 

Keywords: Peripheral cinema. Brazilian cinema. Peripheral.  
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INTRODUÇÃO 

 

  

Uma pesquisa é, sobretudo, a construção de uma trajetória em que a pesquisadora 

decide por determinados caminhos epistemológicos/metodológicos em detrimento de outros. E 

na compreensão desta trajetória é que se alcança a pesquisa como um universo particular de 

conhecimento. As temáticas coloniais e de subdesenvolvimento sempre me foram centrais para 

a compreensão de quaisquer questões social, econômica ou cultural brasileiras e/ou latino-

americanas. E essas temáticas me levaram quase que naturalmente a problematizar as 

desigualdades territoriais, sobretudo, nas grandes cidades, que acabam por mimetizar as 

exclusões existentes entre primeiro e terceiro mundos, nas diferenças entre centro e periferia. 

A leitura de Carolina Maria de Jesus, em seu Quarto de Despejo, que já no final dos anos 50, 

construiu alegoria bastante lúcida sobre as distorções das grandes cidades me trouxe ainda mais 

para essa reflexão. A autora comparou a cidade a uma casa, em que a população rica habitaria 

os salões nobres e à população pobre seria destinado apenas o quarto de despejo, local em que 

são colocados os objetos rejeitados que devem ficar escondidos. Tal pensamento me levou a 

perceber os quartos de despejo existentes em minha própria cidade e o quanto ela foi construída 

dentro da lógica da exclusão em suas cidades satélites.   

Nessa jornada, os álbuns do grupo de rap Racionais Mcs também me colocaram em 

contato com reflexões essenciais sobre a periferia em sua associação com a questão negra, a 

violência policial e a marginalização dos bolsões de pobreza. As letras sempre assertivas me 

jogaram para uma reflexão mais pessoal e menos abstrata de questões tão presentes em todas 

as periferias de grandes cidades. Crítica semelhante também me foi apresentada nos filmes de 

Adirley Queirós, cineasta da periferia do Distrito Federal, que me despertou um pouco mais a 

consciência social de fazer parte de uma cidade que foi pensada mais para construir distâncias 

que promover encontros.  



 

11 

 

Essas referências me trouxeram a urgência da reflexão sobre as periferias e o diálogo 

delas com o cinema enquanto produtor e reprodutor de imaginários e representações, já que o 

cinema é o campo de estudo a partir do qual penso a sociedade a qual faço parte.  E ele, como 

qualquer outro campo do conhecimento, traz consigo conformidades e contradições, ora 

chancelando, ora contrapondo percepções de mundo. Nessa perspectiva, é possível entender 

dinâmicas sociais, imaginários, representações por meio dos quais o cinema se torna um 

importante reflexo da sociedade a qual faz parte.  

Assim, as ausências e as presenças estéticas e narrativas no cinema com seus 

protagonismos, apagamentos, inclusões e exclusões não são por acaso, mas escolhas e reflexos 

do contexto social/histórico em determinado momento. No desenvolvimento de narrativas, 

personagens e estéticas, os filmes trazem percepções de mundo que podem estratificar algumas 

identidades ao associá-las a características e/ou situações específicas/unilaterais. Em outros 

momentos, os filmes podem desenvolver personagens e narrativas complexos, isto é, partindo 

não apenas de um único aspecto do indivíduo, mas em suas várias, ainda que contraditórias, 

nuances. 

As reflexões, até aqui realizadas introdutoriamente, colocam periferia e cinema em 

diálogo e são contributivas à delimitação da problemática central da pesquisa: Qual o conceito 

mais adequado para explicar o cinema realizado nas periferias? Importante assinalar que, a 

depender do autor/autora, tal fenômeno ganha nomes específicos, como: cinema de bordas 

periférico, cinema de periferia, cinema sobre periferia. Destarte, nessa pesquisa este recebe o 

nome de cinema periférico.  

Importantíssimo salientar que, em sua teorização, a pesquisa adota o entendimento de 

“conceito” proposto pelo teórico Renald Legendre (1993, p. 233), em que o autor define tal 

termo (conceito) como algo abstrato, um conjunto de crenças e percepções: “é uma grade 

experimental que permite a uma pessoa avaliar situações, e se necessário antecipar e agir dentro 

da realidade. ” Trata-se, portanto, de uma representação ou ideia advinda da realidade sob 

influência das experiências dos indivíduos.  

Para o aprofundamento dessa questão se faz necessário, antes, questionar o que são 

periferias, pois somente após se compreender as dinâmicas periféricas é que se pode adentrar 

particularmente no cinema atinente a esses lugares. A partir dessa proposta de reflexão, dividida 

em dois momentos, questionamentos surgiram e contribuíram para a investigação aqui 

empreendida: 
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 O que são periferias e sujeitos periféricos e quais são os contextos históricos, sociais e 

econômicos que os circundam? 

 Em que medida as identidades, os territórios, as culturas e as estéticas são relevantes 

para a identificação de algo como periférico? 

 Quais são os principais conceitos existentes sobre o cinema realizado nas periferias? 

 Como o hiperrealismo, as problemáticas de autorrepresentação e lugar de fala e os meios 

de produção audiovisuais na periferia dialogam com o cinema nas periferias? 

 Qual conceito pode ser des(en)coberto pela presente pesquisa acerca do cinema 

realizado nas periferias? 

 

A pesquisa propõe um diálogo entre conceitos de identidade social, territórios, culturas 

e estéticas para refletir como os entendimentos sobre periferia são construídos por meio desses 

elementos. No primeiro capítulo, Stuart Hall (1999) é trazido para tensionar o conceito de 

identidade social pensado pelos Estudos Culturais, que o coloca como sentimento/noção de 

pertencimento a um determinado grupo, a princípio idiossincrático, mas transformado em 

categorias relacionais para atribuição de significados entre indivíduos (HALL, 1999). As 

identidades são ao mesmo tempo um mecanismo de inclusão, pois grupos sociais são formados 

a partir do sentimento de pertencimento, e, sob certo ponto de vista, exclusão, pois a 

aproximação com uma identidade significa o afastamento de muitas outras (HALL, 1999).  

Em seguida, a compreensão de território é trazida por autores como Kerder e Hardt 

(2008) que apontam que a nomenclatura periferia se deu pelo contraste do centro rico em 

oposição à margem pobre da cidade e na articulação de concepções de espaço físico, espaço 

social e espaço simbólico. Desta forma, a própria periferia, em diferentes dimensões, é fruto da 

história das transformações do espaço urbano e dos discursos constituídos nela que situam seu 

território como um ambiente simbolicamente apartado. Essa dinâmica transcende a morfologia 

das cidades, uma vez que altera a forma que os sujeitos periféricos são vistos socialmente em 

razão das condições em que vivem.  

Posteriormente, os estudos sobre cultura, como os trazidos por Milton Santos (2008), 

apontam que as práticas produzidas nesses locais de exclusão também se tornaram 

marginalizadas, isto é, percebidas como uma forma menos legítima de cultura, em comparação 

àquela produzida por indivíduos do centro. Haveria, portanto, um movimento duplo de exclusão 
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em que as identidades periféricas, já excluídas dos grandes centros, têm sua produção cultural 

rejeitada por ser diferente daquela realizada no centro, atribuindo à cultura a desvalorização que 

se atribui aos sujeitos produtores (SANTOS, 2008).  

Por fim, o primeiro capítulo traz ainda uma reflexão sobre as estéticas periféricas em 

que os conceitos sobre belo e feio estão imbricados a contextos sociais, econômicos e históricos 

específicos. Sodré (2002) alerta que essas dinâmicas reforçam a perpetuação de certas 

produções artísticas em detrimento de outras, que são empurradas para o ostracismo. Ao se 

estabelecer um padrão de belo ou mesmo do que pode ser considerado arte, ele beneficia 

determinados grupos mais aptos a se enquadrarem à norma (SODRÉ, 2002). Geralmente, 

deslegitimando determinadas manifestações culturais ou tornando inacessível os meios de 

produção cultural àqueles que não detém essas características (SODRÉ, 2002). 

No segundo capítulo, a pesquisa traz alguns conceitos possíveis acerca do cinema 

realizado nas periferias. Esclarecendo que essas compreensões foram pensadas a partir do 

Terceiro Cinema, termo construído para referenciar filmes produzidos por países tidos como 

subdesenvolvidos na lógica capitalista. E que acabou sendo utilizado como base para as 

teorizações acerca dos cinemas realizados nas periferias, pois as diferenças percebidas entre 

centro e periferia em uma cidade seriam semelhantes às identificadas entre nações de primeiro 

e terceiro mundos. Ângela Prysthon traz as maiores referências sobre a temática, assim como 

Glauber Rocha, ambos salientam a dificuldade que os cineastas advindos de locais 

subdesenvolvidos têm de exibirem suas estéticas e narrativas por uma vergonha de si mesmos. 

E que o cinema de terceiro mundo é uma tentativa de valorização dos signos do 

subdesenvolvimento para além do exotismo.  

Posteriormente, dentro das definições já elaboradas acerca do cinema realizado nas 

periferias, a pesquisa traz o cinema de bordas periférico, nas reflexões de Bernadette Lyra. A 

autora coloca o cinema de bordas periférico como aquele realizado por sujeitos sem formação 

acadêmica, moradores de cidades pequenas ou de arredores das grandes capitais, com uma 

estrutura cinematográfica que foge aos padrões costumeiros de produção e de exibição, 

articulada sobre modos artesanais e independentes de realização. Lyra, entretanto, vincula o 

cinema de bordas periférico apenas a obras de entretenimento, excluindo aquelas que possuem 

a chancela do mercado ou da crítica, ou ainda aquelas que trazem conteúdo crítico.  

Posteriormente, o conceito de cinema realizado nas periferias é trazido na perspectiva 

do cinema “de periferia” e na perspectiva do cinema “sobre a periferia”. A primeira está 
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associada à produção de filmes que trazem em suas estéticas e narrativas discursos mais 

politizados quanto à questão periférica, feitos por realizadores e realizadoras advindos destes 

locais.  E a segunda tem como característica central o olhar do outro, é o cinema realizado por 

diretores e diretoras não pertencentes a estes lugares, mas que constroem estéticas e narrativas 

a partir deles. Ademais, o segundo capítulo traz algumas questões pungentes que são colocadas 

em diálogo com o tema cinema e periferia, tais como: o hiperrealismo, as problemáticas do 

lugar de fala e autorrepresentação, além dos meios de produção audiovisuais na periferia. 

No que se referem aos procedimentos metodológicos, o estudo, em diálogo com 

procedimentos/movimentos de investigação propostos pelo teórico Juremir Machado da Silva 

(2010), teve início com uma pesquisa bibliográfica (fase 01 – “Estranhamento”, cf. SILVA, 

2010) sobre conceitos-chave para pesquisa, tais como identidades sociais, território, culturas, 

estéticas. Em seguida, a pesquisa sistematizou/problematizou (fase 02 – “Entranhamento”, cf. 

SILVA, 2010) as principais concepções sobre os cinemas realizados nas periferias. Partindo do 

pensamento do Terceiro Cinema, até as teorias específicas, tais como o cinema de bordas 

periférico, o cinema de periferia e o cinema sobre a periferia. Essas acepções serão dialogadas 

para a construção de um entendimento mais completo sobre a periferia no cinema. Ao fim de 

toda a pesquisa, buscou-se construir um conceito próprio (fase 03 – “Desentranhamento”, cf. 

SILVA, 2010) acerca do cinema realizado nesses locais.  Problematizando ainda as questões 

ligadas ao hiperrealismo, autorrepresentação e lugar de fala, além dos meios de produção 

audiovisual na periferia. Ao final, o estudo demonstra e reflete sobre a importância do cinema 

como local de legitimação e questionamento de identidades sociais capaz de chancelar e 

subverter concepções sociais consolidadas. 
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1 PERIFERIAS E SUJEITOS PERIFÉRICOS: IDENTIDADES, TERRITÓRIOS, 

CULTURAS E ESTÉTICAS 

 

 

A pesquisa se inicia com uma reflexão acerca dos elementos que integram os conceitos 

de periferia e sujeito periférico. Partindo do pressuposto que conceito é um exercício de 

abstração através do qual o pesquisador, sem ignorar a experiência do mundo sensível, trabalha 

percepções teóricas e subjetivas sobre determinado objeto. Pretende-se, portanto, problematizar 

quais elementos são essenciais para o entendimento de algo ou alguém como periférico e como 

eles se articulam com as realidades vivenciadas nesses locais por esses indivíduos.  

Ao se pensar nas periferias e nos sujeitos periféricos, questões em torno das 

identidades sociais, dos territórios, das culturas e das estéticas são imediatamente levantadas, 

pois integram inexoravelmente esses conceitos. Abre-se aqui um diálogo entre esses elementos, 

observando como a identidade social dos sujeitos periféricos vêm sendo construídas e 

contestadas por eles e pela sociedade que os cercam. Como os territórios periféricos assumem 

um espaço de exclusão e pertencimento não apenas físico, mas simbólico. Como a cultura passa 

a ser um instrumento, ao mesmo tempo, de reprodução dos valores hegemônicos e de resistência 

a outros modos de existir. Por fim, como os meios de produção cultural esbarram em padrões 

estéticos pré-estabelecidos que afastam as estéticas desenvolvidas na periferia.  

Desta feita, pretende-se, pela articulação desses elementos, chegar a um conceito um 

pouco mais aprofundado desses locais e desses sujeitos que estão à margem, inclusive do 

cinema. 
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1.1.  Sujeitos periféricos: identidade social 

1.1.1. Identidade social 

A pesquisa entende o conceito de identidade social enquanto sentimento/noção de 

pertencimento a um determinado grupo, sentimento este a princípio idiossincrático, mas 

transformado em categorias relacionais para atribuição de significados entre indivíduos, 

ocasionando em expectativas comportamentais. A formação/conservação das identidades é 

condicionada por processos sociais complexos, nem sempre ligados diretamente aos indivíduos, 

pois dependem da interação deles com o grupo social. As identidades são ao mesmo tempo um 

mecanismo de inclusão, pois grupos sociais são formados a partir do sentimento de 

pertencimento a determinada identidade, e, sob certo ponto de vista, exclusão, pois a 

aproximação com uma identidade significa o afastamento de muitas outras. A interação entre 

diferentes identidades sociais pode gerar problemáticas sejam elas simbólicas, políticas, 

culturais, levando inclusive, à legitimação ou à estigmatização de determinados grupos em 

função de sua classificação identitária.  

Toda identificação social é uma diferenciação, uma vontade de marcar os limites 

entre ‘eles’ e ‘nós’, estabelecer uma espécie de fronteira sempre oscilante entre o que o grupo 

pretende marcar e o que os outros indivíduos não atrelados ao grupo querem lhe designar 

(CUCHÉ,1999). As transformações na situação social, econômica ou política podem provocar 

deslocamentos de fronteiras, pois essa demarcação social é suscetível de renovação pelas trocas 

culturais, sociais e simbólicas (CUCHÉ,1999). 

Estabelecer limites precisos acerca do conceito de identidade social é tarefa 

complexa, sobretudo, diante do dissenso entre os teóricos acerca do tema. Uma acepção 

possível é por meio dos estudos culturais, iniciados no Centre for Contemporary Cultural 

Studies (CCCS) na Universidade de Birmigham. Stuart Hall, sociólogo e diretor do CCCS, foi 

um dos precursores do campo dos estudos culturais. Hall alertava que o sentimento de 

pertencimento a uma determinada identidade passava também por percepções subjetivas dos 

indivíduos, o que o transformava em um terreno complexo, pois os limites de pertencimento 

estariam em constante movimento, influenciados pelos anseios do próprio sujeito (HALL, 

1999).  

A imbricação do conceito de identidade social no contexto pós-moderno o tornou 

ainda mais fluido e o colocou em contato com categorias aparentemente externas a ele, tais 
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como globalização e movimentos sociais. Essa fluidez característica das sociedades pós-

modernas culminou em uma “crise de identidade”, pois outrora divididas em categorias mais 

estáveis, como gênero, etnia, nacionalidade, vão progressivamente se transformando em 

“paisagens culturais” mais fluidas e imprecisas (HALL, 1999).  

Na América Latina dos anos 70, os estudos de cultura ganharam espaço e 

começaram a ser realizados por vários teóricos, tais como o argentino, Néstor Garcia-Canclini 

e Jesús Martín-Barbero, nascido na Espanha, mas radicado na Colômbia. As pesquisas surgiram 

com a aplicação dos Estudos Culturais no contexto social da América Latina, priorizando temas 

como “colonização exploratória, industrialização tardia, modernização acelerada”. A principal 

diferença entre os Estudos Culturais Latinos e as vertentes culturais britânica e norte-americana 

estava no engajamento político e nas críticas às diversas formas de imposição histórica e 

cultural advindas com o processo de colonização.  

Martín-Barbero considerou a formação dos povos latino-americanos como um fato 

social particular da América Latina, pois os traços culturais de diferentes classes e culturas 

mediaram a formação das identidades latinas, tornando-as híbridas (MARTÍN-BARBERO, 

2009, p. 259). Essas identidades não poderiam ser explicadas apenas pelos critérios da raça, do 

território ou do patrimônio, pois elas seriam narrativas construídas e reconstruídas entre os 

diversos atores sociais, “na medida em que são híbridas e multiculturais” incluiriam conflitos 

de nacionalidades, etnias e gêneros (CANCLINI, 2006, p. 151).  

Enquanto Hall, Canclini e Martín-Barbero perceberam as identidades sociais dentro 

do campo cultural e sociológico, Antônio da Costa Ciampa, psicólogo brasileiro e pesquisador, 

as localiza dentro da psicologia social, voltando sua pesquisa para o indivíduo e seus contextos 

histórico e social. Ciampa acredita que a pergunta “Quem sou eu?” é a que revela a identidade 

social do indivíduo, pois concede a ele a narração de si mesmo, de modo a se tornar autor e 

personagem da história. Para Ciampa, a identidade seria constituída a cada momento e estaria 

em contínuo processo de mudança, visto não ser algo pronto, acabado e atemporal (CIAMPA, 

1984, p.74). A identidade seria aquilo que faz o indivíduo ser quem é, o que o diferencia das 

outras pessoas. O autor acredita que o sujeito é formado por várias identidades e que elas são 

utilizadas separadamente em diferentes momentos. Uma pessoa seria a totalidade dessas 

identidades, ocorrendo a cada momento “a manifestação de uma parte da unidade, uma 

totalidade contraditória, múltipla e mutável, no entanto una” (CIAMPA, 1984, p.61). Haveria 

movimentos de tensão permanente entre aquilo que os outros dizem ao sujeito que ele é e aquilo 

que o sujeito se identifica. Enquanto a atribuição corresponde à identidade para o outro, a 
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pertença indica a identidade para si, e o movimento de tensão se caracteriza, justamente, pela 

oposição entre o que esperam que o sujeito seja e o desejo do próprio sujeito em assumir 

determinadas identidades (CIAMPA, 1984). 

Ao analisar as identidades periféricas, marginalizadas ou à margem em conjunção 

com o cinema brasileiro, a pesquisa se aproxima dos Estudos Culturais e se afasta, mas não se 

opõe às teorias da psicologia social, já que a perspectiva interior do indivíduo é sempre um fator 

importante em qualquer análise. No contexto identitário, o cinema é um agente influenciador, 

pois as obras cinematográficas têm a possibilidade de retratar o outro e exibir este retrato a um 

número indeterminado de pessoas, podendo inclusive fomentar distorções ou empatias em 

relação às identidades sociais mostradas por ele (MARTIN-BARBERO, 2009).  

Ao narrar imageticamente uma trama, o cinema produz conhecimento sobre as 

identidades sociais; cria uma realidade autônoma; solidifica ou desconstrói imaginários; coloca 

em contato identidades apartadas socialmente, tudo isso para os mais diversos públicos, sejam 

eles letrados ou não. Não raro, a representação imagética proposta pelo filme para determinado 

personagem vincula a identidade retratada como se aquele personagem fosse um recorte fiel 

daquela identidade. Ao explorar múltiplas identidades sociais, o cinema coloca o público em 

contato com outros indivíduos, lugares, costumes, hábitos e fornece material para construção 

de imaginários.  

A exibição de filmes também proporciona às pessoas o conhecimento de outras 

formas de sociedade, contribuindo para a hibridação cultural, fator comum na 

contemporaneidade. O cinema não é o retrato da realidade, mas participa da construção das 

várias realidades possíveis, discutindo e dramatizando o mundo, mediado por crenças, 

ideologias, interesses, tanto do público quanto dos realizadores da obra fílmica (MARTIN-

BARBERO, 2009, p. 235).  

 

1.1.2. Sujeito periférico 

As identidades sociais estão sujeitas à história e são ancoradas nas memórias coletiva 

e individual, lugares em que são construídas, permitindo o estabelecimento de relações de 

identificação e pertencimento. Elas implicam relações de poder e mecanismos simbólicos de 

classificação do mundo, o que faz com que o senso de pertencimento a esses locais nem sempre 

esteja presente em seus moradores. Que não raro, não se sentem confortáveis em fazerem parte 
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da periferia, seja por vergonha ou desprezo, tendo em vista que ainda são recentes as iniciativas 

de valorização e orgulho nesses locais (D'ANDREA, 2013).  

Assim, a pesquisa compreende o indivíduo periférico como aquele advindo de locais 

marginalizados, ainda que não tenha seu senso de pertencimento desenvolvido, pois a negação 

da condição periférica faz parte da complexidade que a envolve. O termo periferia é utilizado 

para denominar locais distantes dos grandes centros, habitados por indivíduos historicamente 

marginalizados, tais como negros, homossexuais, pobres, mulheres em situação de 

vulnerabilidade e outras minorias.  

Aliado a isso, o vocábulo margem se refere ao espaço social em que esses indivíduos 

se situam, isto é, no limite externo, nas bordas, não usufruindo das mesmas benesses e status 

daqueles que estão dentro do corpus social físico e simbolicamente (D'ANDREA, 2013). 

Interessante perceber que questões raciais e de gênero, por exemplo, não se limitam à periferia, 

mas quando elas ocorrem nestes locais estão atreladas a situações socioeconômicas precárias, 

o que tornam essas dinâmicas ainda mais complexas. Já que esses indivíduos são 

marginalizados tanto por sua questão racial ou de gênero, quanto pela situação periférica.  

A identidade social periférica é, portanto, uma construção complexa, estabelecida por 

referenciais identitários de exclusão variados. “Os mecanismos que fazem parte das situações 

de exclusão social têm sido objeto de estudo de muitos teóricos e abrange grande variedade de 

problemas socioeconômicos, tais como fome, pobreza e desemprego. ” No Brasil, Lúcio 

Kowarick foi um dos primeiros autores a formular uma teoria sobre o urbano, entendendo-o 

como uma reprodução em nível espacial das contradições entre capital e trabalho. O autor 

defende que “a distribuição espacial da população e o crescimento caótico refletem a condição 

social dos habitantes da cidade, espelhando ao nível do espaço a segregação imperante no 

âmbito das relações econômicas” (KOWARICK, 1979, p.34). Assim, a periferia seria o local 

no qual a classe trabalhadora viveria em condições precárias, refletindo as circunstâncias 

opressivas que enfrentam em suas relações de trabalhado. Haveria, portanto, um movimento 

duplo de exclusão expresso tanto nas relações de trabalho, quanto nas desigualdades sociais e 

urbanas.  

Kowarick é autor de A Espoliação Urbana (1979), nele, alerta que certas práticas, 

aparentemente desordenadas, tais como: “a falta de planejamento; os vazios urbanos; os 

loteamentos irregulares; os terrenos baratos e sem infraestrutura. Seriam expedientes 

conscientes nos processos de urbanização” que teriam seu fundamento na acumulação e na 
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especulação por indivíduos dispostos a auferir lucro com a (des)configuração urbana em que os 

maiores alvos seriam as regiões periféricas (KOWARICK, 1979).  

O afastamento da sociedade contemporânea das propostas políticas de bem-estar social 

fomenta situações de vulnerabilidade que a fragilizam. Este tipo de vulnerabilidade provoca a 

exclusão social que é estabelecida pela negação, a certos indivíduos ou grupos, da possibilidade 

de igualdade de oportunidades (LACLAU, 2006). A ausência de recursos financeiros e 

materiais forçam esses indivíduos a criar formas clandestinas de sobrevivência, seja através do 

mercado de trabalho informal ou da criminalidade.  

Assim, os processos de exclusão social impulsionam dinâmicas complexas e 

problemas que não estão localizados em uma única esfera, tornando imperativa uma abordagem 

multidimensional da questão. “Não combatível apenas por programas que têm como foco 

manter os mais vulneráveis com determinado nível de satisfação, evitando uma real 

modificação dos estratos sociais simbólicos e de poder” (LESBAUPIN, 2000). O equívoco não 

está no crescimento das prestações sociais, mas na ausência de políticas públicas que coloquem 

no centro os indivíduos para os quais essas políticas se destinam, permitindo a participação 

direta deles na construção dessas iniciativas (SUBIRATS, 1994). Tendo em vista que a periferia 

é um ambiente complexo em que a marginalização não tem apenas o escopo econômico, mas 

multifatorial em que realidades complexas se intercruzam.  

As análises da periferia urbana englobam diferentes modalidades como “estudos da 

percepção, da representação, do cotidiano, do imaginário, da imagem, de narrativas. Essas 

modalidades partem de um pressuposto: o real é produzido também pelo modo de 

estabelecimento de significados” (MARICATO, 1996). Ao fazer isso, sujeito e objeto se 

aglutinam, e no processo de significação o espaço se liga à vida. O ser periférico parte das 

noções de exclusão/inclusão social, espacial, econômico, cultural, na vivência do morador da 

periferia. Assim, o sentido de ser periférico é sempre relativo.  

Maricato (1996) destaca como o reconhecimento institucional (leis) tem impacto 

direto no cotidiano vivido pelos habitantes da periferia, em que se vive numa quase total 

indigência jurídica. Ao enfatizar esse aspecto, discrimina as duas faces do quadro socioespacial 

metropolitano: “cidade real x cidade legal; cidade do direito x cidade do fato; cidade formal x 

cidade clandestina; urbano real x urbano virtual.” A autora vê a segregação residencial também 

como uma segregação ambiental, em que os espaços disponíveis ao consumo possuem padrões 

de qualidade e quantidade discrepantes (MARICATO, 1996, p. 73).  
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A vivência na periferia, portanto, tece novos contornos na relação com os símbolos do 

afeto, da emoção, da relação com a cultura de massa, dos modos de operar a linguagem, de 

desenvolver o lazer, de estabelecer contato com o mundo, de desenvolver identidades, 

pertencimentos, ou de disputa de lugares. Um mundo dentro do mundo em que há a reinvenção 

de modalidades artísticas, o improviso, a espontaneidade, a diversidade, o alcoolismo, a 

prostituição, a violência, o mercado de trabalho informal. Assim, não é possível encaixar o 

ambiente periférico apenas como o lugar da escassez ou mesmo o lugar da multiplicidade, pois 

essas das perspectivas, aparentemente excludentes, existem ao mesmo tempo em meio a tantas 

outras contradições. 

O se sentir periférico pode ser expresso por meio de várias experiências de ordem 

prática que contribuem para a formação de um sentido de pertencimento a uma situação social 

compartilhada (D'ANDREA, 2013). Morar na periferia se contrapõe a habitar regiões mais bem 

estruturadas da cidade e com melhor poder aquisitivo. É possuir uma experiência urbana 

calcada fundamentalmente na segregação socioespacial, com grandes deslocamentos no trajeto 

trabalho/moradia e na procura de serviços somente oferecidos em locais melhor estruturados. 

Esta experiência de segregação socioespacial, marcada fundamentalmente pelo deslocamento 

na cidade, situa-se na rotina de trânsito, ratificador das grandes distâncias.  

Tal experiência compartilhada de percepção também se expressa nas dificuldades no 

mercado de trabalho, no acesso a serviços públicos de qualidade, nas opções de lazer e cultura, 

todos distribuídos de maneira desigual pela cidade (D'ANDREA, 2013). “Essa experiência 

também se expressa no cotidiano periférico, no reconhecimento de “quem é quem”, no saber 

lidar com a violência e na postura que se tem no território de moradia.” Realidade expressa 

ainda em histórias familiares comuns de migrações, trabalhos mais ou menos precários, 

trajetórias urbanas, mundo do crime e conversão à igreja (D'ANDREA, 2013). Entre os mais 

jovens, se manifesta muitas vezes no reconhecimento da vestimenta e na linguagem utilizada. 

Assim, o termo periferia/periférico foi construído para explicitar a existência de uma 

contradição socieoespacial na sociedade. Uma desigualdade que precisava ser dita, nomeada, 

colocada publicamente. 

Embora a população periférica seja acometida por uma infinidade de fatores históricos, 

sociais e econômicos que intensificam as experiências e formas de exclusão, para além dessas 

privações, as periferias acolhem a população desejosa por transformação e não raro apresentam 

expressões culturais plurais e problematizadoras. A exemplo do cinema que se apresenta como 

uma ferramenta possível de desnaturalização de contextos arraigados socialmente ao provocar 
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reflexões e, consequentemente, mudanças na ordem social. Importante salientar que a produção 

periférica esbarra em suas limitações técnicas e financeiras, dificultando sobremaneira a 

produção cultural nas periferias. A realização artística e cultural em regiões periféricas ganha 

sentido e importância na mera exibição de corpos, narrativas e estéticas excluídas dessas 

plataformas que por si só tem poder de transformar o próprio cinema e suas formas de 

representação. 

1.2. Periferia: territórios, culturas e estéticas 

1.2.1. Territórios 

Do Brasil colonial até as primeiras invasões dos centros urbanos pelo comércio e pela 

indústria na segunda metade do século XVIII, a expansão urbana se dava sem muita 

diferenciação classista ou econômica. Isso porque a propriedade da terra não era ainda base da 

estratificação social, fato modificado com a Lei de Terras (implementada junto à Lei Áurea), a 

qual impôs restrições ao uso do solo com base em diretrizes econômicas. O que levou à criação 

da política denominada de habitação planejada que consistia na construção de vilas operárias, 

geralmente ao lado de fábricas. Assim, a formação das periferias no Brasil remonta à década de 

1950, quando o desenvolvimento industrial impulsionou o uso de técnicas agrícolas que 

eliminaram muitas posições de trabalho no campo, levando a deslocamentos expressivos para 

os centros urbanos.  

O processo de urbanização não planejado resultou na expansão de núcleos de habitação 

precários em áreas periféricas, devido à demanda por novos espaços (KERDER; HARDT, 

2008). O país, até então predominantemente agrário, transformou-se desordenadamente em 

urbano. Os altos custos de vida nas cidades forçaram a população de baixa renda a habitar áreas 

irregulares, fora do espaço até então urbanizado. A população empobrecida assume a ocupação 

irregular inicialmente como um caminho alternativo para a sobrevivência nas cidades. Mas 

acaba por fixar residência em regiões inadequadas para moradia, comprometendo a qualidade 

ambiental e de vida das comunidades (KERDER; HARDT, 2008).  

A ausência de planejamento implicou conflitos sociais nesses espaços urbanos 

ocupados historicamente pela população pobre, denominada, posteriormente, de periferia por 

estar localizada nas extremidades das áreas metropolitanas. A nomenclatura periferia também 

evidencia o contraste do centro rico em oposição à margem pobre da cidade, em que há uma 
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diferença no valor dos imóveis, nas atividades econômicas, nas condições de vida e na 

qualidade dos serviços públicos entre essas regiões (KERDER; HARDT, 2008).  

Para definir periferia, faz-se necessário articular as concepções de espaço físico, 

espaço social e espaço simbólico. Já que além de significar um lugar geográfico, as periferias 

são consideradas como fenômenos urbanos peculiares por englobarem particularidades 

comportamentais e culturais (KERDER; HARDT, 2008). Nos campos simbólico e social há a 

compreensão das periferias como o espaço do tráfico de drogas, da violência, da exclusão 

social, da ilegalidade. Percepção que se reproduz no senso comum e alimenta estereótipos.  

Do final da Segunda Guerra Mundial até a década de 1960 o Estado brasileiro não 

desenvolveu uma política habitacional proeminente. A pressão por mudanças começa com o 

fim da Segunda Guerra, momento em que há um desenvolvimento industrial mais acentuado, 

acirrando ainda mais as discrepâncias socioespaciais. Com o início da ditatura militar, surge o 

Banco Nacional de Habitação – BNH, com recursos do FGTS e de cadernetas de poupança. O 

programa, entretanto, acabou por fomentar a aferição de lucro por parte dos agentes 

imobiliários, uma vez que arcava com todas as despesas de infraestrutura dos conjuntos 

habitacionais. Acabando por não conseguir conter o processo de formação de periferias e 

cortiços nas cidades brasileiras (MARICATO, 1996).  

De forma geral, o processo de urbanização e consequente periferização das cidades 

brasileiras implicaram na gradual retirada da massa proletária do centro. O pensamento 

higienista, calcado na necessidade de se limpar os centros das grandes cidades, fez com que os 

pobres fossem expulsos desses centros, alojando-se em locais ainda mais insalubres 

(MARICATO, 1996). Se até a década de 1950 as camadas de alta renda mantêm grande 

solicitação por habitações nos centros urbanos, a partir da década de 1960 ocorre uma evasão 

dos centros, devido à violência e à presença de miseráveis, seguido de um aumento de sub-

habitações centrais, com forte concentração de cortiços. As periferias sofrem grande expansão 

durante toda a década de 1970, em razão das chamadas “invasões” – ocupações sem o 

pagamento pelo uso ou propriedade –, o que transforma sensivelmente a acessibilidade da 

massa pobre que encurta a distância entre o local de moradia e o de trabalho (MARICATO, 

1996). 

Após a redemocratização do país, já na década de 1990, ampliaram-se os estudos sobre 

a formação das cidades brasileiras e sobre seus processos de urbanização segregatórios. Com 

isso, houve uma tentativa de reinterpretação das periferias por meio da análise das dinâmicas 
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socioespaciais de segregação que culminaram em um processo de desmistificação da noção de 

periferia apenas como espaço de pobreza. Entende-se que a discussão sobre identidades 

periféricas perpassa pela questão da espacialidade, pois os principais referenciais do “eu” 

constituem-se no lugar.  

A periferia é atrelada profundamente ao espaço que ocupa, repleto de significados 

dados pelos próprios moradores e também pelos moradores dos centros. A complexa relação 

entre os habitantes das regiões periféricas com os demais estabelece o contato com o “outro”, 

mediado por uma série de símbolos. Milton Santos (2008) concebe os lugares periféricos não 

como restritos as suas fronteiras, mas como espaços de existência e coexistência, repletos de 

significados expressos explícita ou implicitamente. O espaço, apesar de sua abstração 

conceitual, torna-se material por meio do território usado e representa o local de interação da 

sociedade. Assim, os territórios possuem uma existência real, enquanto espaço concreto, que 

acaba por exibir condições temporais, espaciais, sociais, econômicas, enquanto lugar simbólico.  

A hierarquização dos territórios redefine as práticas socioespaciais de tal forma que a 

contradição centro-periferia ultrapassa o aspecto morfológico da cidade e redefine as relações 

entre as populações que habitam esses dois ambientes, que passam a se enxergarem como 

antagônicas. Este processo de acirramento da contradição periferia-centro transformou a cidade 

em um lugar de dominação que acaba por excluir e incluir habitantes por meio de diferentes 

discursos que não raro situam a periferia como um território físico e simbolicamente apartado.  

As dinâmicas de inclusão e exclusão transcendem a morfologia das cidades, uma vez 

que alteram a forma que os sujeitos periféricos são vistos socialmente em razão das condições 

em que vivem. Mas como pensar a cidade em suas múltiplas manifestações? Somente a 

abordagem dos espaços centrais ou dos espaços periféricos não conduz a uma explicação 

geográfica que contemple a totalidade do espaço. A própria valorização do espaço é construída 

de forma diferente em cada camada social urbana, existindo uma pluralidade de significados do 

valor territorial.  

A princípio, uma propriedade tem seu valor mediado pelo modo como a sociedade 

urbana estabelece significação ao uso do solo. Componentes como a localização, o acesso e a 

imagem produzida, bem como a infraestrutura, compõem a dinâmica do valor do uso do solo 

urbano. Se o solo gera lucro para os detentores de reservas de valor sobre a forma de 

propriedade urbana especulativa. Já os despossuídos desenvolvem uma relação com o solo que 

é muito mais existencial, cotidiana e afetiva (MARICATO, 1996). As cidades apresentam um 
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paradoxo: são ao mesmo tempo, segundo Milton Santos (1996), lugares de coexistência e 

liberdade, e, lugares da vigilância e redes de exclusão.  

A periferia se caracteriza como o lugar da copresença, coexistência, da proximidade 

física manifesta no espaço geográfico. Assim, a periferia é um território marcado, por um lado, 

pela escassez, ou seja, pela ausência dos serviços públicos e da cidadania plena e, por outro, 

pela diversidade, criatividade e resistência. O espaço, inicialmente visto como mera localização 

geográfica, torna-se elemento central da discussão das identidades. Um local concreto e abstrato 

em que os sujeitos desenvolvem suas multidimensionalidades e (re)definem permanentemente 

em suas cotidianidades (casa, rua, bairro), num campo de relações de poder, das mais variadas 

intensidades, ritmos e direções (MOREIRA; SANTOS; GANDIN, 2017). 

 

Quadro 1 – As Dez Maiores Periferias Do Brasil (IBGE 2010) 

 

 

 

Fonte: Dados segundo IBGE 2010. 
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Quadro 2 – Percentual da População da Região Metropolitana vivendo em favelas 

 

Fonte: Dados do IBGE 2010, segundo estudo “Aglomerados Subnominais”. 

1.2.2. Culturas 

A definição do conceito de cultura foi/é marcada por disputas nos campos político e 

social, e, varia de acordo com o discurso adotado por aquele que o evoca. A pesquisa adota um 

conceito ampliado de cultura de forma a abarcar os fazeres e saberes populares e não apenas o 

universo das belas-artes. Há, portanto, a incorporação da dimensão antropológica da cultura, a 

qual observa a formação global do indivíduo, a valorização de seus modos de viver, pensar e 

fruir, as suas manifestações simbólicas e materiais (BOTELHO, 2007).  

A cultura seria, então, um conjunto dinâmico de todos os atos criativos de um povo, 

aquilo que, em cada objeto produzido, transcende o aspecto meramente técnico. Cultura como 

“usina de símbolos” de cada comunidade e de toda a nação, eixo construtor de identidades, 

espaço de realização da cidadania. Não havendo dicotomia entre a cultura popular e a cultura 

erudita – como se fossem polos excludentes e representassem, em si mesmas, opções 

ideológicas. Todas as formas de cultura que permitam avançar em termos artísticos e de 

qualidade de vida merecem atenção, pela ação efetiva das várias esferas do Estado na 

formulação e na implementação de políticas públicas para a área, ação determinante para a 

contribuição da cultura ao desenvolvimento, notadamente quando este é entendido como 

combate às barreiras de ordem social, econômica e simbólica – esta última nem sempre 
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suficientemente ressaltada (BOTELHO, 2007).  

Em relação à periferia, as populações que passaram a ocupar as regiões distantes do 

centro levaram consigo suas manifestações culturais, pois assim como afirma Milton Santos 

(2008), “gente junta cria cultura”. Uma vez pertencentes a esses lugares de exclusão, a cultura 

produzida por esses indivíduos também se tornou marginalizada, isto é, percebida como uma 

forma menos legítima de cultura, em comparação àquela produzida por indivíduos do centro. 

Essa dinâmica pode ser percebida na recepção do hip-hop, do funk, do samba, que em geral são 

vistos como vulgares com base, sobretudo, no não domínio da língua portuguesa e na ausência 

de formação musical acadêmica.  

Importante salientar que quase cem anos depois, da criminalização do samba, por meio 

do tipo penal de vadiagem, o Senado Federal analisa uma proposta que pode criminalizar o 

funk. A proposta popular foi enviada em janeiro de 2019 e teve mais de 21.985 assinaturas de 

apoio em apenas quatro meses. Há, portanto, um movimento duplo de exclusão em que as 

identidades periféricas, já apartadas dos grandes centros, têm sua produção cultural rejeitada 

por ser diferente daquela realizada pelas camadas mais ricas, atribuindo à cultura a 

desvalorização que se atribui aos sujeitos produtores. Neste sentido, a cultura na periferia surge 

paralelamente à apropriação do espaço em que o lugar periférico passa a ser aquele em que os 

sujeitos se sentem mais à vontade em manifestarem suas diversidades culturais. 

A arte nas sociedades ocidentais serviu em muitos momentos como uma forma de 

distinção de classe social, por meio dela era possível identificar aqueles que tinham acesso a 

formas de arte tidas como eruditas e aquelas classificadas como populares. Maria Nazareth 

Ferreira (1995) analisa as culturas periféricas e sinaliza elementos centrais que as distinguem 

da cultura hegemônica. A autora aponta, sobretudo, para a centralidade de problematizações 

sociais em suas temáticas e a precariedade de suas produções. A arte periférica tenderia a 

evidenciar o cotidiano, a ambiguidade da modernização, a resistência e as exclusões 

(FERREIRA, 1995).  

Por meio das produções culturais periféricas é possível perceber que a arte se situa 

como um privilégio, restrito a uma determinada camada social. E o deslocamento da produção 

cultural do centro para a periferia gera certos incômodos, sobretudo, porque a arte advinda 

desses locais destoa estética e narrativamente daquela elaborada nos centros, fazendo com ela 

seja vista como uma arte inferior (FERREIRA, 1995). Interessante perceber que a produção 

cultural ganha contornos diferentes no centro e na periferia, pois para o primeiro, a arte é vista 
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como apreciação desvinculada do cotidiano. Diferente das manifestações periféricas que 

formam novas sociabilidades, vínculos e uma articulação com o dia-a-dia das comunidades. As 

experiências da escassez, da exclusão e da autoconstrução do espaço periférico acabam por 

influenciar a arte produzida pelas periferias, construindo uma identidade diferenciada do centro. 

O fazer cultural das periferias utiliza os signos da exclusão e da precariedade técnica 

como catalizadores do fazer artístico e da problematização política. Ao serem expostas, essas 

produções trazem em si o cotidiano dos pobres, das minorias, dos excluídos, por meio da 

exaltação do cotidiano (SANTOS, 2008, p. 144). Soma-se a isto, o processo de ressignificação 

de elementos culturais que caracterizam simbolicamente a periferia. A partir dos quais os 

realizadores repensam estereótipos e imaginários.  

Os signos de exclusão, criminalidade, violência, distância passam por processos de 

valorização que dão novos sentidos a elementos anteriormente pejorativos. Junto a este 

processo, desenvolvem-se novos imaginários dos espaços e das pessoas da periferia que podem 

modificar simbolicamente a forma pela qual ela é percebida. Assim, as produções culturais têm 

a capacidade de fomentar o orgulho e a resistência naqueles que fazem parte da periferia. Assim 

como, de apresentar novos imaginários para os que estão distante dela. Os lugares periféricos 

passam a ser reconhecidos e se reconhecerem como produtores de arte e cultura o que altera a 

imagem que têm de si, assim como a imagem deles para a sociedade. Embora, a produção 

cultural na periferia esbarre constantemente na dificuldade de acesso aos meios de produção 

que geralmente são caros e exigem conhecimento técnico específico, fazendo com que grande 

parte das produções periféricas tenham um aspecto mais amador.  

Enquanto na música a influência estrangeira do movimento black estadunidense 

fomentou, no final da década de 1970, a formação de grupos jovens, majoritariamente negros, 

para a construção de músicas com conteúdo político, a exemplo dos Racionais Mcs; ou ainda 

para a realização de bailes blacks, alvos de grande repressão policial, como mostrado no filme 

Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queirós, o cinema, dentre as produções culturais, sempre 

se mostrou uma das menos acessíveis à realização periférica justamente pelo seu alto custo, que 

envolve aparato técnicos, conhecimento específico e numerosa equipe.  

Embora filmes tenham sido realizados por negros, mulheres, homossexuais, ainda no 

século XX, poucos foram os produzidos por sujeitos periféricos, pois embora pertencentes a 

minorias de gênero ou raça não advinham de localidades periféricas. De toda forma, é 

perceptível a tomada de consciência, por parte dos sujeitos periféricos, acerca da relevância da 
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produção e exibição de obras audiovisuais realizadas por eles mesmos.  

Questões como representação social, o espaço público, o poder da imagem, a 

diversidade cultural, a lógica da mídia, a produção simbólica, identidade, hegemonia, 

legitimidade, também estão cada vez mais disseminadas. Os debates presentes nas periferias 

em torno de suas próprias realidades continuam se ampliando e se pautando cada vez mais pela 

necessidade de uma visibilidade pública, local em que ocorrem as disputas sociais. Em grande 

medida, esse debate tem se fortalecido através de um conjunto representativo de mídias de 

comunicação – como vídeos, filmes, fotografias, jornais, emissoras de rádio, agências de 

notícias, sites, blogs – que falam sobre a periferia e que são feitos pelos próprios moradores 

dessas comunidades, principalmente aquelas situadas nos grandes centros urbanos brasileiros.  

 

1.2.3. Estéticas 

Os valores culturais não são neutros ou mesmo conceitos dados, mas construções 

humanas dentro de uma sociedade e de um período histórico específicos. A apreciação da arte 

ou mesmo as razões que levam determinada obra a ser denominada de artística estão imbricadas 

em concepções anteriores de belo e feio, associadas a construções sociais e imagéticas 

hegemônicas (SODRÉ, 2002). Há, portanto, a construção de diretrizes sociais valorativas e 

legitimadoras que determinam se certas produções culturais podem ou não ser entendidas como 

artísticas. Essa dinâmica reforça a perpetuação de certas produções em detrimento de outras, 

que são empurradas para o ostracismo.  

Ao se estabelecer um padrão de belo ou mesmo do que pode ser considerado arte, ele 

beneficia determinados grupos mais aptos a se enquadrarem à norma. Assim, o imaginário do 

belo passa a ser pensado dentro de paradigmas específicos, geralmente excludentes, dentro de 

uma legitimação do belo e das práticas corporais dos grupos dominantes (SODRÉ, 2002). A 

exemplo das teorias eugênicas, desenvolvidas em 1883 pelo inglês Francis Galton. Elas foram 

definidas por Galton como "o estudo das características, sob o controle social, que podem 

melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou mentalmente". 

Esse conjunto de características físicas específicas ligadas ao belo serviram de justificativa para 

o extermínio físico e cultural de milhares de negros e judeus. Ou ainda, como ocorreu na 

repressão da ditadura militar brasileira, em que valores atrelados à família tradicional e ao 

nacionalismo foram utilizados para repreender produções artísticas ligadas a locais ou 

indivíduos marginalizados, tais como periferias, negros, homossexuais. Assim, o 
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estabelecimento de padrões hegemônicos de belo e de arte foi largamente utilizado nas 

sociedades para deslegitimar determinadas manifestações culturais ou ainda limitar a produção 

cultural a determircirnados grupos, tornando-a inacessível àqueles que não detém essas 

características (SODRÉ, 2002). 

A ascensão das ideias centradas no indivíduo, na concepção do belo, no bom gosto, no 

refinamento foram construídas pela sociedade burguesa como uma maneira de experienciar a 

humanidade, sobretudo, por meio da arte. O belo se torna um valor não apenas estético, mas 

simbólico com a pretensão de ser atemporal, “um objeto de prazer universal (segundo a 

racionalidade do entendimento) e desinteressado (sem a mediação do conceito)” (SODRÉ, 

2002, p. 18). O belo, o refinamento, o bom gosto, não são apenas conceituais, mas atrelados à 

própria subjetividade do indivíduo que para apreender esses valores necessita deter 

sensibilidade e comportamentos específicos. Apenas esses indivíduos seriam capazes de 

apreciar o belo, que passa a ser atrelado a juízos de valor de bom, feio, mau.  

A construção de uma hegemonia por meio do conceito de belo repercutiu também no 

corpo dos sujeitos, determinando o que seria correto e o que seria errado nas questões de estética 

corporal que separam aqueles que são admirados e desejados daqueles que são excluídos. Junto 

a isso, tem-se as regras de refinamento e bom comportamento que evidenciam os indivíduos 

que detém uma maior sensibilidade para captar o belo. Parece fácil chegar à conclusão de que 

a sensibilidade dos sujeitos periféricos para a percepção do belo ou a aptidão deles para o 

refinamento é inexistente. No entanto, é preciso des(en)cobrir aquilo que, presente em todas as 

estéticas populares, é utilizado para identificá-la e justificar sua exclusão, ou seja, em que ela 

se opõe aos padrões da cultura hegemônica e quais as forças que a mantém viva apesar dos 

constantes esforços para discipliná-la.  

A percepção da estética ligada às periferias como algo inferior ou como subcultura é 

um instrumento central no processo de construção/manutenção de uma cultura/estética que, 

como explica Antônio Gramsci (1995), pode ser denominada como hegemônica. Na perspectiva 

gramsciana, a cultura é uma estrutura essencial na construção da hegemonia política. O autor 

italiano entendeu que, embora não se deva “subestimar os aspectos coercitivos dos grupos 

detentores do poder, era importante perceber outros elementos na estruturação deste poder com 

capacidade de perdurar e de se reproduzir nas diferentes dimensões sociais, como a cultura” 

(GRAMSCI, 1995).  

Quando a burguesia se torna central na estrutura social, seu principal instrumento de 
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consolidação não foi a força, mas a estruturação de um sistema social integrado. Para isso, 

organizou-se em um sistema de representações que vinculou organicamente os campos 

econômico, ideológico e político. Em oposição às classes populares “excluídas do sistema 

hegemônico” (GRAMSCI, 1995). Com Gramsci, a cultura passou a ser vista como parte da luta 

pela hegemonia que pode assumir diversas estratégias de incorporação, distorção, resistência, 

negociação, recuperação (GRAMSCI, 1995).  

Jesús Martin-Barbero observa que o conceito gramsciano de hegemonia não pensa o 

processo de dominação social como imposição de um exterior, mas em um processo que 

“hegemoniza, na medida em que representa interesses que também reconhecem, de alguma 

maneira, como seus as classes subalternas” (MARTÍN-BARBERO, 2009). No processo de 

enquadramento das classes subalternas no discurso hegemônico é necessário ao mesmo tempo 

incluí-las nas representações sociais coletiva e excluí-las daquilo que é associado às classes 

superiores, de modo a disfarçar sua condição de subalternidade. Essa articulação se torna 

possível através dos estereótipos associados às classes populares e aos grupos sociais excluídos, 

que passam a ser reconhecidos por meio desses estereótipos, inclusive pelos próprios 

subalternos que se veem refletidos neles. E é na apropriação/subversão desses estereótipos que 

é possível uma enfrentar a lógica hegemônica de exclusão, como ocorre no caso do funk e do 

brega, em que os sujeitos periféricos não tentam reproduzir a cultura hegemônica, mas assumem 

sua própria estética, entendendo-a como algo positivo. 

Os códigos de comportamento evidenciam a origem de um sujeito e com isso oferecem 

uma barreira aos membros das classes mais baixas. Esses códigos são baseados no conceito de 

civilizado, tido como aquele que respeita o espaço corporal dos outros, materializando assim 

um respeito pelo próprio espaço social. Para isso, evita a exposição de suas emoções e funções 

corporais, que poderiam significar uma invasão da corporeidade dos presentes. Implicando, 

muitas vezes, em um isolamento dos impulsos naturais em relação à vida pública (ELIAS, 1994, 

p. 72 e 73).  

Constrói-se um sistema de diferenciação social que permite, apesar da possibilidade 

de mobilidade social relativa, menosprezar aqueles que ascendem socialmente. Tendo em vista 

que, por meio dos hábitos, seria possível apontar quais indivíduos são originalmente da elite e 

quais vieram da periferia por meio da ascensão social. Já que os modos de vestir, a linguagem, 

as posturas corporais, a decoração, o gosto pela arte não se dão naturalmente, mas refletem o 

ambiente no qual o indivíduo cresceu, tornando possível identificar uma pessoa periférica ainda 

que já não faça parte da periferia.  
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Na contemporaneidade, a cultura popular passa a irromper cada vez mais espaços, o 

que provoca um desconforto nos padrões hegemônicos de cultura em relação a uma estética 

invasora. Sodré aponta como uma característica da pós-modernidade o apagamento da fronteira 

entre a cultura erudita e a cultura popular, com o consequente aparecimento de obras que 

mesclam elementos das duas categorias (SODRÉ, 2002). Entretanto, predominam até hoje dois 

padrões de programação: o “de qualidade”, ou seja, esteticamente bem comportado em termos 

morais e visuais e o “de mau gosto”, que são geralmente associados às classes populares e têm 

uma estética exagerada, sem refinamento (SODRÉ, 2002, p. 130).  

No cinema, há também a marginalização de obras advindas de locais periféricos em 

razão de sua baixa qualidade técnica, além de roteiros de apelo popular. No contexto do Distrito 

Federal, Afonso Brazza, cineasta do Gama, periferia do Distrito Federal, é um bom exemplo 

dessa dinâmica. Ele mimetizava filmes clássicos de ação, tais como os feitos pelo ator 

estadunidense Sylvester Stallone em seu personagem Rambo. Brazza adaptava as estórias 

hollywoodianas ao contexto regional, a exemplo das obras Inferno no Gama (1993) e Gringo 

não perdoa, mata (1995). Seus filmes nem sempre são percebidos como artísticos, muito em 

razão da aproximação deles com o gosto popular.  Ademais mesmo com a produção periférica 

pulsante há um apagamento da presença das camadas populares como agentes culturais, pois 

na maioria das vezes a periferia aparece como tema das produções e não como realizadora delas. 

Essa dinâmica empobrece o próprio cenário cultural que perde estéticas e narrativas importantes 

para a constituição de seus imaginários. 
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2 CINEMAS DA MARGEM: AS MARGENS DO CINEMA BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

Após a reflexão inicial do que pode/deve ser observado para entender algo como 

periférico, identificando os elementos essenciais que compõe a construção daquilo que se 

denomina de periferia. A pesquisa segue agora mais detidamente dentro do cinema, a fim de 

relacioná-lo com a periferia e compreender os entendimentos existentes acerca do cinema 

realizado nas periferias. Assim, pretende-se traçar um panorama sobre o termo e as 

problemáticas que o envolvem, tais como a questão da autorrepresentação, lugar de fala, 

hiperrrealismo, acesso aos meios de produção audiovisual e a estética amadora. A fim de 

des(en)cobrir um pouco mais as complexidades que envolvem os cinemas realizados nesses 

lugares e, por fim, propor um conceito próprio sobre o cinema realizado nas periferias.  
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2.1. Terceiro Cinema  

O termo terceiro mundo foi cunhado na França, nos anos 50, e faz alusão ao primeiro 

mundo capitalista e ao segundo mundo socialista, assim como aos países subdesenvolvidos. O 

conceito tem por objetivo construir uma unidade em torno de nações subjugadas pelo 

capitalismo ao destacar as diferenças entre essas divisões (PRYSTHON, 2009). O termo era, 

de certa forma, uma rejeição aos paradigmas ocidentais de sociedade, vinculada às teorias de 

descolonização e às denúncias anti-imperialista. A unidade terceiro mundista possibilitaria uma 

atuação ativa na ordem internacional, combatendo essas disparidades, perspectiva que teve 

repercussão não só política, mas também cultural.  

Desde o pós-guerra, a Nouvelle Vague francesa modificou esteticamente o cinema 

enquanto afirmação do “cinema de autor”, que possibilitaria a consolidação da linguagem 

individual dos diretores como principal expoente do movimento. E o neorrealismo italiano 

trouxe temáticas sociais para o centro de suas películas, servindo como uma possibilidade de 

fazer cinema de baixo custo e linguagem audiovisual simples. Essas duas vanguardas serviram 

de base para a emersão de um conjunto de procedimentos mais ou menos comuns à maioria dos 

diretores engajados na denúncia social. Todos esses movimentos evidenciaram que a cultura 

mundial influenciou e foi influenciada pelos movimentos políticos simultaneamente. Os 

processos de descolonização, de conscientização social e de luta política fazem parte da crise 

da própria modernidade que implica também numa reorganização/desorganização cultural.  

Assim, a repercussão das ideias terceiro-mundistas (e todas as suas implicações) foi a 

base de constituição do terceiro cinema (PRYSTHON, 2009). Em seu cerne está a 

transformação da sociedade pela conscientização, por isso, opta por abordar temas como 

pobreza, opressão social, violência urbana das metrópoles, recuperação da história dos povos 

colonizados e oprimidos e a constituição das nações. Embora apresentem características 

semelhantes, os praticantes do terceiro cinema se recusam a adotar um modelo único ou se 

transformarem em um “estilo” (PRYSTHON, 2009). 

No Brasil, Glauber Rocha foi um dos que mais trabalhou a ideia de Terceiro 

Cinema. No seu manifesto Eztetyka da Fome (1965) defende que os países tidos como 

subdesenvolvidos deveriam construir o cinema a partir de si mesmos, não tendo vergonha de 

suas estéticas, narrativas e imagens. O autor destaca que “nem o latino comunica sua verdadeira 

miséria ao homem civilizado nem o homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria 

do latino”, pois o cinema de terceiro mundo tem vergonha de si mesmo, de sua estética, de seus 
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problemas sociais, como se eles ilustrassem um demérito de seu próprio povo e não o resultado 

histórico de um processo colonial (ROCHA, 2004).  

Para o observador europeu, os processos de criação artística do mundo 

subdesenvolvido só interessam na perspectiva do exotismo, do primitivismo, já que não 

conseguem ser recebidos como uma produção artística como qualquer outra. O cinema de 

terceiro mundo deveria assumir a originalidade de sua própria fome, não apenas senti-la, mas 

compreendê-la de forma genuína, nutrindo-se de suas próprias raízes para construir a si mesmo 

enquanto indivíduo completo e único, para além dos estereótipos. Tal processo seria possível 

apenas pelo rompimento da reprodução impensada da estética e da narrativa eurocêntricas, o 

que, por vezes, gera desconforto ao público já habituado a imagens, que não traduzem a 

realidade, mas que já estão incorporadas em seus imaginários por serem mais palatáveis.  

Glauber Rocha pretendia, entretanto, abandonar o discurso político-sociológico 

corrente nas décadas de 1960 e 1970 de “denúncia” e “vitimização” diante da pobreza, para dar 

um sentido afirmativo e transformador para os fenômenos ligados à fome, à pobreza e à miséria 

latino-americanas (BENTES, 2007). Buscando reverter “forças autodestrutivas máximas” num 

impulso criador, mítico e onírico. Há em Glauber um esforço de intervenção política no cinema, 

combatendo “o paternalismo do europeu em relação ao Terceiro Mundo”, que transformava a 

fome em “folclore” (BENTES, 2007). Uma questão que se coloca é: “como mostrar o 

sofrimento, os territórios da pobreza, os excluídos, sem cair no folclore, no paternalismo ou 

num humanismo conformista e piegas?” (BENTES, 2007). Glauber propõe uma estética da 

violência, que não é aquela estetizada ou explicitada no cinema de ação, mas uma carga de 

violência simbólica, que instaura a crise em todos os níveis ao exibir corpos e narrativas 

geralmente excluídas das plataformas audiovisuais.  

O cinema de terceiro mundo é percebido por suas técnicas abertas e simples (em 

contraste com sofisticação tecnológica do modelo de estúdios hollywoodianos), e pela 

veiculação de ideias complexas, como as teorias do subdesenvolvimento. O movimento seria 

uma interpretação subalterna, terceiro-mundista, das últimas tendências estéticas europeias, 

definindo uma maneira própria de fazer cinema.  

No Terceiro Cinema, os tradicionalmente excluídos são colocados no centro, uma 

atitude de rebeldia, não apenas estética, mas política e social. Na América Latina, o cinema de 

terceiro mundo teve alguns expoentes, tais como Fernando Solanas e Octavio Getino, na 

Argentina; Jorge Sanjinés, na Bolívia. O movimento teve seu período mais intenso nos anos 60, 
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ápice da contracultura e momento crucial de formação prática e teórica de uma “estética 

geopolítica” (PRYSTHON, 2009).  

 

Imagem 1 – Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha (1964).  

A vegetação árida, a fome, as lutas sociais e a exploração, temas recorrentes em 

países subdesenvolvidos, são marcantes na obra do cineasta. 

 

Ao longo da década de 80, a noção de Terceiro Cinema foi gradualmente perdendo 

lugar (tanto nas salas de exibição, como na própria pesquisa na área de cinema e audiovisual). 

Foi a partir desta década que se questionou com mais ênfase a validade do termo, por meio dos 

Estudos Culturais e do pós-colonialismo. Já na segunda metade dos 90, houve ressurgimento 

de muitas das questões ligadas ao imaginário político-social do subdesenvolvimento. Dessa vez, 

mais regional com a representação de aspectos políticos e sociais da periferia. A tematização 

das identidades nacionais e das realidades mais oprimidas foi fomentada com o gradual 

amadurecimento dos conceitos culturais e teóricos anteriores (PRYSTHON, 2009). As 

tendências de exibição exótica e excêntrica do periférico e do marginal também se 

intensificaram (BHABHA, 2013). Assim como, a renovação dos paradigmas filosóficos e 

sociológicos trazidos pelos Estudos Culturais e teorias pós-coloniais contribuíram para 

revitalizar os instrumentos de leitura e recepção dos filmes.  

No ponto de vista teórico, um dos elementos mais essenciais no campo cultural foi o 
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descentramento, não apenas territorial, mas identitário, geográfico, cultural (PRYSTHON, 

2009). O impacto desses processos redimensiona o papel da periferia, das margens e do terceiro 

mundo na história. E provoca uma discussão também no cinema com o estabelecimento de 

estéticas cinematográficas alternativas. Os descentramentos (teóricos, estéticos e culturais) 

supõem também a dissolução de fronteiras, com a heterogeneidade cultural e a interpenetração 

de discursos, de diálogo entre “mundos” (PRYSTHON, 2009). Uma política de diferenças vai 

sendo engendrada por meio de complexas negociações, sobreposições e deslocamentos 

culturais. E provocam um forte impacto na maneira em como se vive, se pensa e se constrói a 

noção de diálogo intercultural. São complexos processos de “realinhamento de fronteiras” que 

afetam profundamente não apenas a produção cultural contemporânea, mas a forma de pensá-

la, de analisá-la e catalogá-la (PRYSTHON, 2009).   

Assim, o cinema de Terceiro Mundo constrói uma estética cinematográfica 

contemporânea baseada na identidade e na diferença. Reconhecendo nessas produções fílmicas 

um corpus relevante de objetos (passíveis de análise formal) e um campo de representações de 

subversão e resistência periférica (PRYSTHON, 2009). 

2.2. Cinemas da margem 

2.2.1. Cinema de bordas 

A denominação “de bordas” foi cunhada por Bernadette Lyra, escritora, professora e 

teórica do cinema, e faz referência a um campo do cinema bastante heterogêneo que se constitui 

com base em dois princípios: “o comportamento trivial do lazer e os contratos da cultura 

midiática e massificada de agora” (LYRA, 2009). Ele apresenta certas características 

específicas que o distinguem de outras práticas cinematográficas, sobretudo pelas 

especificidades da produção e circulação, quase sempre situadas às margens, quer do sistema 

industrial puramente cinematográfico, quer dos circuitos exibitivos de arte.  

O cinema de bordas possui variantes e oscilações em pelo menos três estratos (que se 

intercambiam e se comunicam): a) filmes comerciais, produzidos com a única finalidade de 

atingir o mercado em larga escala, que quase sempre trazem pessoas famosas da televisão no 

elenco; b) filmes realizados com a explícita intenção de parecerem subculturais, tal como o 

trash, o kitsch e a outras categorias desvalorizadas pela crítica cultural e acadêmica; c) filmes 

produzidos por sujeitos sem formação acadêmica, moradores de cidades pequenas ou das 
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periferias das grandes capitais, com uma estrutura de produção e de exibição audiovisuais 

precárias, articuladas sobre modos artesanais e independentes de realização, observando-se não 

apenas os parcos investimentos econômicos e esforços pessoais dos realizadores. Lyra alerta 

que essa divisão tripartida é apenas para efeito didático, pois na maioria das vezes nenhum dos 

tipos de filmes existe em estado puro (LYRA, 2009). Trata-se, portanto, de um modelo de 

resistência audiovisual, que se situa às bordas culturais e econômicas. Assim como a América 

Latina se posiciona à deriva das indústrias do cinema e do audiovisual, enquanto oscila ora de 

margem, ora de centro, exibindo as características do popular e do midiático, do artesanal e do 

mercadológico.  

A pesquisa se fixará especificamente nas obras descritas no item c, em que a autora 

denomina de cinema de bordas periférico. Nele, encaixam-se produções que ficam numa faixa 

de transição entre as culturas populares (reconhecidas como folclore) e aquelas tidas como de 

baixo orçamento, todas realizadas longe dos grandes centros, geralmente por produtores sem 

formação acadêmica. O cinema de bordas periférico abrange, portanto, as produções realizadas 

nas periferias dos grandes centros, embora não se confunda com cinema geralmente 

denominado “de periferia”, pois o último tem, na maioria das vezes, o intuito de protesto ou de 

autoafirmação de segmentos socialmente excluídos ou de comunidades e indivíduos 

submetidos à violência dos grandes centros. Enquanto o cinema de bordas periférico se debruça 

sobre filmes de conteúdo voltado ao entretenimento sem pretensões artísticas, de protesto, ou 

de conteúdo mais denso, mas aqueles voltados para o “comportamento trivial do lazer e os 

contratos da cultura midiática e massificada de agora” (LYRA, 2009).  

O cinema de bordas periférico se aproxima daquilo que se convencionou chamar de 

paracinema, ou seja, um outro cinema, que corre paralelo àquele valorizado comercial, artística 

ou academicamente. Para Lyra, a noção de paracinema se dá na esfera de uma estética afetada 

pelas chamadas subculturas, no sentido multiculturalizado e globalizado que abriga conceitos 

como kitsch, trash, camp (LYRA, 2009). Assim, o termo paracinema faz paralelo a outros 

cinemas sejam os institucionalizados, intelectuais ou críticos, e, por meio deles, evidencia seus 

contrastes (LYRA, 2009). O que se deve, sobretudo, aos limites tecnológicos impostos pelas 

câmeras usadas, pela pouca ou inexistente formação acadêmica dos realizadores, pela falta de 

recursos técnicos e noções mais sofisticadas de iluminação, enquadramento e disposição da 

montagem.  

Lyra define o cinema de bordas periférico não apenas pelos locais interioranos e 

suburbanos de produção e circulação, mas pelo fato desses filmes não trazerem a chancela dos 
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críticos de arte ou da indústria. De forma geral, os realizadores interioranos, suburbanos e 

autodidatas, sem nenhuma formação acadêmica, tentam mimetizar filmes de gênero já vistos 

por eles, apenas adaptando as situações trazidas na narrativa às caraterísticas regionais dos 

locais dos quais vieram. Essas obras criam seu próprio circuito de legitimação, pois visam, 

primordialmente, espectadores de sua região, que são as pessoas da comunidade em que são 

produzidos, em geral os familiares e amigos próximos ao diretor e a sua equipe. Já que essas 

obras são realizadas, sobretudo, com o auxílio desses mesmos familiares e amigos, sendo 

dirigidos a um público específico e participante de todo o processo que assistem e nele se 

reconhecem.  

Essa modalidade periférica, pautada pelo “desejo intuitivo de fazer cinema, pode ser 

vista como uma recusa de acomodação ou sujeição aos princípios tradicionais dentro de certas 

comunidades” (LYRA, 2009). Os realizadores dos filmes periféricos de bordas se orgulham de 

seus trabalhos e fazem uso do improviso, da estética periférica e de elementos regionais como 

uma forma de valorizar sua condição de autor, ocupando um lugar de reconhecimento entre os 

membros da comunidade a qual pertencem (LYRA, 2009). Os diretores não visam auferir 

lucros, mas a realização de filmes de entretenimento para os habitantes do local em que vivem, 

nos moldes das obras que sempre admiraram.  

Ou seja, um realizador de filmes periféricos de bordas filma histórias com sua gente 

para que sejam vistas e entendidas também pela sua gente. As exibições são feitas em telas 

improvisadas em campos de futebol, igrejas, escolas ou mesmo em paredes. Na vida cotidiana 

esses realizadores exercem profissões bastante distantes das de cineasta. São pedreiros, 

serralheiros, agricultores, camelôs, bombeiros, artesãos e outros profissionais de baixa renda e 

baixa inclusão social. Alguns analfabetos ou semialfabetizados. E, mesmo sem recorrerem às 

leis de incentivo ou quaisquer outras modalidades de auxílio oficial, eles conseguem juntar 

atores, cenários, vestuários, ajudantes, suficientes para realizarem suas obras junto as suas 

comunidades. 

O estudo dos filmes periféricos de bordas produzidos por sujeitos não acadêmicos e 

moradores de cidades pequenas ou de arredores das grandes capitais esbarra na dispersão dessa 

produção. Embora algumas obras já se encontrem mapeadas por esparsos pesquisadores, outras 

são ainda totalmente desconhecidos ou “invisíveis”. Em geral, nesse tipo de filme, os 

realizadores escrevem, roteirizam (quando há um roteiro), produzem, dirigem e ainda atuam. 

As soluções caseiras e adaptadas de tudo que foi visto anteriormente nas telas de cinema e 

televisão, não apenas dos cenários, figurino, mas também das resoluções fílmicas resumidas às 
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potencialidades das câmeras em ação.  

O cinema de bordas periférico pode ser exemplificado na obra do já citado Afonso 

Brazza, bombeiro militar e cineasta da cidade satélite do Gama. Brazza realizou seus próprios 

filmes nos finais de semana. Brazza era autodidata e não era totalmente desconhecido do meio 

artístico nem da crítica cinematográfica. Notabilizou-se como o Rambo do cerrado porque seus 

filmes continham ação, mortes, lutas e cenas de bangue-bangue. Em todas as suas produções, 

foi roteirista, compositor, diretor, ator, fotógrafo, montador. Seus filmes variam entre os 

gêneros western e policial, que, partindo de um roteiro prévio, se valia dos elementos desses 

dois gêneros. Porém, incorporava ou modificava as estruturas tradicionais de acordo com suas 

próprias referências. A quebra de regras eram apenas apropriações e misturas de trechos de 

filmes vistos, de músicas e de cenas copiadas de outras obras que deram a seus filmes 

características próprias.  

 

 

 

 

 

Imagem 2 – Afonso Brazza e Caludette Joubert 

 

2.2.2. Cinema de periferia 

O cinema de periferia está associado à produção de filmes que trazem em suas estéticas 

e narrativas discursos mais politizados quanto à questão periférica, feitos por realizadores e 

realizadoras advindos destes locais. Houve uma ascensão deste tipo de obra, sobretudo, no 
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início do anos 2000, em razão da conjunção de três fatores básicos: a organização dos 

movimentos sociais urbanos e sua crescente articulação com as questões da comunicação social 

com foco em comunidades pobres; o aumento de editais públicos e leis de incentivo fiscal para 

realização de atividades de arte e comunicação (decorrentes de políticas públicas culturais); a 

existência de equipamentos digitais, menores, mais acessíveis e de utilização mais simplificada 

(ZANETTI, 2010).  

Há ainda fatores mais abrangentes, como a crescente importância dada à cultura e o 

aumento da demanda de iniciativas com o objetivo de atenuar as desigualdades sociais. Como 

resultado, há uma ampliação de projetos de arte e cultura localizados em comunidades 

periféricas, contribuindo para o aumento da produção de filmes, vídeos, animações e peças 

audiovisuais em diferentes gêneros e formatos, como ficções e documentários. De certa forma, 

esses produtos, mesmo que precariamente, contribuem para um alargamento dos territórios da 

produção e difusão de discursos outros existentes na sociedade.  

A possibilidade da realização cinematográfica com conteúdo político crítico por 

sujeitos periféricos se torna uma fissura, contraponto, conflito que reflete pequenas insurreições 

diante do imaginário dominante e do próprio sentido social da periferia como território urbano 

(ZANETTI, 2010). Um conjunto de realizadores de arte e cultura – em particular da música, da 

dança, do grafite, das rádios comunitárias e do audiovisual – que com a disseminação de formas 

baratas de produzir estabelecem outras posições e referências de construção de significados da 

periferia pelos que vivem na periferia (ZANETTI, 2010).  

Na perspectiva autoral desses realizadores, a periferia se torna plural e diversa, torna-

se periferias e ganha atores sociais concretos. Por meio deles, novas formas de viver o cotidiano 

da periferia são introduzidas nos imaginários sociais. Surgem novas práticas estéticas para 

aprimorar as interrogações a respeito dos outros, deles mesmos, enquanto sujeitos periféricos, 

e da própria cidade. Essas narrativas da diferença podem ser visualizadas na produção 

audiovisual recente que têm o território da periferia como fonte primeira de sua criação artística 

e cultural.  

Para além da possibilidade de se autorrepresentar, de representar a própria realidade, 

ou de criar novas representações do mundo, o que se percebe é uma grande ênfase na utilização 

do audiovisual como instrumento de produção discursiva e de posicionamento na esfera 

pública. É nesse sentido que muitos desses realizadores consideram-se artistas militantes, 

engajados numa causa que tem relação direta com o lugar de onde falam (ZANETTI, 2010). O 
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que se percebe é a existência de um movimento (não necessariamente unitário e coeso) que 

busca a ampliação dos espaços de produção e visibilidade. Ao promover a circulação de 

diferentes perspectivas sobre o contexto das periferias, evitam-se imagens reducionistas e/ou 

estereotipadas acerca desses espaços e seus moradores. Tais padrões de representação, ao serem 

massificados, constituiriam, em última instância, formas de desrespeito e de não-

reconhecimento. Se este outro periférico não produz suas próprias imagens restam somente 

representações construídas em torno dele pelos outros, e difundidas pelos meios de 

comunicação de um modo geral. Tendo em vista que abordagens diferentes poderiam contribuir 

para desmistificar certos aspectos econômicos e sociais historicamente relacionados a esses 

espaços, normalmente marcados pelas imagens de pobreza e criminalidade (ZANETTI, 2010). 

Além disso, uma maior participação sobre as próprias representações através da imagem, pode 

resultar numa maior consciência de si (individual ou coletiva) e no reconhecimento igualitário, 

uma vez que os processos de produção e consumo de representações e discursos passam a 

ocorrer de modo dialógico. 

A produção audiovisual periférica é fomentada por meio de oficinas em periferias (ou 

regiões de alto índice de vulnerabilidade social) e resultam em um conjunto de obras 

audiovisuais, muitas das quais exibidas em festivais e mostras. As oficinas de audiovisual têm 

por objetivo capacitar profissionalmente os participantes e fornecer maior contato com a 

linguagem audiovisual, combinando propósitos educacionais e sociais. A partir desses 

trabalhos, podem surgir sujeitos sociais capazes de ocupar (e criar) espaços de produção 

simbólica por meio da linguagem do audiovisual.  

Festivais de cinema voltados para o cinema realizado na periferia, a exemplo do Visões 

Periféricas e do Cine Cufa, funcionam como indicativos tanto da valorização de espaços 

representativos de uma diversidade cultural ainda pouco explorada, quanto de um aspecto 

aglutinador capaz de atribuir uma identidade coletiva mediante a ideia de pertencimento 

(ZANETTI, 2010). Os organizadores desses festivais justificam a necessidade de eventos 

específicos pela dificuldade que os realizadores periféricos enfrentam para exibirem seus 

filmes. A seleção dos filmes, portanto, obedece a critérios baseados na origem do realizador e 

seu vínculo com a periferia.  

O cinema de periferia, em geral, traz seus moradores como protagonistas e esses 

espaços considerados marginalizados como território central de suas narrativas. Nesses filmes, 

os sujeitos periféricos são ativos no processo de produção de um discurso próprio e de novas 

formas de representação artística em que a autorrepresentação é tomada como condição básica 
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e principal aspecto de caracterização desses produtos audiovisuais. Além disso, o conjunto dos 

textos dos festivais e projetos sociais dedicados à produção audiovisual das periferias traz, em 

geral, um discurso mais enfático sobre as possibilidades de ação e as potencialidades dos 

indivíduos e coletivos desses espaços (ZANETTI, 2010). Como proposta, o incentivo a uma 

nova ordem cultural e artística, que tem como objetivo mostrar um novo ponto de vista: a 

capacidade de contribuir não somente com personagens, mas também como protagonistas, atrás 

delas. 

 

Imagem 3 - 5x Favela, Agora por Nós Mesmos, de Cacau Amaral, Rodrigo Felha, Cadu 

Barcelos, Luciano Vidigal, Manaira Carneiro, Wagner Novais, Luciana Bezerra (2010). 

 

2.2.3. Cinema sobre a periferia 

O cinema sobre a periferia tem como característica central o olhar do outro, é o cinema 

realizado por diretores e diretoras não pertencentes a estes lugares, mas que constroem estéticas 

e narrativas a partir deles. A tradução da periferia para as telas do cinema remete ao imaginário 

do lugar da pobreza, da ignorância, da desordem, da violência. Surgem paisagens (periféricas) 

feias, sujas e repletas de violência que reproduzem o caos, a degradação territorial e a 

degradação do humano.  
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As paisagens periféricas são trazidas, portanto, dentro da ideia de espetáculo, em que 

os estereótipos e os clichês ganham força desmedida (BARCELLOS, 2007). Entretanto, os 

conflitos socioculturais são dissociados, esvaziando o cinema do sentido de decodificador do 

mundo sensível (BARCELLOS, 2007). A lógica da espetacularização do real se reproduz 

quando se trata de naturalizar as desigualdades socioespaciais. Periferias passam a ser tratadas 

como territórios sem ordem, sem lei, sem moral e sem cidadania. Trata-se de uma leitura de 

caráter sociocêntrico que desqualifica e recusa a existência do outro e, no limite, impõe seu 

apartamento de qualquer convivência (BARCELLOS, 2007).  

E quando as representações do real ganham a forma do espetáculo acabam por 

naturalizar desigualdades sociais e, sobretudo, negar qualquer possibilidade de reconhecimento 

dos sujeitos sociais que habitam o que é definido como periferia. Nega-se a possibilidade do 

reconhecimento de uma identidade própria, construída a partir das múltiplas vivências no 

espaço popular. Trata-se, portanto, de um processo de negação do vivido – e de sua 

complexidade – em territórios subordinados à ordem urbana do mercado e do Estado. Em geral, 

a periferia e o centro são trazidos como territórios de lados opostos, compondo um modelo de 

duas realidades que tem como elo a criminalidade. Pode-se, então, questionar o quanto essas 

representações cinematográficas reforçam a ideia de confronto entre os civilizados e bárbaros 

(que ocupam o alto dos morros) que se encontram somente em uma exótica e estereotipada 

representação e não como parte da mesma cidade (BARCELLOS, 2007). 

A periferia foi representada pelo cinema nacional de modo romantizado desde sua 

primeira aparição nas telas por meio do filme Favela dos Meus Amores, de Humberto Mauro, 

em 1935. Tendência que se manteve nas tão conhecidas obras de Nelson Pereira dos Santos, 

tais como Rio 40 Graus (1955) e Rio Zona Norte (1957); e no também consagrado 5 Vezes 

Favela (1962), de Cacá Diegues, Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade, Miguel 

Borges, Marcos Farias. Esvaziando e/ou suavizando o contexto sociopolítico da época, em que 

a periferia era retratada como um lugar de gente pobre, trabalhadora, que buscava sobreviver, 

principalmente através de muito trabalho.  

Contudo, este protagonismo tinha como referência de sucesso alcançar o centro. Ou 

seja, o samba que fala das coisas boas e da paisagem da periferia, só foi considerado sucesso 

quando tocou na Rádio Nacional. Neste sentido, o espectador é levado a acreditar que a vida na 

periferia, apesar da pobreza, não é ruim e que com muito trabalho se chega ao centro. Poucos 

são os diretores/autores que produzem novas estéticas e narrativas sociais nesta época. Em que 

o cinema sobre a periferia não acaba recaindo no folclore, no exotismo, no didatismo ou no 
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paternalismo.  

Imagem 4 – Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos (1955).  

Obra traz o discurso paternalista bastante marcante da época. 

 

Com o fim do regime militar e da censura, na década de oitenta, vieram à tona as 

transformações ocorridas na sociedade brasileira: a industrialização, a expansão urbana dos 

grandes centros, o avanço nos meios de informação, o empobrecimento e o aprofundamento 

das desigualdades sociais. Dentro deste novo contexto, o cinema nacional passa por uma crise. 

Por um lado, a popularização da televisão e da cultura de massa e a entrada de filmes 

estrangeiros, sobretudo, do cinema estadunidense, acaba por divulgar uma leitura hegemônica 

da sociedade, em que a produção nacional se voltou para os jovens da classe média e promoveu 

a imagem de uma cultura global – massificada e hegemônica. Por outro lado, a ideia de periferia 

é retomada, agora não mais como espaço do romantismo ou da fome e da miséria, mas sim 

como espaço do caos e da violência (BARCELLOS, 2007).  

A periferia passa a ser retratada, no cinema, como o lugar da ausência de garantias 

legais, de equipamentos e serviços públicos, de condições básicas de vida. Dessa época, o filme 

Pixote – A Lei do mais Fraco, de Hector Babenco (1981) retrata essa periferização da cidade e 

a falência das instituições criadas para atender a população pobre. As representações da 
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periferia passaram a vincular e reproduzir a ordem hegemônica da mídia onde violência, armas, 

perigo, tiros e inserção, estavam a todo momento presentes nos espaços populares 

(BARCELLOS, 2007). As periferias passam a ser vistas como um espaço à parte da cidade, 

com seus próprios códigos e leis onde tanto documentários quanto filmes de ficção tentavam 

mostrar a ausência do Estado. Cidade de Deus (2002), de Fernando Meireles é o filme símbolo 

dessa geração do cinema. 

 

Imagem 5 – Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund (2002).  

O filme aborda a questão da violência na perifia, reforçando imaginários e estereótipos 

 

Ao se entrar em contato com essas obras não se tem a ideia de que elas são apenas uma 

interpretação da periferia, de modo que ninguém conseguiria produzir um retrato fiel dela, até 

porque a periferia tem muitas faces. Assim, os filmes não escapam de transmitir sempre uma 

versão do real e acabam reproduzindo as ideias vigentes em seu próprio tempo. E talvez essa 

realidade complexa não caiba mesmo dentro de um filme como algo pronto e acabado, mas 

apenas pequenas partes desse todo. Ainda assim, as periferias acabam se tornando iguais nos 

discursos dominantes (BARCELLOS, 2007). Seus moradores transformados recorrentemente 

em meros objetos de ações, leituras e visões, negando-lhes a sua condição de protagonistas e 

atores de suas próprias vidas.  

As representações concebidas da periferia negam, a priori, a alteridade, a diferença e 

contribuem para o aprofundamento das desigualdades socioterritoriais expressas nas 

metrópoles brasileiras (BARCELLOS, 2007). As contradições sociais são caracterizadas como 
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uma condição de lugar, e não como um modo de relações inerentes a uma sociedade. Criam-se 

estereótipos que reduzem as periferias à pobreza, ao crime e a violência, como estes fossem as 

marcas identificadoras daquilo que está à margem do centro, da cidadania e da legalidade 

(BARCELLOS, 2007). Assim, os territórios populares são representados e tratados de modo 

unilateral, pois os estereótipos reforçam apenas uma característica do objeto, negando-lhe toda 

complexidade que lhe é própria. 

 

2.3. Hiperrrealismo 

Outra questão bastante pungente no tocante às temáticas periféricas é o hiperrealismo. 

O termo foi inspirado em Jean Baudrillard, no que ele chamou de simulacro, em que a simulação 

fabrica objetos sem referência no real, pois é feito para ser uma forma aperfeiçoada daquilo que 

existe de fato, feito com o objetivo de agradar sujeitos específicos (BAUDRILLARD, 1991, p. 

8). Segundo Baudrillard, “O que toda uma sociedade procura ao continuar a produzir e 

reproduzir, é ressuscitar o real que lhe escapa. É por isso que esta produção material é hoje, ela 

própria, hiperreal. Ela conserva todas as características do discurso da produção tradicional, 

mas não é mais que a sua refracção desmultiplicada. Assim, em toda parte, o hiper-realismo da 

simulação traduz-se pela alucinante semelhança do real consigo próprio. ” A realidade 

cotidiana, política, social, histórica, econômica está, desde já, incorporada à dimensão 

simuladora do hiperrrealismo. Isso significa que os indivíduos se tornaram ao mesmo tempo 

atores e plateia de um grandioso e ininterrupto espetáculo. 

O hiperrealismo estaria presente no cinema em relação à periferia quando as imagens 

trazidas para a ilustrar fossem aquelas desejadas pelo público e não as várias possíveis que 

podem ser encontradas nesses lugares. Isso porque os imaginários já consolidados, ainda que 

unilaterais, parecem mais reais que tanto outros possíveis que também são reais, mas diferentes 

daquilo que é esperado.  

A contemporaneidade trouxe diversos questionamentos acerca da representatividade e 

da capacidade de retratar algo de forma fidedigna. A representação unilateral de um objeto faz 

com que estereótipos sejam consolidados a ponto de algo somente ser identificado consigo 

mesmo dentro de signos bastante específicos. E tudo que lhe é distinto desta imagem 

consolidada, ainda que real, é imediatamente rejeitado por não corresponder ao que se espera 

deste objeto (TEIXEIRA, R. A., 2012).  
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O que pode ser observado nas mídias de massa e nas produções voltadas ao consumo, 

em que novelas e comerciais de TV trazem representações consolidadas do que é família, amor, 

infância. A ponto dessas referências se tornarem mais reais que as diversas formas existentes 

de as vivenciar. Culmina-se em uma simulação de algo, que não tem apenas uma maneira de 

ser/estar no mundo, mas que se exibido de determinada maneira convence mais a quem está 

assistindo.  

A sociedade de consumo não se satisfaz com o próprio consumo, mas com o 

exaurimento de algo dentro dos limites de seu desejo, como simulação (dissimulação), 

substituindo o reflexo da própria imagem pela aparência (TEIXEIRA, R. A., 2012). Não basta 

consumir algo da forma que ele o é, mas consumir algo dentro daquilo que o indivíduo imagina 

que aquele objeto deveria ser. É a incompletude do ser humano que produz imagens para 

realizar o desejo, o sonho.  

A definição das temáticas fílmicas depende de um processo social, econômico e 

político mais amplo, também conectado ao neoliberalismo. E o aumento dos índices de 

violência, como resultado do empobrecimento social, passou a ser extremamente explorado nas 

mídias por ser desejado pelo público. Na generalização das imagens sobre a violência produzida 

na sociedade, a busca constante do “choque do real” como único efeito anula a própria 

possibilidade de assimilação crítica (TEIXEIRA, R. A., 2012). Um cinema no qual as 

personagens são fundidas a um emaranhado de imagens sobre a miséria representada não como 

problema social, mas como cenário propício à criação da mercadoria cinematográfica brasileira 

(TEIXEIRA, R. A., 2012). Adequando-se aos padrões técnicos do cinema tecnológico de 

imagens bem definidas, “assimilando elementos criados em outras épocas – filmagens fora de 

estúdio e câmera na mão – jovens traficantes são alçados a condição de gangsteres 

desglamourizados, e a polícia violenta em cops” (TEIXEIRA, R. A., 2012). Tudo isso para que 

o filme circule com sucesso no mercado exibidor, de acordo com a forma-mercadoria do cinema 

convencionalmente aceito. A preocupação com o cinema enquanto mercado e do filme 

enquanto mercadoria não são apenas conclusões a partir de fatores objetivos provenientes da 

análise de especialistas. Estão presentes nos discursos dos próprios cineastas, nos quais se 

fundem questões sociais e culturais às de caráter mercadológico (TEIXEIRA, R. A., 2012). 

A encampação da esfera da cultura pela economia é um fenômeno que transfere e 

limita a potencialidade crítica do cinema à lógica da mercadoria. Cabendo questionar como esta 

dinâmica influencia na absorção de temáticas que giram em torno da violência urbana. O quanto 

a procura por obras que têm a violência como cerne, sobretudo, dentro do ambiente periférico 
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faz com que as obras que tenham esse lugar como cenário a tragam sempre dentro desse viés, 

já que muitas vezes é o próprio mercado que determina o padrão estético e narrativo que será 

trazido nas obras.  

Assim, entre cinema e mercado, emerge um tipo de narrador cinematográfico que “vai 

mudar radicalmente de discurso diante desses territórios de pobreza e seus personagens” 

(BENTES, 2007, p. 242). Enquanto o Cinema Novo excluía da representação os operários 

urbanos em prol de um projeto político de amplas reformas, os filmes atuais omitem a presença 

de trabalhadores para assim forjar a predominância de traficantes e outros foras da lei, para que 

os cenários violentos desejados pelo público sejam trazidos (TEIXEIRA, R. A., 2012). Voltado 

para o lucro e se furtando a uma interpretação sistêmica das transformações sociais, trata de 

abordar a violência como um fenômeno em si mesmo, dotado de autonomia. Em um contexto 

de despolitização das artes, o objetivo da conquista de mercado transformou a violência no 

principal elemento do produto cinematográfico.  

O cinema do espetáculo responde à demanda de mercantilização da vida com reduzida 

consciência crítica. Ao retratar a violência nas periferias, muitas vezes apenas descreve em sua 

superficialidade mais evidente, transformando a tragédia social em espetáculo para o consumo 

das massas. Desse modo, respondem a um tipo de demanda da própria sociedade brasileira, 

desejosa de ver mais imagens deste local tão exótico, como é para o centro a periferia.  

Dessa forma, os filmes realizados na periferia ou sobre a periferia seja por questões 

mercadológicas, seja para agradar ao público a qual o filme se destina, ou simplesmente para 

se enquadrar dentro daquilo que se espera de um filme periférico adotam uma estética 

hiperrealista, em que simulam a si mesmos, apresentando os signos que são esperados. O 

hiperrealismo estaria presente na exibição de imagens mais de forma a satisfazer o imaginário 

do espectador que de fato tentar se aproximar do real, já que muitas vezes a realidade pode ser 

bem diversa e menos convincente do que se espera.  

2.4.  Autorrepresentação e lugar de fala 

Pensar sobre cinema nas periferias envolve um conjunto de questões inerentes a esta 

temática tão plural. A necessidade de grupos historicamente marginalizados em contarem suas 

histórias sem o intermédio de outros realizadores trouxe reflexões sobre autorrepresentação e 

lugar de fala para o cerne do debate. Em décadas anteriores, as produções cinematográficas 

associadas à periferia abordavam, sobretudo, a desigualdade social, lançando um olhar crítico 
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sobre a crescente urbanização e industrialização do país, ao mesmo tempo em que valorizavam 

a cultura popular.  

Nesse período, os filmes sofreram fortes influências do neorrealismo italiano. Essa 

corrente acreditava que os filmes não poderiam ter interferência na realidade retratada, 

utilizando atores não profissionais, filmagens fora do estúdio, pouco uso de artifícios de edição, 

produção independente e de baixo orçamento. As obras, embora abordassem temáticas 

periféricas, a exemplo de Também Somos Irmãos, de José Carlos Burle (1949), traziam diretores 

fora do contexto periférico que estavam retratando, portanto, uma realidade a qual não 

pertenciam.  

Na época, essa questão não era suscitada e passou a ser pauta de debate muitos anos 

depois quando o tema autorrepresentação passou a ser mais amplamente debatido. Momento 

em que o afastamento do diretor em relação ao sujeito fílmico e sua relação com o objeto e com 

o espectador passaram a ser questionados. Jean-Claude Bernardet salientava que a produção 

cinematográfica no Brasil era basicamente feita por jovens da burguesia e que em uma 

sociedade desigual, como a brasileira, o pobre ou periférico pode ser definido como aquele que 

não filma (BERNARDET, 2003).  

Segundo Ismail Xavier, até a década de 80, houve uma crítica dialética da cultura 

popular, marcada pela presença da alienação no centro de sua abordagem da consciência das 

classes dominadas (XAVIER, 2012). Posteriormente, houve um gradativo deslocamento para 

uma compreensão antropológica, tornada possível através de um recuo do cineasta, que resolve 

pôr entre parênteses seus valores. Abre-se espaço para uma política de adesão que privilegia a 

resistência cultural e a afirmação essencial da identidade frente à dominação (XAVIER, 2012). 

Também nessa época, surgiram primeiras experiências de uma autorrepresentação com curtas 

documentais que buscaram promover o sujeito da experiência à posição de sujeito do discurso. 

Tentativas e propostas para que o sujeito periférico se afirmasse sujeito da produção de sentidos 

sobre sua própria experiência (XAVIER, 2007).  

Na contemporaneidade, o lugar de fala tem tomado boa parte da reflexão acerca das 

produções periféricas ou vinculadas às minorias de forma geral. Gloria Jean Watkins, teórica e 

ativista social, mais conhecida sob o pseudônimo bell hooks, nome inspirado em sua bisavó 

Bell Blair Hooks, citado aqui em letra minúscula por vontade da própria autora que acreditava 

que isso daria destaque à obra em detrimento da autoria. Hooks focou seus estudos na discussão 

de raça, gênero e as relações opressivas dentro do sistema capitalista. Hoje, é uma das maiores 
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estudiosas das questões raciais, de gênero e de educação. Hooks apontou que o feminismo, de 

forma geral, “focava em um grupo seleto de mulheres brancas, com ensino superior, de classes 

média e alta, centradas em ideais românticos de liberdade e igualdade” (HOOKS, 2013).  

Ela percebeu que as mulheres negras se encontravam em um dilema: “apoiando o 

movimento feminista, precisavam abdicar das discussões raciais, e lutando pelos direitos civis 

estavam à mercê do patriarcado” (HOOKS, 2013). Hooks defende o feminismo interseccional, 

optando por um recorte entre as opressões de gênero, classe social e raça como forma de 

compreender e lutar contra o sistema de dominação. “É o reconhecimento que as mulheres não 

são exploradas da mesma forma, cada uma tem sua luta particular, por isso a necessidade de 

fazer recortes segundo os lugares de fala” (HOOKS, 2013).  

Na mesma linha do pensador brasileiro Paulo Freire, bell hooks vê a educação como 

uma construção que reconhece os estudantes como seres particulares que têm uma voz a ser 

ouvida, descentralizando o conhecimento teórico com a valorização da prática – ou seja, estudar 

elementos que permitam intervir na realidade –, promover o senso crítico e incentivar o combate 

às opressões (HOOKS, 2013). A autora defende a teoria como prática libertadora: “a teorização 

é um processo de reflexão e crítica que pode levar a uma mudança, desde que voltada para esse 

fim – ou seja, não deveria existir separação entre teoria e prática” (HOOKS, 2013). Apoiando 

ainda a descolonização do conhecimento em que rejeita os formatos acadêmicos tradicionais, 

defendendo que a teoria não acadêmica também seja levada em consideração. O processo seria 

um “escambo de vivência”, em que todos teriam um rico material pessoal para levar à sala de 

aula (HOOKS, 2013).  

No Brasil, Djamila Ribeiro é uma das maiores entusiastas dos debates acerca do 

racismo e do lugar de fala e os coloca não como uma questão individual, mas sim estrutural. 

Para a autora, a ideia de lugar de fala é importante quando se considera que grupos sociais – 

independentemente dos indivíduos que os integram – passam por certas vivências comuns 

(mesmo quando não queiram os as neguem), o que é relevante para a forma pela qual 

contribuem com a reflexão, a crítica e a construção de saberes (RIBEIRO, 2017).  

Assim, o lugar de fala não serve para a imediata deslegitimação de discursos – mas 

sim para o reconhecimento de que eles são construídos a partir de certas realidades próprias dos 

grupos sociais que os enunciam (RIBEIRO, 2017). Segundo a autora, todos têm lugar de fala – 

mas isso não significa que todos têm igual acesso a espaços discursivos privilegiados, nem que 

são capazes de produzir conhecimentos a partir de perspectivas neutras ou descoladas de seu 
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ambiente social (RIBEIRO, 2017). A autora, no entanto, tem recebido críticas por desassociar 

o racismo e o feminismo de questões sociais, absorvendo conceitos capitalistas excludentes ao 

defender que a participação das mulheres no poder é necessária ainda que sejam mulheres que 

apoiem questões sociais excludentes. O que seria contraditório dentro do contexto periférico 

em que questões sociais díspares são o cerne, inclusive para a tomada de consciência da 

influência do patriarcado. 

As problemáticas envolvendo autorrepresentação e lugar de fala são amplas e não 

apenas em uma direção. Muitos autores apontam que o lugar de fala é usualmente tomado como 

autoridade de fala, como se só quem vivesse uma experiência pudesse discutir aspectos que a 

circundam, o que pode ser problemático. A autorrepresentatividade pode conferir às classes 

populares a possibilidade de relatar diretamente seus posicionamentos e experiências. No 

entanto, esse tipo de postura pode abrir um precedente em que o morador de periferia passa a 

ocupar uma posição superior em decorrência de sua experiência empírica frente às 

adversidades. Ou seja, desautorizar qualquer sujeito externo a discutir situações, contextos e 

problemáticas referentes às periferias é um modo de restringir o debate plural, que, nesse caso, 

só seria legítimo se acontecesse entre iguais.  

O discurso da experiência empírica funciona como uma espécie de escudo contra 

qualquer opinião que, vinda “de fora”, não está apta a discutir ou confrontar os posicionamentos 

dos “de dentro”. Essa perspectiva destrói a emergência de uma possível diversidade de pontos 

de vista – aspecto imprescindível para a constituição da esfera política –, tornando o debate 

circular e homogêneo. Por outro lado, o debate acerca da autorrepresentação permite ao sujeito 

periférico finalmente se tornar narrador de suas próprias estéticas e histórias, o que lhe foi 

historicamente negado. É nesse cenário que indivíduos periféricos tentam construir suas 

identidades e a autorrepresentação pode ser entendida como um meio de refletir – consciente 

ou inconscientemente – sobre todos esses fatores.  

O sujeito periférico ao filmar algo dialoga com memórias, ideologias e subjetividades, 

determinados pelos contextos socioculturais em que se encontra. Ao mesmo tempo, essa 

imagem representa fragmentos sobre “quem sou eu”. Por meio dessa imagem captada é possível 

ver sinais que falam sobre “quem é essa pessoa”. É pressuposto que, quando alguém vai 

representar a si mesmo ou ao seu grupo, as escolhas do que aparecerá em quadro estão 

relacionadas com suas ideias, personalidade e identidade, também em comparação aos outros.  

A autorrepresentação fornece meios para entender sobre como esse indivíduo se vê, 
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como se relaciona com o meio e como busca ser visto, a partir da interpretação desse jogo 

performativo das representações sociais. Do mesmo modo, possibilita comparar as tensões 

existentes com as diferentes representações mais usuais sobre essa realidade nos meios de 

comunicação. Nesse caso, pode-se perceber as distintas influências recebidas, examinar os 

processos que estão por trás dessa produção hegemônica, suas relações de poder e 

correspondências com a representatividade, política e social. Assim, a autorrepresentação por 

meio do cinema pode trazer novos detalhes sobre os diferentes sujeitos, já que possibilita o 

contato com uma ampla percepção que envolve indivíduo, grupo e sociedade que possibilitam 

que sejam lidos nas entrelinhas mais do que aparece à primeira vista. 

2.5. Meios de produção audiovisual na periferia 

O uso do vídeo e as reflexões em torno da comunicação audiovisual se estabelecem no 

Brasil mais intensamente a partir dos anos 2000, com a popularização do cinema digital, porém 

ganhou impulso nos últimos anos devido à expansão das tecnologias digitais de captação, 

edição e exibição de imagens (D'ANDREA, 2013). Como resultado, “há uma ampliação de 

projetos de arte e comunicação localizados em comunidades periféricas, contribuindo para o 

aumento da produção de filmes, vídeos, animações e peças audiovisuais em diferentes gêneros 

e formatos, como ficções e documentários” (D'ANDREA, 2013).  

De certa forma, essas obras, mesmo que precariamente, contribuem para um 

alargamento dos territórios da produção e difusão de discursos existentes na sociedade. Ocorre, 

“um deslocamento do sujeito/produtor no campo da comunicação social que, com mais 

frequência, passa a “coincidir” com seu próprio objeto de observação” (D'ANDREA, 2013). O 

cinema digital oportunizou a capacidade produtiva das regiões periféricas por baratear/facilitar 

a realização de cultura nesses locais. A periferias começaram a experimentar outra forma de 

contar histórias: se antes o rap e o funk eram os porta-vozes de uma significativa parcela de 

moradores dos espaços periféricos tais manifestações musicais passam a dividir espaço com a 

produção audiovisual (D'ANDREA, 2013).  

Segundo Pierre Bourdieu, sociólogo francês, quanto maior a autonomia de um campo 

específico, mais a relação de forças simbólicas é favorável aos produtores mais independentes, 

pois estes dependem menos de uma estrutura já instituída ou de hierarquias pré-estabelecidas, 

gozando de certa liberdade de posicionamento (BOURDIEU, Pierre, 2006). “O grau de 

autonomia do campo tem relação com os processos de acumulação de capital simbólico, e irá 
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determinar a postura dos agentes que atuam neste campo” (BOURDIEU, Pierre, 2006).  

Pode-se situar a produção audiovisual de periferia como sendo uma parcela da 

produção audiovisual independente no contexto brasileiro. Embora muitas vezes atrelado a 

instituições e projetos sociais, o cinema de periferia, enquanto produto, em geral se incorpora 

ao conjunto de trabalhos considerados independentes (ZANETTI, 2010).  

Segundo decreto que regulamenta a lei que cria mecanismos de fomento à atividade 

audiovisual no Brasil, uma obra audiovisual independente é aquela cuja empresa produtora, 

detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre ela, “não tenha qualquer associação ou 

vínculo, direto ou indireto, com empresas de serviços de radiodifusão de sons e imagens ou 

operadoras de comunicação eletrônica de massa por assinatura” (ANCINE, 2007). A não 

existência de vínculo ou associação com empresas difusoras ou transmissoras é um fator 

definidor de uma obra independente, “categoria” que tem se ampliado cada vez mais neste setor 

devido ao aumento do número de empresas produtoras de conteúdo audiovisual, para o cinema, 

televisão, internet e aparelhos celulares.  

O conceito de independente também pode conotar autonomia, não sujeição, que no 

caso do audiovisual se refere às regras do mercado ou às imposições editoriais das empresas de 

radiodifusão, além de maior controle sobre os direitos patrimoniais das obras produzidas 

(ZANETTI, 2010). O cinema de periferia, embora seja independente em relação às instâncias 

de exibição, pois suas obras geralmente têm livre circulação, se caracteriza por uma autonomia 

reduzida em relação às instâncias de produção. Isso porque, apesar do processo de produção ter 

se tornado relativamente mais acessível, o cinema de periferia, na maior parte das vezes, ainda 

está atrelado a algum tipo de instituição, sejam ONGs, associações, fundações ou pontos de 

cultura, que possibilitam o acesso dos jovens aos equipamentos e a uma capacitação técnica 

através de oficinas de inclusão audiovisual.  

Em paralelo, surgem também coletivos e movimentos independentes, descolados 

destas instituições, como decorrência mesmo do processo de formação contínua de novos 

realizadores (ZANETTI, 2010). Esses se descolam nas instituições originais à medida que 

adquirem maior capital simbólico e passam a atuar por conta própria. “Seus integrantes 

passaram por oficinas de inclusão audiovisual e depois constituíram coletivos autônomos, 

produzindo vídeos de forma colaborativa e descentralizada” (ZANETTI, 2010).  

As periferias passam de personagens, que por décadas causaram (e ainda causam, de 

certo modo) um intenso fascínio entre documentaristas, a contadoras de sua própria história. 
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Contudo, esse movimento não se dá por rupturas que estabelecem nítidas separações entre “a 

periferia como personagem” e “a periferia como produtora”. Os moradores de periferias 

transitaram entre esses dois polos, pois mesmo passando a realizar filmes não deixaram de ser 

personagens (D'ANDREA, 2013).  

Assim, os fatores que permitiram o surgimento da produção audiovisual periférica 

estão ancorados: nas políticas culturais empreendidas, tanto no âmbito municipal quanto 

federal; no desenvolvimento das tecnologias digitais, que permitiu o acesso aos meios de 

produção e, por fim, nas novas propostas de políticas de representação, que tentam se distanciar 

da ideia dos espaços periféricos como locais exclusivos de insegurança, perigo e violência.  

No geral, esses projetos vêm realizando oficinas em periferias (ou regiões de alto 

índice de vulnerabilidade social) e que resultam em um conjunto de obras audiovisuais, muitas 

das quais exibidas em festivais e mostras, dentro e fora do país. “As oficinas de audiovisual têm 

o objetivo de capacitar profissionalmente os participantes e fornecer-lhes maior contato com a 

experiência com a linguagem audiovisual, combinando propósitos educacionais e sociais” 

(ZANETTI, 2010). Com isso, a proposta é que surjam, a partir desse trabalho, sujeitos sociais 

capazes de ocupar (e criar) espaços de produção simbólica por meio da linguagem do 

audiovisual.  

Garantido, mesmo que minimamente, as condições de criação desses produtos, como 

fazer para que sejam vistos, completando desse modo sua função comunicacional? Em parte, 

alguns núcleos de produção distribuem ou vendem DVDs com as obras, ou ainda 

disponibilizam os vídeos na internet para serem “baixados” ou assistidos on-line, em 

homepages das próprias organizações ou em sites especializados. Assim, muitos desafios ainda 

permanecem, e a democratização aos meios de exibição talvez seja o mais problemático na 

contemporaneidade. 
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CONCLUSÕES POSSÍVEIS 

 

 

 

 

 

A pesquisa se propôs a refletir os cinemas realizados nas periferias, buscando 

compreender primeiramente quais elementos compõe as noções de periferia e sujeitos 

periféricos. Para, em seguida, analisar alguns conceitos já existentes acerca dos cinemas 

realizados nesses lugares e as complexidades que o envolvem, tais como: hiperrealismo, 

autorrepresentação, lugar de fala e meios de produção audiovisual na periferia. Feito isso, a 

pesquisa pretende agora, nas conclusões possíveis, propor um conceito em torno do cinema 

realizado nas periferias, aqui chamado de cinema periférico.  

O caminho percorrido para a elaboração deste trabalho levou a reflexões sobre um 

cinema brasileiro que não está nas salas comerciais, que ainda não está disputando espaço no 

mercado tradicional exibidor. Um cinema impreciso de ser conceituado, formado por filmes 

muito distintos entre si. Em comum, compartilham a posição periférica em relação a um centro 

do cinema brasileiro, aquele que se faz dentro dos “circuitos de legitimação e recepção 

institucionalizados” (ZANETTI, 2010). As diferenças são inúmeras e revelam a pluralidade do 

cenário audiovisual periférico que, ora se aproxima da identificação de cinema independente, 

ora com o amador, muitas vezes apontado como militante.  

Geralmente produzidos por realizadores organizados coletivamente em estruturas 

menos hierarquizadas de produção, quando comparadas ao cinema institucionalizado. Seus 
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realizadores se articulam em rede e compartilham experiências entre si, colaborando uns com 

os outros para a realização das obras. Os filmes circulam principalmente em mostras, festivais, 

cineclubes, apontados como estruturas fomentadoras desse cenário e espaços de diálogo e trocas 

de experiências (ZANETTI, 2010). Os filmes surgidos dessa articulação contam com pouco ou 

nenhum recurso financeiro do Estado, buscando formas alternativas de sustentabilidade. 

Periferia foi originalmente um termo que designava um estigma. Dentro de uma 

realidade urbana marcada pela segregação, definia negativamente um espaço em relação ao que 

ele contrastava: o “centro”. Ao longo das últimas décadas, porém, o sentido de “periferia” 

sofreu importantes deslocamentos. Reapropriado, primeiramente, por movimentos sociais e, em 

seguida, por grupos artísticos e culturais, o vocábulo periferia passa aos poucos a ganhar uma 

conotação afirmativa como a marca de um pertencimento coletivo fundado no orgulho, na 

resistência e na criação. Na grande mídia, porém, inclusive no cinema, as periferias urbanas 

são, ainda, muitas vezes retratadas como espaços “outros”, que podem ser tanto violentos e 

ameaçadores, quanto exóticos, burlescos ou kitsch.  

O filme periférico não deve restringir sua exibição aos lugares periféricos, aos espaços 

destinados apenas à exibição de filmes periféricos, já que um filme realizado na periferia pode 

ser entendido como filmes brasileiros contemporâneos que compõem o cenário de produções 

audiovisuais como qualquer outra. O cinema de periferia abriga produções diversificadas em 

temas, narrativas e estéticas, sendo que denominação periférica se dá pelo vínculo geográfico e 

simbólico existente entre elas.  

Inegável, entretanto, que há uma tendência que esses filmes apresentem uma crítica à 

desigualdade brasileira, em seus mais diferentes níveis como um denominador comum. Isso 

porque muitos realizadores periféricos entendem o cinema como uma ferramenta de 

emancipação por meio de práticas simbólicas que envolvem a difusão e a partilha de 

representações mais plurais, em que se articulam conceitos de diversidade cultural, identidades 

coletivas, protagonismo e visibilidade.  

O cinema realizado nas periferias valoriza o pertencimento dos realizadores em relação 

as suas comunidades. Há, portanto, um tipo de reconhecimento mútuo que pressupõe o cultivo 

de identidades partilhadas por meio de locais de origem, atividades artísticas em comum (como 

a própria produção audiovisual, por exemplo) ou movimentos culturais específicos (como é o 

caso do hip hop e do funk). Grupos de identidade cultural muitas vezes dão aos membros um 
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senso de segurança e pertencimento ao representarem modos de vida que se baseiam em 

aspectos culturais relativos a eles.  

O trabalho trouxe algumas concepções, tais como do cinema de bordas periférico, que 

engloba as produções realizadas nas periferias dos grandes centros, embora não se confunda 

com cinema geralmente denominado “de periferia”, pois o último tem, na maioria das vezes, o 

intuito de protesto ou de autoafirmação de segmentos socialmente excluídos ou de comunidades 

e indivíduos submetidos à violência dos grandes centros. Enquanto o cinema de bordas 

periférico se debruça sobre filmes de entretenimento sem pretensões artísticas, mercadológicas, 

de protesto, ou de conteúdo mais denso, mas aqueles voltados para o “comportamento trivial 

do lazer e os contratos da cultura midiática e massificada de agora” (LYRA, 2009).  

A pesquisa traz ainda o cinema sobre periferia que tem como característica central o 

olhar do outro, é o cinema realizado por diretores e diretoras não pertencentes a estes lugares, 

mas que constroem estéticas e narrativas a partir deles. Diante das teorias apresentadas em torno 

da relação entre periferia e cinema a pesquisa se propõe a apresentar seu próprio conceito acerca 

dos cinemas realizados nesses locais. 

A pesquisa construiu/articulou, então, o seguinte conceito: Cinema periférico é todo 

aquele realizado por pessoas advindas, não apenas como lugar de nascimento, mas de vivência, 

das periferias das grandes metrópoles, das cidades interioranas ou locais espacial ou 

simbolicamente apartados, independentemente do conteúdo ou da estética trazida em suas 

obras. Sendo que os sujeitos periféricos devem ocupar a função de diretor/diretora na obra, ou 

ocuparem a maior parte das funções de direção, tais como direção de fotografia, direção de som, 

montagem. 

O termo cinema periférico é proposto por entender que ele abarca não só as produções 

realizadas nas margens das grandes capitais, mas também os filmes feitos em cidades 

interioranas ou por comunidades espacial ou simbolicamente afastadas daquilo que se tem como 

centro. Enquanto local espacial e simbolicamente valorizado socialmente em que há uma 

diferença no valor dos imóveis, nas atividades econômicas, nas condições de vida e na 

qualidade dos serviços públicos entre essas regiões.  

A pesquisa se diferencia da teoria do cinema de bordas periférico, pois ela compreende 

apenas as obras de conteúdo rasteiro, ignoradas tanto pelo mercado, quanto pela crítica. 

Enquanto o conceito de cinema periférico abarca não apenas as obras de conteúdo de 

entretenimento, mas também as de conteúdo político ou artístico.  
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A pesquisa também não se identifica com o cinema de periferia, pois ele tem seu foco 

apenas nas obras que constroem um discurso mais crítico e politizado e o cinema periférico 

entende que os filmes de estética e narrativas rasteiras também fazem parte deste conceito, já 

que o ponto central do termo é a origem dos realizadores e não o conteúdo trazido na obra.  

Assim, cineastas tais como Afonso Brazza, também seriam abarcados dentro do 

conceito de cinema periférico, pois embora ele não desenvolva problematizações ou conteúdo 

político, advém de um lugar periférico. Dessa forma, a pesquisa também se opõe aos filmes 

sobre a periferia, já que eles são realizados por agentes não pertencentes a esses lugares. E 

embora eles sejam legítimos e possam trazer a periferia em suas obras isso não os torna sujeitos 

periféricos, o que é o cerne do cinema periférico, ficando de fora deste conceito.  

Assim, o cinema periférico pode ser definido como qualquer obra cinematográfica 

realizada por sujeitos periféricos independentemente de seu conteúdo. Já que o fato de os 

sujeitos periféricos ignorarem seu pertencimento periférico e não problematizarem esses locais 

ou não se identificarem com ele faz parte da complexidade da periferia e não os retira dessa 

condição. Ademais, uma exigência importante quanto ao conceito de cinema periférico é que 

esses sujeitos atuem como diretoras/diretores dessas obras ou ocupem a maior parte das funções 

de direção, tais como fotografia, som, montagem. Já que assim esses sujeitos podem transmitir 

suas estéticas e narrativas ainda que ignorem suas condições periféricas. E assim contribuírem 

com suas percepções para a construção do cinema enquanto reprodutor/subversor de 

imaginários. 

Imagem 6 – Branco Sai Preto Fica, de Adirley Queirós (2014) 
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