
 
 

 

 

V ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 
27 a 29 de maio de 2009 

Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. 

 

QUANDO AS VEDETES [IN]FORMAM “OUTRAS” REPRESENTAÇÕES 
IDENTITÁRIAS NA ERA DA RETOMADA DO CINEMA NACIONAL. 

 

Mauro de Araújo Menine Júnior1 

 

Resumo: O presente artigo reflete sobre a construção de novas "geografias imaginárias" 
através de representações simbólicas desterritorializadas, pela inserção de celebridades 
televisivas como modelos de ressignificação das relações identitárias entre a cultura 
local e nacional pelo nosso cinema na “Era da retomada”.  A produção cinematográfica 
brasileira do último decênio é um cinema da diversidade temática sob o olhar da estética 
televisiva, veiculando muitas vezes o discurso ético-estético catódico sobre o real, que 
reconfigura o universo simbólico do imaginário brasileiro pela dissociação de sentidos, 
representações e identidades regionais em nome de uma unidade nacional. Para tanto, 
analiso a obra “Saneamento Básico, o filme” (2007), de Jorge Furtado como exemplo 
destas operações descritas acima. 
 
Palavras-chave: Cultura; Identidade; Cinema. 
 

 

Cultura, identidade e representação: relações possíveis na contemporaneidade 

 

Os Estudos Culturais da Comunicação vislumbram uma tessitura de relações que 

permitem pensar um determinado produto cultural de massa, no caso, o cinema 

(MORIN, 2007, 1997), como uma fonte de pesquisa científica, bem como analisá-lo a 

partir de sua inserção em determinada sociedade como um objeto portador de 

imaginários, representações e universos simbólicos. Este trabalho reflete sobre a 

construção de novas "geografias imaginárias" através de representações simbólicas 

desterritorializadas, pela inserção de vedetes televisivas (MORIN, 2007) como modelos 

de ressignificação das relações identitárias entre a cultura local e nacional pelo nosso 

cinema. A produção cinematográfica brasileira contemporânea, e por extensão a sul-rio-

grandense, vislumbra um exemplo de como um universo simbólico idiossincrático pode 

ser remodelado pelas demandas conceituais de uma indústria cultural, tanto regional 

como nacional, subordinando-o à mitologia dos entretenimentos, bem como 

possibilitando o esvaziamento de seus conteúdos de referência e reconhecimento 

culturais. 

                                                        
1 UFRGS/PPGCOM, mauromenine@uol.com.br. 



Os princípios teórico-metodológicos operacionalizados se constroem a partir de 

alguns tópicos como cultura e identidade, definido por Staurt Hall e Nestor Garcia 

Canclini, representação, debatido por Miriam de Souza Rossini, postos em diálogo com 

o pensamento de Edgar Morin e a problematização que este trabalha frente à cultura de 

massa2 e suas conseqüências tanto para o real quanto para o imaginário. Como exemplo 

de análise, toma-se Saneamento Básico, o filme (Brasil, 2007), de Jorge Furtado, 

observando não apenas sua face estética ou sua posição como obra de arte autônoma, 

porém, antes como sintoma de um resoluto período histórico para a produção 

cinematográfica brasileira, dita era da retomada, referência de uma nova intelligentsia 

sobre as formas de tradução, desse mesmo real e imaginário, pelo cinema nacional 

através de suas relações produtivas com a mídia televisiva. 

 O conceito de cultura para Stuart Hall perpassa tanto "a soma das descrições 

disponíveis pelas quais as sociedades dão sentido e refletem as suas experiências 

comuns" (2003, p.134) quanto "todas as práticas sociais [qu]e constitui a soma do inter-

relacionamento das mesmas" (2003, p.136). Em outras palavras, a organização do 

simbólico e as práticas sociais configuram uma forma comum de atividade humana, de 

uma práxis dialógica entre o indivíduo e o coletivo. A produção humana de signos e 

sinais, ou melhor, de linguagem, é o exemplo desta objetivação dos fenômenos 

simbólicos nas relações sociais. A experiência estética da arte é um modelo de 

representação do universo simbólico, por conseguinte, de sua objetivação. A sua 

natureza provém da interação das linguagens artísticas no seio do social, além de figurar 

como uma transição entre as esferas de realidade de cada biografia individual, 

colocando-as em situação de contato através desta manifestação de subjetividade.  

 O cinema como expressão objetiva da experiência estética é uma forma de 

produção endêmica de campos de significação, logo, de linguagem. Essa, em sua 

operacionalidade, carrega em si o potencial intrínseco de construir zonas de 

compreensão que transcendem essa mesma experiência cotidiana, próprias das relações 

sociais. Assim, a interação é possível porque há uma linguagem complexa que organiza 

a realidade e os produtos provenientes de tal prática, como as zonas de cultura, as 

identidades e a arte em suas diversas expressões. É importante contextualizar, mesmo 

que resumidamente, o conceito de cultura e sua operação nas relações sociais, a partir de 

Hall, para introduzir outra questão relevante que se configura através de um cruzamento 
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dos princípios até aqui desenvolvidos, a de identidade. O autor reconhece a natureza 

mutável da identidade subjetiva do sujeito, caracterizando-a como contingente pela 

própria natureza da socialização, visto que é dependente das relações individuais com as 

metamorfoses constantes de outros significados. Assim, reflete o conceito como algo 

em permanente alteração, transição, transformação de seus discursos, pois que surge das 

negociações culturais entre os diferentes grupos que se inter-relacionam. Neste quadro, 

fala-se de identificação e não em identidade, vide a transitoriedade que configura o 

mesmo (2006, p.88) – é a inerência da mutabilidade do ser. 

Com raciocínio paralelo, Nestor Garcia Canclini permite pensar a formação 

identitária do indivíduo pós-moderno através da ”hibridação cultural", isto é, por 

"processos socioculturais nas quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de 

forma separadas, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas" (2003, p. 

XIX). Afinal, os processos de negociação são imanentes na [in]formação identitária, na 

medida em que é híbrida, dúctil e multicultural. Assim, a contemporaneidade concebe 

um deslizamento das mono-identidades nacionais para o multiculturalismo global, o que 

se relaciona diretamente com as operações das indústrias culturais nas representações 

simbólicas entre cultura local e global (CANCLINI, 2003, p.145). Todavia, tanto 

identificações quanto identidades são processos de construção de significados, baseados 

em uma produção de discursos que informam determinados atributos culturais em 

detrimento de outros. Isto ocorre sobre peculiares contextos, provenientes de variados 

níveis qualitativos de inter-relações culturais, políticas e econômicas, em face de uma 

busca de sentido contra o caos e a precariedade da realidade social. Portanto, a 

identidade se legitima contextualizada a partir de um determinado universo simbólico, 

que ordena a história social e a biografia individual, localizando a unidade dos 

acontecimentos coletivos e organizando o passado (memória), presente (realidade) e o 

futuro (projeção) sobre uma totalidade impregnada de sentidos. É a sutura das relações 

entre o indivíduo e o coletivo. E da dialética entre este e aquele, própria do processo 

social formador, deriva o fenômeno da identidade. Para Hall, e por analogia, é pelas 

fronteiras do imaginário que o fenômeno se processa. Em suas palavras, “todas as 

identidades estão localizadas no espaço e no tempo simbólicos. Elas têm aquilo que 

Edward Said chama de suas ‘geografias imaginárias’”(2006, p.71-72). 

E isto sempre em razão de uma necessidade de aparar as diferenças dentro da 

unidade, a fim de demarcar os espaços de atuação dos discursos identitários em relação 

a sua alteridade, dentro e fora do grupo. Na confluência de tais conceitos, a 



representação é uma construção de discursos instituídos de palavras e imagens, a fim de 

articularem o reconhecimento de universos simbólicos e identidades sociais pelo 

ser/estar no mundo. E, ao citarmos a imagem, relacionando-se com o cinema, tem-se 

para Jacques Aumont (2002) que, apesar de ser universalizada, sempre está posta de 

forma particularizada, idiossincrática. E os atributos da imagem se refletem na 

manifestação da própria representação e de sua organização enquanto linguagem 

estruturada a ser comunicada, onde sutura o espírito com o corpo, com o mundo e vice-

versa. Ou nas palavras de Miriam Rossini, ao descrever uma das funções últimas da 

representação sobre o ser e o mundo, o indivíduo e o coletivo, porquanto, uma relação 

de construção recíproca de identidades, em que “as representações ajudam a demarcar a 

identidade coletiva do grupo, ao mesmo tempo em que influenciam na identidade 

individual. [...] Há uma interação, embora não determinante, entre grupo e indivíduo” 

(2004, p.10). 

Assim, a representação se faz presente no cotidiano como mecanismo de 

identificação, reconhecimento e inserção social do indivíduo. É um fenômeno cognitivo 

de compartilhamento de significados entre os membros comuns à sociedade, e que tem 

pelos media um papel mediador na construção social da realidade. Para Hall, a 

representação atua dentro do "circuito da cultura" (1997, p.3) e os meios de 

comunicação massivos estão inseridos nesta rede de trocas simbólicas, visto que 

(re)produzem sentidos, valores e consensos, além das próprias representações: 

"especialmente nos dias de hoje, na moderna cultura de massas, das comunicações 

globais, das complexidades tecnológicas, que os sentidos circulam entre diferentes 

culturas numa escala nunca antes vista na história" (HALL, 1997, p.3 apud 

ZANFORLIN, 2005, p. 43). Por isso, Hall vai compreender a construção do estereotipo 

como uma forma de violência simbólica, quando de seu exercício em determinados 

"regimes de representações", como por exemplo os veiculados pelas vedetes, que 

extrapolam o uso de seu poder, representando certas referências culturais de maneira 

transfigurada. O que vale aos media é a "eficácia social do mito" (BUCCI, 2004, p. 17) 

de fazer-se senso comum sobre o real e o imaginário. 

 Na raiz de muitos conceitos debatidos acima, encontra-se o pensamento de 

Edgar Morin e a questão da cultura de massas, como o principal articulador de uma 

relação  triangular entre mídia, produção artística e público. Para Lúcia Santaella 

(2001), o Espírito do tempo (Volumes I e II) é um dos primeiros estudos culturológicos 

da comunicação. Termos como público universal, homem médio ideal, vedetes, mixage, 



lugar-comum, hibridação industrial, entre outros, são utilizados como ferramentas para 

pensar como a indústria cultural organiza os novos processos de produção cultural, 

representa e significa o imaginário, opera a realidade do indivíduo, e como sutura a 

mesma com a coletividade, assim como colocam Hall, Canclini e Rossini acima, quando 

debatem questões como cultura, identidade e representação, respectivamente.  

Nas “costuras” da cultura de massas: “O mundo imaginário não é mais apenas 

consumido sob forma de ritos, de cultos, de mitos religiosos, de festas sagradas nas 

quais os espíritos se encarnam, mas também sob forma de espetáculos [cinema], de 

relações estéticas” (MORIN, 2007, p.79). O cinema, lugar do imaginário e das leis da 

hibridização industrial - adaptação cosmopolita de temas locais e “antropológicos” a um 

denominador comum de humanidade, o que lembra Canclini e os processos de 

reterritorialização e desterritorialização -, por seu “fluxo imaginário, lúdico e estético” 

(MORIN, Op. cit, p.45) busca o modelo do “homem imaginário” (o homem médio), em 

que os processos de projeção e identificação atuam, através de seu conteúdo 

antropológico, sobre o mesmo. A universalização dos valores, das imagens e das 

práticas culturais refletirá em uma cultura de massa, que antes de ser imposta, é 

proposta. Mas Morin ignora a possibilidade de resposta do público frente ao que é 

posto/proposto ou da fabricação das chamadas “pseudo-necessidades” para o 

consumidor. Há uma resposta, uma reação, não organizada e imediata, mas antes, 

produzida no interior do indivíduo, maturada e posteriormente exposta, que reflete na 

produção. Ora, o mercado cultural responde à reação sintomática da recepção de forma 

a adequar-se à lógica da “dialética produção-consumo”, própria do autor. É a noção das 

trocas simbólicas negociadas, que tanto o espectador quanto o cineasta realizam, sendo 

que este último pode equilibrar a criação artística com a mediação tecnológica, e aquele 

primeiro, pode se relacionar com a obra além de voyeurismo e da passividade. A 

interatividade cada vez mais define os rumos de produtos audiovisuais antes mesmo de 

seu lançamento, durante a sua veiculação e até a sua total retirada do processo 

produtivo, vide a idolatria dos fãs que perpetua os sentidos das obras. 

A espetacularização da sociedade pelos mass media pode romper com o sentido 

do discurso de uma determinada coletividade, (re)significando-o tanto no imaginário 

ficcional quanto nas práticas cotidianas do real. Um exemplo disto seriam as vedetes, 

como heróis do imaginário e da cultura de massa, em que a sua atuação permite uma 

“desterritorialização” do ser, de perda de referenciais entre o público/privado, visto que 

tudo é espetáculo, objeto-souvenir de consumo para a platéia. O niilismo seria a tônica 



dos novos valores. Ou, em outras palavras, o processo de projeção-identificação 

reproduz conteúdos imaginários, sob a forma de espetáculos organizados por uma 

linguagem estética interpretados por vedetes ou objetos, de forma plenamente estética, 

não mais dentro de “geografias imaginárias” reconhecíveis, antes deformadas aos 

axiomas do consumo, de modelos de cultura estranhos, mas negociáveis. De Edgar 

Morin se retira a grande lição que a indústria cultural: como os “dispositivos de 

intercâmbio cotidiano entre real e o imaginário” são tencionados na produção dos 

discursos simbólicos e das representações identitárias pela “indústria cultural”? Como o 

objeto “Saneamento Básico, O Filme (2007)”, de Jorge Furtado, pode revelar a 

utilização das vedetes como exemplo de (re)-significação do simbólico e adesão ao 

modelo de produção desta mesma indústria, ao compor um quadro ao mesmo tempo 

eclético, homogêneo e sincrético de dissolução de referentes, construindo novos. Enfim, 

como o tecido da cotidianidade se configura frente a estas novas formas de 

representação do imaginário e real? 

 

Cinema e televisão: relações tangíveis na era da retomada 

 

A produção cinematográfica brasileira que desponta após os anos do governo de 

Fernando Collor de Mello (1990-1992), a dita era da retomada (NAGIB, 2002, p.13), 

apenas reflete mais um dos muitos "surtos" de produção nacional. Em sua maior parte, 

os filmes realizados dos anos 1990 em diante têm uma forte cobrança social, política e 

intelectual, vide o sentimento remissão deixado pela "herança" de décadas anteriores, 

em que um senso comum desconhecedor de sua história culpabilizava tanto a qualidade 

técnica quanto a temática dos filmes nacionais. A reconquista da produção e do público 

prefigurou uma exigência de determinado "padrão de qualidade", associado 

imaginariamente à indústria hollywoodiana, além de estimular expectativas de êxito 

comercial, isto é, ter a competência do cinema norte-americano em fazer "bons" filmes 

e, de preferência, de boa bilheteria. Com a nova conjuntura, realizadores e produtores se 

revelaram em sua maioria desprovidos de um projeto estético-ideológico 

cinematográfico, vide o depoimento de Daniela Thomas, co-diretora de Terra 

Estrangeira (1995) e Linha de Passe (2008), que por si, é sintomático desta fase, onde a 

retomada “é um cinema sem escola, um cinema sem nenhum vínculo ideológico, sem 

nenhuma discussão. É um renascimento quantitativo, ou seja, há filmes sendo feitos. 

Não existe um fórum de debates” (o grifo é meu - NAGIB, 2002, p. 484). 



 Na verdade, uma crise de identidade se abateu sobre a forma de representação do 

País. Os primeiros anos de retomada são marcados por filmes em que estrangeirismos, 

sob diversas formas, como espaços geográficos ou personagens de fora do Brasil, estão 

presentes nas produções. Por exemplo: O Quatrilho (1995), de Fábio Barreto; Como 

Nascem os Anjos (1996), de Murilo Salles; O que é isso companheiro? (1997), de 

Bruno Barreto, etc. A reprodução de modelos, gêneros e estéticas de outras "fontes", a 

fim de não desagradar financiadores e público, prefigurou a resposta encontrada pelos 

cineastas. A maior parte dos filmes da retomada se revelava na tentativa de se fazer “um 

cinema internacional popular ou globalizado cuja fórmula seria um tema local, histórico 

ou tradicional, e uma estética internacional3”, como diagnosticara a pesquisadora Ivana 

Bentes. A questão era antiga, mas retornava sob a égide da globalização. O crítico Paulo 

Emílio Salles Gomes, no seminal Cinema: Trajetória no Subdesenvolvimento (1980), já 

refletia acerca dos paradigmas do "subdesenvolvimento" cultural, da imanência ao 

“estranhamento” de nossas representações: “não somos europeus nem americanos do 

Norte, mas destituídos de cultural original. Nada nos é estrangeiro, pois tudo o é” 

(GOMES, 1980, p.77). 

Porém, a diversidade dos referencias culturais (ou multiculturais) do além-mar 

estava fadada a pagar e dividir seus tributos a um dos elementos mais importante nos 

últimos quase sessenta anos de transformação do capital audiovisual brasileiro: a 

televisão. E não era apenas o media em si, mas antes a constituição de uma rede 

nacional, produtora de uma imagem hegemônica do Brasil, a TV Globo4, que marca de 

forma inegável a maioria das novas produções audiovisuais. A construção de sua 

hegemonia vem, entre outros fatores de ordem política, econômica e cultural, de sua 

capacidade de produzir conteúdo audiovisual próprio, isto é, tanto no espaço da 

informação (telejornalismo) quanto do entretenimento (telenovelas, séries, especiais de 

ficção, etc.), as Organizações Globo impõem seus padrões éticos - estéticos de produção 

para todo o Brasil. O "carro-chefe" é o núcleo de teledramaturgia que, das adaptações de 

época às comédias, a partir dos anos 1970-80, estabelece um “padrão Globo de 

qualidade". 

                                                        
3 Cf. o artigo “Da Estética à Cosmética da Fome”, publicado no Jornal do Brasil, julho de 2001. 
4 É inegável a importância de dois artigos para a compreensão da construção histórica e simbólica desta 
hegemonia: “Eu vi um Brasil na TV”, de Maria Rita Kehl, e seu complemento, “Ainda sob o signo da 
Globo”, de Eugênio Bucci, em que se dissecam a operação das Organizações Globo na formação de um 
topos nacional de identidade, espaço público e imaginário social. 



A televisão sempre se comunicou de maneira frontal com o público, aliás, 

formou-o, educou-o imagética, estética e politicamente. E a formação do público, 

segundo o depoimento de Carlos Reichenbach5, é importantíssima para a compreensão 

da recepção do cinema brasileiro de então. De certa forma, as platéias das salas escuras 

foram/são "educadas" nas salas de estar. A estética formadora dos "gostos" pelas ficções 

audiovisuais não provém mais de um referencial imaginário do cinema, mas de uma 

imagem televisiva. O que explica a necessidade de restabelecer o diálogo pelos 

realizadores da retomada com seu público, através da adoção de uma forma de 

representação de conteúdos simbólicos de fácil comunicação provenientes da televisão. 

Além do mais, tal material significativo já se encontrava "absorvido" pelos lares. A 

questão era apenas de troca de “espaço”, da poltrona individual à coletiva. 

A ética-estética televisiva está presente desde os primórdios da retomada pelas 

formas ágeis de produção, fácil linguagem comunicativa, discursiva e ficcional e 

elencos compostos por celebridades, sendo Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de 

Carla Carmurati, um dos primeiros exemplos6, assim como os que perfizeram o 

caminho contrário, da televisão ao cinema: Guerra de Canudos (1997), de Sérgio 

Rezende, A Grande Família (2007), de Maurício Farias e O Auto da Compadecida 

(2000) e O Bem-Amado (com lançamento previsto para 2009), de Guel Arraes. Este 

último realizador, por sua formação em cinema na França, trabalhando ao lado de 

nomes como Jean Rouch, trouxe uma renovação à linguagem televisa, transportando 

determinada estética cinematográfica para seriados e programas humorísticos, como 

Armação Ilimitada e TV Pirata, respectivamente. Arraes acredita que os veículos são 

diferentes, mas a linguagem é a mesma. Outro cineasta, o gaúcho Jorge Furtado, 

repercute o pensamento: "a diferença não é como se faz, é como se vê7". 

Em 1998, cria-se a Globo Filmes, o departamento de co-produção audiovisual 

para cinema da emissora. Basta citar que, em 2003, suas co-produções representaram 

92% do público total dos filmes nacionais8, ficando Carandiru, Lisbela e o Prisioneiro 

e Os Normais entre os dez mais assistidos do ano, ao lado de grandes produções 

internacionais como Matrix Reloaded e Senhor dos Anéis – As duas Torres. Em sua 
                                                        
5 Cf. “A retomada do cinema brasileiro”. In: Estudos de Cinema. São Paulo: EDUC/PUC, ano 1, n. 1, 
1998. 
6 Não é novidade para o cinema nacional a migração de celebridades televisivas para o cinema, vide a 
filmografia dos Trapalhões e da apresentadora Xuxa Meneghel e a referência de “Dona Flor e seus dois 
maridos” (1976), de Bruno Barreto, como marco inicial desta prática. 
7 Cf. artigo Cinema e Televisão. Disponível em: www.nao-til.com.br. Acesso em: 31 jan. 2009. 
8 Cf. ALMEIDA, Paulo Sérgio e BUTCHER, Pedro. Cinema: desenvolvimento e mercado. Rio de 
Janeiro: Aeroplano, 2003. 



página9 na internet, seus princípios de atuação sobre a "indústria audiovisual brasileira" 

são claros, a começar pelo objetivo de "aumentar a sinergia entre o cinema e a TV", 

através de "parcerias" com produtores independentes e internacionais – afinal, saber 

absorver o novo é fundamental à manutenção da hegemonia – "numa associação de 

competências para desenvolver o melhor em produções cinematográficas", sem 

esquecer seu selo de "credibilidade e o padrão de qualidade da TV Globo". E os 

resultados? Apesar de quantitativos, "a reconquista do público brasileiro" revela a 

"evolução do cinema nacional", demonstrando que a "nova forma de fazer cinema no 

Brasil" cresce cada vez mais junto com seu público - de 2000 até 2008, lidera absoluta 

no ranking de público10. O "objetivo primaz – o fortalecimento do conteúdo audiovisual 

brasileiro – " explicita que o consumo de sua cinematografia "é uma forma de educação 

e de fortalecimento da identidade de um povo", portanto, "a Globo Filmes se orgulha de 

contribuir para a formação cultural do Brasil por meio do seu esforço para o 

fortalecimento do cinema nacional e para a valorização da cultura brasileira". Pode-se 

afirmar que suas produções a partir de 2003, começa a abandonar os “estrangeirismos”, 

voltando-se a “prata” da casa: o subúrbio em “Linha de Passe” (2008), de Walter Salles 

e Daniella Thomas, a favela em “Cidade dos Homens” (2007), de Paulo Morelli, e o 

interior do Brasil em “Anjos do Sol” (2006), de Rudi Lagemann. Enfim, a histórica 

missão de se "forjar" uma identidade sobre a continental diversidade dos brasileiros se 

expandiu para a "telona" e, para tanto, nada mais do que alimentar as ficções 

cinematográficas com suas "visões" de Brasil, dirigidas pelos "filhos da casa", 

interpretadas pelas celebridades de suas teledramaturgias - imagens espetaculares que 

transitam sobre os media carregadas de todos e nenhum sentido simbólico.  

Em sua maioria, as [co]-produções da Globo Filmes são emblemáticas neste 

sentido de compreender o País, onde representam ora um padrão folhetinesco de 

comédia leve "Rio - Zona Sul", ora um exotismo provinciano e folclórico regional do 

tipo “exportação”: ao primeiro exemplo, se tem A Partilha (2001), A Dona da História 

(2004) e ambas partes de Se Eu Fosse Você (2006/2008), de Daniel Filho, além de Sexo, 

Amor e Traição (2004) e A Guerra dos Rocha (2008), de Jorge Fernando e, por fim, 

Meu Nome não é Johnny (2008), de Mauro Lima; já para o exótico, tem-se Eu Tu Eles 

(2000), de Andrucha Waddington, Lisbela e o Prisioneiro (2003), de Guel Arraes e Ó, 

                                                        
9 Cf. site da Globo filmes. Disponível em:  http://globofilmes.globo.com. Acesso em: 31 jan. 2009. 
10 Cf. dados fornecidos pelo site da ANCINE. Disponível em:  http://www.ancine.gov.br/. Acesso em: 31 
jan. 2009. 



Pai,Ó (2007), de Monique Gardenberg. É claro, existem as exceções que transitam 

sobre a multiculturalidade do tecido urbano representado: O ano que meus pais saíram 

de férias (2006), de Cao Hamburger; Não Por Acaso (2007), de Philippe Barcinski, e O 

Signo da Cidade (2008), de Carlos Alberto Riccelli. 

 

Saneamento Básico, o filme: desterritorializar o local para reterritorializar o 

nacional 

 

 A filmografia de Jorge Furtado, em especial a co-produzida com a Globo 

Filmes, se insere aparentemente como um produto de “exceção”, o que não a exclui do 

uso dos mesmos recursos ético-estéticos para a sua realização. A Casa de Cinema de 

Porto Alegre, produtora na qual o cineasta é sócio, ao lado de Carlos Gerbase, Giba 

Assis Brasil e Ana Luiza Azevedo, tem em seu currículo diversas produções 

audiovisuais em diferentes formatos e para vários veículos, porém, são os longas-

metragens11 que se destacam, a começar por Tolerância (2000), Sal de Prata (2005) e 3 

Efes (2007), de Gerbase; e Houve uma vez dois verões (2002), O homem que copiava 

(2003), Meu tio matou um cara (2004) e Saneamento Básico, o filme (2007), de Jorge 

Furtado. As duas primeiras realizações em longa-metragem de Gerbase e as três últimas 

de Furtado (estas em co-produção com a Globo Filmes) se servem dos mesmos 

expedientes da "telinha": de uma linguagem estética conforme os "padrões de 

qualidade", passando pela estrutura ficcional inteligente, comunicativa e de gênero (do 

thriller de infidelidade à comédia de costumes urbana), até a composição de seu elenco 

principal por "estrelas" provenientes "das novelas das oito" – “fonte mítica” de grande 

audiência. As vedetes da Casa de Cinema vão desde Lázaro Ramos (três filmes), Camila 

Pitanga (dois) e Bruno Garcia (dois), Pedro Cardoso (um) até protagonistas como Maitê 

Proença, Luana Piovani e Maria Fernanda Cândido, com um filme para cada. É sobre 

este último fenômeno, das formas de representar as identidades locais pelas vedetes 

nacionais no cinema sul-rio-grandense, que irei me debruçar para depurar as questões 

suscitadas pelas últimas obras de Furtado, destacando-se Saneamento Básico, o filme 

como principal objeto de estudo. 

É extremamente peculiar a utilização das celebridades televisivas como 

estratégia estética e econômica para as produções cinematográficas em questão: os 

atores Bruno Garcia, Wagner Moura e Lázaro Ramos, além de trabalharem em novelas 
                                                        
11 Para o presente artigo considerei apenas os longas-metragens de ficção realizados na era da retomada. 



de veiculação contemporânea à realização, integravam juntos o elenco da série cômica, 

Sexo Frágil (2005-2006), sem citar as peças teatrais, os comerciais de todos os tipos e 

outros filmes, também co-produzidos pela Globo Filmes, assistidos por todo o Brasil; 

assim como a atriz Fernanda Torres, protagonista de sucesso, tanto na TV quanto no 

cinema, da sitcom de sucesso transformada em longa-metragem, Os Normais (2003). O 

fato é que pelo cartaz da película, com todos os atores bem à vista do público, já se 

explicita a estratégia de marketing e o apelo comercial do mesmo, como que dizendo ao 

incauto: comédia ligeira recheada de celebridades. É também o primeiro elo de uma 

linguagem à outra, informando suas relações estéticas diretas. Vê-se, portanto, que a 

imagem dos mitos televisivos é a base de operação destas cinematografias. 

Em Saneamento Básico, o filme (2007), Jorge Furtado constrói um "filme-

dentro-do-filme" para discutir o próprio cinema, ou melhor, a sua realização como feito 

e processo, que desencadeia uma série de questões que tangenciam a realidade, como 

financiamento público, aplicação de recursos destinados à cultura, necessidade de 

"comunicar-se" pela ficção, etc. A narrativa se desenvolve a partir de uma demanda de 

se fazer um vídeo amador por pessoas não-profissionais, no interior do Rio Grande do 

Sul, próximo à região de Bento Gonçalves, a fim de construir uma obra de saneamento 

básico para a comunidade. E, diferente dos longas-metragens anteriores, o elemento 

central do filme está a cargo da forte presença dos atores e da cena que estes compõem; 

os protagonistas se tornam objetos de destaque sobre um "palco" diante da câmera (na 

maioria, planos médios fechados), evoluindo através de uma construção dramática 

formada por quadros cômicos e dramáticos, que desenrolam a ação de forma alternada e 

ágil. Mas o filme causa estranheza: os mesmos personagens principais, com exceção dos 

anciãos (interpretados por Paulo José e Tonico Pereira), que se localizam imagética e 

geograficamente em um determinado espaço real e imaginário, com fortes traços 

culturais e identitários - uma região de imigração italiana no sul do país -, são 

caracterizados de forma a não reproduzirem as idiossincrasias da fala, gestos e costumes 

do local, isto é, não representam este universo simbólico de acordo com o imaginário ou 

com a realidade do cotidiano. Estão dissociadas culturalmente, apesar de pertencerem 

ao espaço geográfico, imagético e ficcional de então. E por quê? 

O mito cumpre sua missão: forja uma projeção-identificação homogênea do 

brasileiro, a partir de seus referencias culturais desterritorializados por um senso comum 

central, unificador e denominador radical das diferenças regionais. Com Saneamento 

Básico, o filme, o cinema de Furtado acaba por representar o Brasil como um 



"continente cultural" homogêneo através de seus personagens. Apesar de fixar 

geograficamente seus filmes, seus atores “globais” vêm a cada nova produção, sob uma 

direção segura do que faz, construindo a caracterização de seus personagens fora desta 

“sintonia” espacial, ou melhor, cultural. Por exemplo, a película começa com a voz off 

de Fernanda Torres/Marina nos créditos iniciais, convidando o público a se acomodar, 

criando um efeito metalinguístico, antes de aparecer propriamente as imagens - ainda 

não se sabe o que vai acontecer, para onde aquela “conversa” com a platéia vai, mas que 

logo descobre-se que é dirigida a uma reunião de moradores na pequena comunidade de 

Linha Cristal, desvelando seu artificialismo cômico; segue o primeiro plano que 

descreve em movimento panorâmico a imagem idílica de onde a história vai ocorrer, 

uma região serrana de colonização italiana pertencente à cidade de Santo Antônio de 

Pádua. O forte sotaque carioca da atriz/protagonista causa “estranhamento” entre o que 

se diz e o que se vê, e assim será por quase duas horas de projeção: personagens 

dissociados do “fundo do mundo”, transplantados de outra realidade que não aquela, ou 

seja, personagens “cariocas” sobre um cenário “gaúcho”. Em O Homem Que Copiava, o 

cenário é a capital gaúcha: Porto Alegre é um “personagem”, que por sua vez é provido 

de um universo simbólico bem delineado e reconhecível, em que os personagens se 

relacionam com a cidade, estão integrados a ela, vivem nela – são interpretados também 

pelas celebridades Lázaro Ramos e Leandra Leal. Isto porque há um mergulho neste 

espaço urbano devido ao constante deslocamento pelo mesmo no desenrolar da 

narrativa: o “ser” está perfeitamente “costurado” no “mundo”, integrado. 

 Em Saneamento Básico, Furtado denota perfeitamente esta perda conceitual do 

“ser/lugar” como algo reconhecível e identitário, visto que a interpretação dos 

personagens locais pelos atores-globais se esvazia de seus “conteúdos particulares” por 

representações carregadas de um outro "ser/lugar". É o “tema da desterritorialização” 

aprofundado pelo processo de globalização: “uma situação de dissociação em relação ao 

meio natural, social, histórico e cultural” (ORTIZ, 1994, p.105) do ser e de seu espaço 

com seus símbolos relacionais. A “desterritorialização” desemboca num tipo de espaço 

abstrato que, por sua natureza, necessita se “localizar” de qualquer forma, preenchendo 

seu vazio existencial com seres e objetos reconhecíveis – as vedetes nacionais. Apesar 

de Ortiz não explicitar, pode-se pensar o homem como extensão deste conceito. Ou seja, 

o ser humano poderia se constituir em espécie análoga ao “não-lugar” augeniano 

quando desprovido de seus referenciais identitários e relacionais ou quando concebendo 

suas relações por funções, onde operam apenas os desejos de projeção-identificação 



(MORIN, 2007) ou fetichismo (FREUD apud BUCCI, 2004, p.9), preenchendo seu 

vazio existencial com outros “seres mundializados”, reconhecendo-se na abstração das 

vedetes (MORIN, idem), dos mitos televisivos, do senso comum das tipificações de 

determinado topos cultural. Assim opera Fernanda Torres e sua interpretação da 

personagem Marina em Saneamento Básico, como um objeto-souvenir desejado, 

projetado e identificado no panteão da sociedade do espetáculo pelos (tel)espectadores, 

que preenchem com seus significados a ficção. Torna-se indiferente se uma celebridade 

do centro do país interpreta um personagem "típico", a partir de caracterizações 

"estranhas" às demandas da ficção, afinal, a sua "imagem", não o é. Segundo Muniz 

Sodré12, em seu resgate das mitologias barthesianas, o conceito de “mito midiático” 

opera sobre “uma forma real (palavra, imagem, ente) é semanticamente depurada, como 

uma casca de noz vazia, e preenchida por significações oriundas de um outro campo 

lingüístico, parasitário. Naturaliza-se assim o que é da ordem da História”. Portanto, não 

há eixo organizador da representação identitária e a verossimilhança se desloca da 

produção para a recepção: é o público que dá a verossimilhança às representações, 

preenchendo-as conforme seu reservatório simbólico vinculados àqueles mitos 

midiáticos, não mais o objeto artístico em si, que torna irrelevante o real, pois tudo está 

dado pelo senso comum da "imagem mitológica" que paira sobre a história.  

De certa forma, Saneamento Básico, o filme perfaz a operação da indústria 

cultural na produção de novos significados identitários para o indivíduo. O filme 

reproduz a ética-estética catódica, (re)configurando o comportamento relacional do 

sujeito com a comunidade e suas trocas simbólicas através do rompimento com o 

sentido de seus discursos, de suas noções de comum-pertencer, de suas geografias 

imaginárias, (re)significando-o tanto no imaginário ficcional quanto nas práticas 

cotidianas do real, [in]formando outros. Em outro momento, Furtado se enquadra à 

reflexão de Canclini sobre os efeitos destas mídias como formadoras de “padrões de 

consumo com uma visão nacional” (2001, p.164), ou seja, com o processo de unificação 

nacional pelos meios de comunicação de massa, a fim de aparar as diferenças locais em 

prol de um reconhecimento da totalidade, transparecem a produção de novas tendências 

de consumo. A discussão conflituosa refletida por Canclini entre a arte local e a 

“desterritorializada” (global/nacional), carregada de “citação transcultural”, qualifica o 

“cinema-mundo” como uma forma que elimina os traços identitários em favor de uma 

                                                        
12 Cf. artigo disponível em: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=485JDB001; e a 
partir da noção denotada por Roland Barthes em: Mitologias.  2. ed.  Rio de Janeiro: Difel, 2006. 



vinculação transnacional de seu conteúdo, assim como os movimentos de 

“reterritorialização”, que reafirmam o regional. O cinema de Furtado, bem como grande 

parte das co-produções da Globo Filmes, é uma tentativa ao "cinema-global", um 

neologismo inspirado em Canclini, que busca "falar" a todos brasileiros com uma 

"linguagem" que "transplanta" o "Global" (ética-estética da Globo Filmes) sobre o 

corpo do "local", mesmo que para isso sacrifique o imaginário e a imaginação peculiar 

de cada cultura regional que se diferencia e enriquece o "continente" contra a 

estereotipia dos mitos. 

 Há profundos reflexos negativos sobre as demais co-produções independentes 

em parceria com a Globo Filmes (vide os filmes de “exceção” supracitados), visto a 

necessidade de se falar a todos: o cinema da retomada é também um cinema da 

diversidade sob o olhar da estética televisiva, veiculando muitas vezes o discurso ético-

estético catódico sobre o real, que re-configura o universo simbólico do imaginário 

brasileiro pela ressignificação de sentidos, representações e identidades sobre o seu 

cotidiano. Isto é, a relação entre televisão e cinema perfaz uma vasta produção inspirada 

nos "maneirismos" da hibridização de sua linguagem (além de estético, é também 

político-econômico), desfigurando a realidade e os significados de nossas 

representações de um país marcado pela multiplicidade cultural através da produção de 

imagens homogeneizadas por paisagens exóticas ou cenários urbanos repetidos e 

personagens interpretados por celebridades, quase sempre retornando aos referencias 

culturais (estereotipados) do centro econômico do País. Talvez, as palavras proféticas 

do cineasta Guilherme de Almeida Prado tenham se concretizado: "fazer cinema sem 

dinheiro é possível, o que é bem mais difícil é fazer cinema sem um país. Já não temos 

mais um país claro e definível, não sabemos mais o que somos, qual a nossa 'cara'" 

(1993, p.26 apud Rossini, 2005, p.99). Porém, parece que a Globo Filmes e seus 

"parceiros" sabem: entre o "padrão" e o exótico, o cinema nacional se 

apresenta/representa/traduz cada vez mais em "cinema-global", que produz simples 

imagens, não mais imaginários de um Brasil. 
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