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RESUMO 

 

Este trabalho comenta sobre uma diversidade de conceitos trabalhados por diversos autores (James Donald, 
David Harvey, Fredric Jameson, James Connor) na intenção de discutir sobre a relação entre cidade e 
cinema, ou ainda, sobre as diferentes maneiras através das quais diferentes cidades têm sido representadas 
em filmes e em que sentido e medida a diversidade das representações têm afetado o entendimento destas 
mesmas cidades e os modos como entendemos os conceitos de "modernidade" e "pós-modernidade". 
Fazendo referência às diferentes formas através das quais os filmes têm usado a imagem urbana, e o 
imaginário coletivo relacionado a essa imagem, como sistema de significação para estabelecer diferentes 
formatos de narrativa fílmica, este trabalho estabelecerá formas de entendimento sobre como as imagens 
fílmicas de diferentes cidades são tematizadas e transformadas em estruturas de significado e efeito. Estas 
estruturas, por sua vez, são os parâmetros através dos quais os conceitos de modernismo e pós-
modernismo podem ser articulados e entendidos. O objetivo do trabalho é, portanto, refletir sobre a 
interação existente entre a cidade real e a sua representação fílmica, isto é, a cidade cinemática, e a 
importância desta relação para o entendimento das relações espaciais e temporais no contexto da pós-
modernidade. Filmes como Metropolis (Fritz Lang, 1928), The Crowd (King Vidor, 1928), Blade Runner 
(Ridley Scott, 1982), Matrix, Matrix Reloaded and Matrix Revolution (Andy and Larry Wachowski, 1999, 
2003), O Homem Aranha (Sam Raimi, 2002), entre outros serão comentados. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo constitui um esforço no sentido de aliar a atual tendência estética e 
narrativa do cinema americano contemporâneo de construção de uma nova forma de 
espectacularidade ao conceito de pós-modernismo com o objetivo de obter uma 
perspectiva ampliada da idéia do visual e do visível no âmbito da construção fílmica do 
espaço urbano. A idéia é expor a interconexão existente entre a transformação do 
conceito de espetacularidade cinematográfica e a construção de uma nova estética de 
representação do espaço urbano pelo cinema americano (hollywoodiano) atual entendida 
no contexto da tendência pós-modernista. 
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Tradicionalmente ligada ao teatro, a “espetacularidade” pressupõe uma 
representação “ao vivo”, uma “performance”. Esta traduz de forma mais completa o 
dinamismo, a complexidade e o caráter de acontecimento da representação teatral, 
festiva ou ritual. A posição do espectador (diante da performance teatral), é regulada 
segundo a idéia abstrata da “quarta parede”: essa divisória imaginária e frontal que 
separa o espaço de representação do espaço da platéia. O espectador, conscientemente, 
concebe a ação à sua frente como verdadeira e o espaço teatral como espaço real. 
Claro que essa percepção da cena se estende pelo espaço da platéia na medida em que 
percebemos as pessoas que nos cercam e o espaço em que nos encontramos. Ainda no 
teatro, vemos e somos vistos pelos atores. Resumindo: no teatro a noção de 
“espetacularidade” se baseia numa construção formal, presencial, concreta e consciente 
por parte tanto de quem atua quanto de quem observa (Reynaud, 2004). 

No cinema, o termo “espetacularidade” não remete à noção de performance tão 
essencial ao teatro. O cinema não é presencial à maneira do teatro e “trabalha” de outra 
forma. Imagens, durante a filmagem, são previamente calculadas e definidas para, 
posteriormente, serem organizadas na sala de edição. Em sua versão definitiva, o filme 
será exibido ao espectador não podendo sofrer alterações. No cinema, apesar da 
representação se dar dentro dos limites do seu espaço próprio (na tela) e em oposição ao 
espaço (sala de exibição) de quem observa, semelhante ao teatro, a experiência do 
espectador se dá de forma bem diferente. No escuro do cinema, a sala de exibição faz-se 
menos presente na consciência do espectador preparando-o para transportá-lo 
sensorialmente à realidade mostrada na tela, isolando interferências. Atuando sobre 
nossa percepção visual, através do processo da “ilusão do movimento” e da “impressão 
da realidade” (Baudry, 1974-75; Metz, 1997), o cinema possibilita o “movimentar-se” 
por experiências e lugares. Claro que, como explica Aumont (2004), 

“Por mais poderosa que seja a força da impressão da realidade, ao assistir a 
uma sessão de cinema, a princípio, só me submeto a um fluxo perceptivo, o das 
manchas luminosas veiculadas pela luz do projetor e materializadas na tela” 
(p.54). 

Filmes ampliam nossa visão na medida em que o aparato cinematográfico detém 
o poder do visível mostrando objetos da forma que não é possível a olho nu - um close-
up nos coloca em um íntimo face a face com uma personagem, por exemplo. O cinema, 
portanto, é essencialmente um mecanismo de visualização e materialização do mundo 
que se pretende projetar, aquilo que os futuristas saudaram como a “...máquina de 
acelerar o mundo e macanizá-lo, como o automóvel” (Aumont, 2004). 

Dada a sua primazia visual, o que a cena teatral apenas sugere pela configuração 
visível da cena, o cinema oferece (de forma controlada) através dos enquadramentos 
variados. A música e o som, somados ao processo de corte e montagem 
cinematográficos, projetam percepções que evocam e manipulam nossa visão e 
experiência da realidade. No cinema, somos voyeurs. Estamos seguros em nosso posto 
de observação privilegiado, ainda que inteiramente expostos à surpresa e ao susto. 
Resumindo: no cinema a noção de “espetacularidade” se baseia numa construção 
imagética (técno-estético-visual) e de “submersão” por parte do espectador.  
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O cinema, com seus “truques”, “ilusões”, “magias”, e “efeitos” introduzidos, 
desenvolvidos e referenciados ao longo do tempo, preencheu uma grande expectativa 
posta desde meados do século XIX, quanto à busca por um realismo cada vez maior na 
representação da realidade,  sem deixar de lado, no entanto, de enfatizar o teor 
“ilusionista” do seu espetáculo. O desenvolvimento e a criação de novas possibilidades 
para a produção de trucagens, ilusões, magias e efeitos conseguidas pela introdução de 
novas tecnologias no cinema exerceram um tipo de “efeito regenerador” na condição 
“espetacular” fosse essa introdução motivada pela intensão de construção de um 
realismo mágico ou não. De uma maneira ou de outra, o incentivo à introdução de 
novas tecnologias no aparatos cinematográfico sempre encontrou apoio no entendimento 
generalizado de que “O cinema só se justifica se fornece e até impõe sentido a uma 
realidade que estaria um tanto desprovida de sentido” (Aumont, 2004, p.29). Resumindo: 
a motivação é gerar sentido dentro e fora da tela. É nesse contexto que pretendo discutir 
o atual desenvolvimento e uso da tecnologia de efeitos especiais no contexto da indústria 
cinematográfica, entendendo-os como processos que têm estabelecido novos parâmetros 
para o cumprimento dos objetivos específicos inerentes ao cinema, como também 
trabalhado em consonância com uma tendência representacional, que se impõe como 
pós-modernista, na produção de uma nova espetacularidade cinematográfica. 

 

A ESPETACULARIDADE E O CINEMA 

Tradicionalmente, a espetacularidade cinematográfica nos remete ao cineasta 
pioneiro Georges Meliés. Espetáculos de mágica e experimentos com a trucagem eram 
motivos de interesse. Enquanto, nos primeiros anos do século XX, os irmãos Lumière se 
interessavam por cenas reais e acontecimentos triviais do cotidiano (e.g. operários saindo 
de uma fábrica, um incêndio, a refeição de um bebê), Meliés em Viagem à Lua (1902) 
representava um mundo fantasioso, com a utilização de primitivos e imaginativos efeitos 
visuais. Em continuidade ao seu período inicial, até os anos 1960, a espetacularidade se 
associa gradualmente ao chamado cinema “popular”. Àquele conhecido 
tradicionalmente como “cinema do entretenimento”, constantemente relacionado à 
produção cinematográfica hollywoodiana, e caracterizado progressivamente por efeitos 
visuais de qualidade1. 

No contexto desse “cinema popular”, os anos 1950 e 1960 popularizam os filmes 
de ficção científica e de aventura que se tornam a base fundadora do ciclo do que se 
conhece por “cinema catástrofe”. Os “filmes de catástrofe” - Inferno na Torre (The 
Towering Inferno, John Guillermin e Erwin Allen, 1974), Terremoto (Earthquaker, Mark 
Robison, 1974), Aeroporto (Airport, George Seagall, 1970) - muito populares nos anos 
1970, surgem então como protótipos na história do desenvolvimento da 
espetacularização que caracterizará o cinema dos anos 1990. Esses filmes introduziram 

                                                 
1 O que se acostumou denominar “cinema de arte” ou “cinema de vanguarda”, em contraposição ao 
cinema de Hollywood, não utiliza tanto as possibilidades do espetáculo visual, concentrando-se mais no 
aspecto reflexivo do conteúdo baseado em diálogos e narrativa bem elaborados. 
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clichês representativos e construíram visões elaboradas sobre o presente2 nas grandes 
metrópoles modernas mantendo lugar de destaque em suas narrativas para relações 
dicotômicas do tipo natural x artificial, urbano x rural, etc. Por esse motivo, esses filmes 
também são importantes ao entendimento do desenvolvimento e da solidificação da 
relação entre o cinema americano e a cidade. 

Filmes mais recentes como Twister (Jan de Bout, 1996), Volcano (Mick Jack, 
1997), Asteróide (Bredford May, 1997), Armageddon (Michael Bay, 1998), e mais 
recentemente O Dia Depois de Amanhã (The Day After Tomorrow, 2004), onde desastres 
e catástrofes, consequentes de maus tratos à natureza, destroem mundos projetados, 
propõem um “cinema espetacular” diferenciado (não mais um “cinema popular” ou “de 
catástrofe” como antes). Realismo aqui, continua sendo sustentado intencionalmente pela 
verossimilhança com elementos concretos – desmoronar de edifícios, explosões, 
incêndios, enchentes, etc. - ou negado por uma “ilusão” ou construção de uma realidade 
sem a menor relação com o que se conhece por verdadeiro - teorias não ainda 
comprovadas sobre o “fim do mundo”, por exemplo. A diferença, entretanto, tem base no 
fato de que o realismo depende muito menos de uma construção narrativa eficiente 
baseada em códigos e convenções fílmicas como outrora. 

A persistente ação da indústria cinematográfica no processo de construção de 
imagens espetaculares, que apresentam as grandes metrópoles sucumbindo a um tempo 
presente desastroso ou um futuro apocalíptico, passa agora pelo entendimento e 
desenvolvimento de um processo criativo e estético, que tem bases na gênese da relação 
entre o cinema e o espaço urbano, na construção de novas percepções do espaço pelo 
cinema e principalmente nas imagens e visões construídas e veiculadas através dos 
diferentes meios de comunicação, em particular a televisão. 

A cultura da catástrofe, do apocalipse, está por toda parte, exposta aos olhos 
fascinados e cada vez menos atônitos dos espectadores do cinema e da televisão. Por 
isso mesmo, as imagens que hoje permeiam constantemente as ficções e representações 
contemporâneas, tornaram-se um “produto cultural” (Coelho, 1995) que atesta o fato de 
vivermos uma época em que a “questão contemporânea” se reduz ao fluxo inexorável de 
imagens pré-digeridas que jorram aos montes na mídia. 

                                                 
2 O futuro, ou a visão sobre o futuro na grande metrópole é outro tema recorrente e exaustivamente 
construído pelo cinema. O futuro, por exemplo, foi constantemente “apresentado” a espectadores em todo 
o mundo através de uma imagem não utópica. Esse “futuro” construído pelo cinema americano, em alguns 
momentos, se parecia com uma urbe asséptica (clean and cool), um retrato sem retoques da metrópole 
moderna mas, contudo, findada ao perigo de um holocausto nuclear (ver Costa, 2003). O futuro das 
grandes metrópoles poderia depender de uma ameaça externa (alienígenas), ou da tomada pós-
apocalíptica da cidade por “replicantes”, exterminadores, andróides e mutantes. Não importa. Mais 
interessante, contudo, é a constatação que as grandes metrópoles modernas (Nova Iorque e Los Angeles 
principalmente) em visões do presente e do futuro, serviram e continuam servindo até hoje, como ícones de 
um verdadeiro campo de batalhas no qual a espetacularidade encontra sua melhor e mais prolífera fonte 
de inspiração. Entre tantos outros exemplos podemos destacar: Blade Runner (Ridley Scott, 1982), O 
Exterminador do Futuro (James Cameron, 1994), Independence Day (Roland Emmerich, 1996), Os 
Invasores (The Invaders, Paul Shapiro, 1995), Alien (Jean-Pierre Jeunet, 1997), Godzilla (Roland 
Emmerich,1998), etc.  
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É neste momento que a questão da representação do que é passado, presente, e 
futuro assume uma posição de destaque e é mais complexa - e tem como conseqüência, 
a perda do sentido histórico mensionada por Fredric Jameson (2000). Como Alberto 
Manguel (2001) ressalta: “Através do olho da lente, o passado tornou-se contemporâneo 
e o presente se resumiu a uma iconografia coletiva” (p.92). É através dessa 
sistematização de imagens, convertidas em clichês, que a cultura impõe seus parâmetros 
e valores e reproduzem “verdades preestabelecidas”. 

Filmes são, no mais das vezes, universos fechados que proporcionaram ao homem 
uma relação com a sua realidade através de um processo imagético de visualização 
dessa realidade através da produção de ambientes “imaginários” e construídos para a 
ação. É, nesses ambientes imaginários, que novas tecnologias encontram o espaço ideal 
para se autojustificar e o cinema contemporâneo encontra a possibilidade de afirmação 
do real enquanto pura exterioridade. Por isso mesmo, o cinema contemporâneo tem nos 
fornecido uma verdadeira “visão artificial” da realidade (ou não) que nos faz pensar e 
“sentir” o mundo em função de um complexo sistema de representação.  

A violência urbana, por exemplo, seja qual a forma que assuma, funciona no 
cinema espetacular contemporâneo, de modo a tornar inevitável uma leitura descontínua 
ou sobrecarregada do respectivo momento histórico (em realidade) ao mesmo tempo em 
que encontra apoio numa tendência representativa de construção de um “realismo 
mágico”. 

O imaginário agora hiper-realista que domina a representação da catástrofe (e da 
violência) com o qual o cinema nos bombardeia vem em formatos variados e tem 
provocado interesse (principalmente na academia) por estimular de forma direta o 
pensar, interpretar e conceber a diversidade de conflitos humanos, sociais, econômicos e 
políticos comuns e presentes nas grandes metrópoles. A contingência apocalíptica, citada 
anteriormente, e mostrada como inevitável, por exemplo, é reconhecidamente crível, já 
que o seu realismo tem bases também na realidade concreta. Isto é, tem respaldo, e até 
mesmo justificativa, na violência urbana. 

Ou seja, as imagens de catástrofes e violência produzidas hoje pelo cinema e pela 
televisão se mostram auto-referentes: um significante, em alguns casos com referência 
social sim, moldado no contexto de uma encenação da ficção como ficção, onde a 
imagem, na sua grande maioria, só remete a si própria na medida em que o referente é 
aniquilado através da sua transformação “espetacularizada”. Vale ressaltar, no entanto, 
que a espetacularização cinematográfica não se restringe à representação de catástrofes, 
violência, ou expressões futurísticas. 

 

QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS OU “PÓS-MODERNAS” 

A espetacularização cinematográfica enquanto produto contemporâneo tem 
evoluido para um processo dinâmico de esteticização do espaço urbano enquanto 
destaque no espetáculo visual. Filmes, os mais diversos em termos de temática, se 
colocam diante do posicionamento em relação à representação do espaço urbano de 
maneira semelhante chegando a criar uma estética específica. Ao considerar filmes 
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recentes como A Senha (Swordfish, Dominic Sena, 2001), Minority Report (Steven 
Spielberg, 2002), 60 Segundos (Gone in 60 Seconds, Dominic Sena, 2000 ), Colateral 
(Michael Mann, 2004), Por um Fio (Phone Booth, Joel Schumacher, 2002), podemos 
entender a espetacularidade apenas como resultado do desenvolvimento de uma tradição 
cinematográfica que remete aos tempos de Meliés e que encontra suporte agora em uma 
tecnologia mais desenvolvida. Contudo, a intenção aqui é apontar para o fato de que o 
cinema contemporâneo, principalmente dos anos 1990 até hoje, foi além da tendência 
herdada e evolutiva, na medida em que a espetacularidade notada no cinema hoje se 
baseia em parâmetros bem diversos daqueles introduzidos primeiramente por Meliés ou 
que se supunha se poderia atingir diante da concretização de novos suportes tecnológicos 
de criação de imagem. Agora, além do alto padrão tecnológico, novas formas estéticas e 
narrativas e posicionamentos ideológicos estão surgindo com bases em novas atitudes 
que se apresentam diante do próprio uso dessa tecnologia, na evolução visual e narrativa 
que ela implica e conseqüentemente na sua relação com outras tecnologias e mídias. 
Como Santaella (2003) ressalta: 

“...as transformações que a produção digital vem introduzindo não tocam 
apenas a superfície e aparência das imagens. Elas também trazem 
conseqüências epistemológicas, pois muda com elas o modo de representação 
das coisas. Através da simulação digital, são produzidas imagens que tem a 
aparência de uma fotografia química, mas que são construídas a partir de 
informações processadas no computador. Essas imagens não apresentam mais o 
referente fotográfico tradicional. São sistemas “baseados em objeto” que 
trabalham usando o computador para definir a geometria de um objeto e, 
então, executar sua superfície pela aplicação de algoritmos que simulam a 
superfície construída do objeto de acordo com a informação sobre ponto de 
vista, localização, iluminação, reflexão etc” (Santaella, 2003, pág. 141). 

Transformações conceituais e práticas fazem parte e constituem o âmago dessa 
surpreendente evolução de efeitos especiais a qual assistimos e à qual Santaella se refere. 
Um bom exemplo disto diz respeito, por exemplo, ao nosso conhecimento e entendimento 
do “desenho animado” como forma e pensado dentro do contexto do seu 
desenvolvimento ao longo do tempo. Os desenhos produzidos pelos estúdios Disney aos 
moldes de Branca de Neve e os Sete Anões (Snow White and the Seven Dwarfs, David 
Hand, 1937) e Bambi (David Hand, 1942) diferenciam-se formalmente (e claro, 
esteticamente) dos mais recentes Formiguinhaz (Antz, Eric darnell e Lawrence Guterman, 
1998), Toy Story (John Lasseter, 1995), Vida de Inseto (A Bug’s Life, 1998), Procurando 
Nemo (Finding Nemo, Andrew Stanton e Lee Ilnkricht, 2003), Os Incríveis (The Increribles, 
Brad Bird, 2004), que são agora designados de “animações” já que seu modo de 
produção se sofisticou ao longo do desenvolvimento do computador e do seu uso no 
contexto da animação gráfica. Mais recentemente, essa tendência culminou em outro no 
tipo de construção gráfica do tipo da introduzida pelo filme O Expresso Polar (The Polar 
Express, Robert Zameckis, 2004) onde atores reais recebem um tratamento artificial na 
animação. Aqui a própria essência do que gerou a produção de desenhos originalmente 
– a ilusão com realismo – é controvertida por um efeito diferenciado que proporciona a 
descaracterização do realismo cinematográfico. 

Outro tipo de construção concepção originada a partir da relação entre a 
realidade e a fantasia têm sido introduzida no cenário contemporâneo por filmes como 
Big Fish (Tim Burton, 2003), O Tigre e o Dragão (Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ang 
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Lee, 2000), Kill Bill (Quentin Tarantino, 2004) e Casa das Adagas Voadoras (House of 
Flying Daggers, Zhang Yimou, 2004) entre muitos outros, nos quais efeitos especiais 
integram, dentro de um contexto cultural de citações e referências, o realismo naturalismo 
ao fantástico ou realismo mágico. 

Referindo-se ao cinema “realista mágico” e à sua organização, Jameson (2004) 
adianta que este tipo de cinema tem base em diferentes “modos de produção e por isso 
mesmo em uma nova concepção de um “real maravilhoso”: “...não um realismo a ser 
transfigurado pelo ‘suplemento’ de uma perspectiva mágica, mas sim uma realidade que 
já é, em si mesma e por si mesma, mágica ou fantástica” (p.176). Jameson (2004) 
propôs provisoriamente a hipótese de que, 

“...a possibilidade do realismo mágico como um modo formal é 
constitutivamente dependente de um tipo de matéria prima histórica no qual a 
disjunção está estruturalmente presente. Ou, para generalizar a hipótese com 
mais clareza, ela depende de um conteúdo que revele a sobreposição ou 
coexistência de características tecnológicas pré-capitalistas ou de um capitalismo 
nascente” (p.175). 

O prazer proposto por filmes como os citados acima não demanda narrativas 
“complicadas”. O “prazer de ver” o insólito agora se alia ao prazer de pensar podendo 
até mesmo dispensá-lo. A “bela imagem”, àquela que atrai a atenção por suas 
qualidades de imagem, ou por sua artificialidade, é hoje parte essencial do cinema 
americano contemporâneo (que por sua vez tem muita influência sobre cinemas de outras 
nacionalidades) apesar de ser constantemente criticada. Autores como Aumont (2004), 
por exemplo, a consideram “imagem demais” e, como tal, desprovida do que deveria ser 
essencial à qualquer imagem: “sua capacidade de comunicação e de intercâmbio com 
outras imagens”(p.50). 

Discordo de Aumont (2004); não quando ele generaliza considerando a imagem 
cinematográfica contemporânea, “imagem demais”, pois é exatamente isto que ela é, 
mas na medida em que ele radicaliza ao dar como definitiva a falta de sua essência. Essa 
suposta “falta”, ao meu ver, não é real. O que se dá na verdade é a transformação da 
sua essência e conseqüentemente da sua capacidade de comunicação. O “intercâmbio” 
com outras imagens, a que Aumont se refere, continua existindo no cinema 
contemporâneo - através dos processos de citação, re-leitura, re-filmagem, etc. Esse 
intercâmbio aliás é parte indispensável à nova forma de espetacularidade proporcionada 
pela “bela imagem” e pode ser entendida como uma das respostas do aparato 
cinematográfico à dita pós-modernidade. Trata-se agora de um novo posicionamento 
diante da “impressão da realidade” já mencionada. A questão da verdade e da realidade 
do acontecimento histórico é agora irrelevante; o indivíduo desaparece em proveito da 
ação e o conteúdo em proveito do visível. 

Em defesa da espetacularidade, em que se apóia o cinema da atualidade, e 
contra críticas que apontam para o caráter alienante deste tipo de construção deve-se 
colocar que dificilmente se consegue condenar a “espetacularidade” porque é a 
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sociedade que por meio dela exibe a si mesma3. Por esse mesmo motivo, ela é hoje 
aceita, e até desejada no contexto da sociedade de consumo que se insere e representa. 
Por outro lado, não há nenhuma evidência irrefutável de que a ficção produzida pelas 
novas tecnologias e efeitos especiais (virtuais ou não) é mais alienante do que qualquer 
outra forma de fabulação. Seria muito simplista pensar a espetacularidade fílmica apenas 
em relação ao entusiasmo pelo descobrimento de novas tecnologias e realidades 
(geralmente urbanas) até então não expressas e não codificadas. 

Uma resistência geral ao espírito que repudia convenções e formas estabelecidas 
em nome da improvisação e da descoberta estética, portanto, é o espírito que já parecia 
renovado no cinema verité, e que, de uma forma variada, chega ao cinema 
contemporâneo (ou pós-moderno). Este é o “terceiro momento” que Jameson (2004) 
propõe na sua teoria da visão: o momento pós-moderno, quando a “sociedade se 
submerge em imagens, ocorrendo uma estetização e visualização mais completa da 
realidade, bem como uma substituição do conceito do estético pelo de intensificação” (p. 
23-24). 

Será que se pode (ou deve) nomear essa neo-estetização de uma ‘tendência 
cultural dominante’, ou pelo menos, uma forma de desejo coletivo que parece estar 
adquirindo tal status? Para Jameson (2004), a tendência cultural dominante, não 

“...se trata simplesmente da imposição de certos parâmetros culturais em 
contextos culturais bastante diferentes. Quer dizer, não se trata simplesmente de 
um problema de imperialismo cultural norte-americano, embora as formas do 
pós-modernismo constituam essencialmente um estilo norte-americano; mas sim 
de que a distribuição do pós-modernismo é, nesse sentido, muito diferente da 
exportação e do prestígio de um modernismo (essencialmente europeu) cujas 
formas, enquanto modelos prestigiados, foram freqüentemente reproduzidas de 
uma maneira fundamentalmente externa e imposta. A dominação cultural do 
pós-moderno, ..., é, não obstante, duplamente assegurada tanto por meio da 
criatividade interna quanto da influência externa. Em outras palavras, a 
onipresença das imagens comerciais norte-americanas (publicidade, filmes, 
televisão e, principalmente a tecnologia de tais imagens) só pode ter o efeito de 
superar as formas locais e as tradições nacionais, especificamente as culturas e 
linguagens regionais” (Jameson, 2004, p.152-153). 

Já foi colocado anteriormente que, no cinema “da espetacularidade”, a narrativa é 
suspensa dando lugar a cenas que em sua essência não “adiantam” a narrativa em 
nenhum termo (temporal ou espacial) mas são admiráveis por sua construção estética,e o 
espectador é afetado de uma maneira mais perceptiva do que intelectual ou mesmo 
emotiva. 

Nesse sentido um bom exemplo, é o segundo filme da trilogia Matrix, Matrix 
Reloaded (Andy e Larry Wachowski, 2003) onde as cenas de luta (conduzidas de maneira 
semelhante às do primeiro filme) e uma seqüência de perseguição em particular, com 

                                                 
3 Susan Sontag (2004) chama a atenção sobre nossa exposição constante ao espetáculo da dor humana, 
através da cobertura jornalística da guerra. Mais recentemente, por exemplo, inúmeras críticas trouxeram à 
tona o debate sobre a espetacularização da tortura física em resposta ao filme de Mel Gibson, A Paixão de 
Cristo (2004). 
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duração de cerca de 18 minutos, servem como “pretexto” para o uso de efeitos especiais 
que, por sua vez, fazem sentido no quesito de exaltação da criatividade e da capacidade 
tecnológica de construção de mecanismos de produção de efeitos especiais que 
constroem “qualquer cena ou imagem”. Matrix Reloaded é quase que unicamente 
“visual” (o Revolution segue a mesma linha) com diálogos reduzidos ao mínimo (a 
seqüência de diálogo entre Neo e o Oráculo e Neo e o Arquiteto são possivelmente as 
únicas exceções) o trabalho evidente no sentido de “superar” (em qualidade e rapidez) os 
efeitos especiais introduzidos originalmente pelo primeiro filme da trilogia. 

Interessante, por um lado, é notar a intensificação,dos elos culturais desse filme 
com a tradição do cinema americano de construir cenas urbanas diretamente 
relacionadas às perseguições de carro, e por outro, a preocupação com uma narrativa 
coerente, já que o filme subverte a tradição de um suposto cuidado com a compreensão 
baseada na construção “realista” clássica e introduz uma outra forma (bem mais simplista 
em termos de conteúdo) de identificação da experiência (tanto dos personagens em cena 
quanto do espectador na platéia) baseada, e dependente, exclusivamente da 
espetacularidade da imagem produzida através de efeitos especiais. Essa comunicação 
com o espectador, o que Andrei Tarkovski definiu como “linguagem emocional e 
contagiante da arte”, não termina com a comunicação da emoção – que é so um meio 
de comunicação – pois visa mais: “a um efeito de conhecimento, de iluminação, de 
revelação” (Aumont, 2004, p.126). Mas conhecimento, iluminação e revelação do que? 

A trilogia Matrix é considerada por alguns como a representação do conceito 
Baudrillardiano de simulacro e sua posição diante da pós-modernidade, mais 
especificamente em relação à apresentação da realidade que é intensamente e 
decisivamente permeada pela imagem. Apesar de Baudrillard4, em entrevista à Luiz 
Antônio Giron (2003), ter criticado o primeiro filme da trilogia baseado no entendimento 
de que este mantem o conceito de real, um exame mais detalhado mostra que Matrix 
trabalha no sentido de abalar (minar) qualquer divisão simplista entre realidade e 
simulação. O uso de uma “nova estética do espaço urbano” e de uma nova 
espetacularidade pode também ser considerado como uma forma de suprir novas 
maneiras de conceituar a dinâmica do eterno retorno, desafiando e mudando, portanto, 
a versão niilísta de Baudrillard do pós-moderno. 

Uma quantidade significativa de artigos acadêmicos sobre a trilogia Matrix (mais 
especialmente sobre o primeiro filme) relaciona sua narrativa a questões filosóficas 
fundamentais tais: como saber que o que se experiência é real? Tornou-se mais do que 
notório que as questões sobre realidade, determinismo e vontade própria certamente 
constituem parte central na trilogia, e é por isso que a maior parte desses artigos 
apresentam Matrix como “introdução” à filosofia ou ao pós-modernismo (na maior parte 
das vezes exclusivamente justificada pela alusão feita no filme à Baudrillard e à sua teoria 
sobre o simulacro) com exemplos que tornam as idéias abstratas mais acessíveis (já que 
essas idéias são imageticamente construídas). Raramente têm esses artigos considerado, 

                                                 
4 “Matrix faz uma leitura ingênua da relação entre ilusão e realidade. Os diretores se basearam em meu 
livro Simulacros e Simulação, mas não o entenderam. Prefiro filmes como Truman Show e Cidade dos 
Sonhos, cujos realizadores perceberam que a diferença entre uma coisa e outra é menos evidente”(p.26). 
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muito menos questionado, como a forma estética desses filmes trabalha, ou procurado 
entender o impacto que esta nova estética exerce na apresentação e na construção das 
questões filosóficas que eles discutem (ver Costa, 2004). A proposta não seria descartar o 
entendimento generalizado e generalizante de que hoje se experiencia um processo de 
substituição de uma “velha” estética por uma “nova” estética, mas entendido como tal, 
esse processo teria de ser examinado e compreendido como objeto funcional numa 
relação fenomenológica de uma subjetividade centrada no receptor e passível, portanto, 
de ser analisado. 

A trilogia Matrix, mais especificamente Matrix Reloaded introduz um novo elemento 
relacionado à questão do espectador e da recepção. A expectativa gerada durante quase 
quatro anos de espera pela continuação de Matrix (1991) provocou, com a chagada às 
telas de Matrix Reloaded (2003), uma corrida aos cinemas com a antecedência de até 
um mês para obtenção de ingressos. Até aí nada de excepcional. No entanto, a partir do 
momento em que o filme passou a ser exibido, espectadores chegavam às salas de 
exibição com a antecedência de meia ou até uma hora e passavam a “socializar” nos 
corredores e espaços entre as filas de poltronas da sala de exibição. Assentos eram até 
mesmo “guardados” por alguns à espera de parentes ou amigos (já portadores de 
ingressos). 

Da mesma forma que a realidade virtual poderá vir a ser um novo estágio do 
cinema em termos de sua produção e modificando a forma do filme, como mensionado 
anteriormante, a questão que coloco aqui é a seguinte: será que estamos diante de uma 
nova forma de recepção e consequentemente uma nova forma de “experiência” do 
cinema? Hoje, sem dúvida alguma, os processos de distribuição e exibição de filmes têm 
aberto a possibilidade para a transformação do espaço de exibição em espaço de 
convivência. O filme Matrix Reloaded por sua vez reafirma este estado de coisas na 
medida em que um “continua” (aos moldes dos seriados televisivos) “interrompe” o filme 
deixando sua conclusão suspensa até o próximo filme da trilogia (Matrix Revolution). Da 
mesma maneira, quando o trailer do Matrix Revolution é exibido após os créditos finais do 
Matrix Reloaded, o espectador (que já tem conhecimento prévio do que vai acontecer 
após os créditos) é condicionado (por sua própria curiosidade) a permanecer na sala de 
exibição voltando a socializar até o momento de ter o “gostinho” do próximo filme. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que em um processo de causa e efeito, a partir do desenvolvimento 
tecnológico e ideológico do século XX, o olho centralizado da tradição perspectivista que 
precedeu a câmara escura e a fotografia fixa na produção de imagem, teve como 
herdeiro o cinema. Acompanhando essa evolução, e por estar muito longe da imagem 
fotográfica e mais perto da imagem cinematográfica, costuma-se considerar que a 
realidade virtual seria um novo estágio do cinema, correspondendo ao preenchimento 
tecnológico do seu poder ilusionístico. 

Através de interinfluências, acasalamentos, justaposições entre imagens de todas 
as qualidades – artesanais bi e tridimensionais, fotográficas, cinematográficas, 
vídeográficas, e infográficas - paisagens e ambientes sígnicos surgem numa arquitetura 
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capaz de instaurar novas ordens de sensibilidade. São “misturas” de meios tecnológicos 
coordenados pela informática e teleinformática, e a consequente “convergência das 
mídias” que segundo Santaella (2003), “transformou as hibridizações das mais diversas 
ordens em princípio constitutivo daquilo que vem sendo chamado de ciberarte” (p.135-
136). 

Atualmente, os mitos de eficiência e produtividade, da modernização e da 
indústria desenvolvida se associam ao consumismo norte-americano e mundial que 
incluem a comercialização de sonhos e fantasias (Jameson, 2004). O cinema, 
especialmente aberto à reprodução tecnológica, responde perfeitamente a essa tendência 
modificando de maneira decisiva a tradição de se preocupar com a noção de um estilo 
pessoal (comum ao entendimento de cinema como arte) e tende a se caracterizar como 
“montador de colagens” cuja “arte” passa agora a depender do momento no qual 
justaposições de imagens, anúncios e textos, se sobrepõem uns aos outros como tentativa 
de expressão do mundo e da realidade contemporânea. A “expressão pessoal” tão cara 
ao “cinema arte” de outrora, e agora subjugada aos ditames das novas tecnologias, 
determina um “modo de ação” pós-modernista no qual cineastas contemporâneos se 
apropriam dos textos e intertextos de uma sociedade de imagens e meios de 
comunicação, despojam-se do antigo interesse pela subjetividade ou psique e se 
entregam a uma nova forma de expressão. 

Hoje o cinema depende do espetáculo. E sua espetacularidade é um conjunto de 
valores estéticos (e técnicas) que finalmente inclui em si mesma uma “política”, ou no 
mínimo uma ideologia cultural expressa através da exaltação da sua própria tecnologia e 
o que esta representa. Representa, nesse aspecto, o florescimento de posições estéticas a 
favor da “tecnologização” do aparato cinematográfico e de narrativas que realçam os 
cenários (na sua maioria urbanos), o movimento da personagens, e as novas realidades 
da grande metrópole pós-moderna que ainda não tinha até então encontrado um 
tratamento visual representativo. O cinema americano contemporâneo é um espetáculo 
que está sujeito à “tirania do sentido” (Aumont, 2004). O espetáculo construído pelo 
meio imagético e que se transformou em algo além da sua proposta inicial. Se 
transformou na “espetacularidade pós-moderna”, que é também parte da “famosa” e 
discutida “síndrome de Blade Runner”, que consiste “na interfusão de multidões de 
pessoas em um bazar de alta tecnologia com seus múltiplos pontos nodais, tudo lacrado 
em um interior sem exterior, que assim intensifica o urbano anterior a ponto de se tornar 
um sistema não mapeável do próprio capitalismo tardio” (Jameson, 2004, p.220-221).  

Aqui, a “elegância” da produção de alta tecnologia cinematográfica passa a 
competir com concepções mais antigas de valor artístico. Esse processo coexiste com 
outro: as distinções mais antigas entre cidade e campo, metrópole e cidade, natural e 
material, deixam de ser operacionais pois na sociedade pós-capitalista e pós-moderna 
não há lugar para dualidades tão exatas já que elas representam outras formas e visões 
que já não têm tanta representividade nos tampos contemporâneos. Jameson (2004) 
explica que no momento em que os Estados Unidos se tornam padronizados de uma 
costa à outra - e ao longo de seu novo sistema de superestradas - tudo na vida norte-
americana passa a ser transformado, em mercadoria fetichizada (Jameson, 2004). Um 
bom exemplo é o “cinema nostalgia, aquele que segundo Jameson, procura gerar 
imagens e simulacros do passado, para produzir assim, uma situação social na qual a 
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historicidade ou as tradições de classes genuínas são retratadas. O problema é que na 
atual tendência pós-moderna, essas tradições se enfraqueceram, e a história se resume 
em algo como um “pseudo-passado para consumo como compensação e substitutivo” 
(Jameson, 2004, p.174).  
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