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Resumo: Partindo da observação de Geertz de que a arte é um componente essencial da vida, 
e adotando o cinema como campo de pesquisa, passível de observação e interpretação, o 
objetivo deste trabalho é analisar a especificidade da relação entre cinema e sociedade, 
pensando os filmes como produtos culturais que criam, constroem e fazem circular 
representações, traços culturais e valores. Para isso, pressupomos, como Souriau, que as 
imagens projetadas acompanham o espectador mesmo depois que o filme acaba, marcando-o 
em lembranças e modelando seu comportamento, seus gestos e suas idéias. Deste modo, 
tomando o cinema, sobretudo, como uma arte do espetáculo, buscamos refletir acerca do 
alcance global das imagens cinematográficas, seus mecanismos de produção, circulação e 
consumo como mercadorias visuais; preocupando-nos, como Walter Benjamin, com a 
experiência, com a arte de contar e de transmitir conhecimentos, uma vez que os filmes se 
transformaram nos grandes veículos de construção e divulgação de imaginários, conceitos, 
valores e significados. Portanto, nossa abordagem privilegia a Antropologia para analisar a 
experiência cinematográfica, tentando perceber, como o fez Morin, de que forma o cinema, e 
em particular os três filmes da Trilogia das Cores de Krzystof Kieslowski, através dos 
processos de projeção-identificação dos espectadores com as imagens, narra e constrói a 
imagem do Outro e, ainda, quais as relações de alteridade que ele engendra com o Outro e 
com o mundo. 
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A arte, como atenta Geertz (1997), é um elemento essencial da vida social, já que ela 

denota e divulga modos de se pensar a vida. Os sentimentos que um povo tem pela vida 

surgem e são transmitidos na moral, no direito, na ciência e, sobretudo, na arte. Dessa forma, 

a expressão artística deve ser entendida como um sistema cultural, assim como a religião e o 

parentesco, que igualmente revelam maneiras de estar no mundo e que estão incorporadas nas 

atitudes e formas de expressões sociais. Em vista disso, percebemos a preocupação desse 

autor em advertir que uma expressão artística é conseqüência de uma sensibilidade coletiva, 

formada na totalidade da vida social; isso nos faz compreender que a ligação entre arte e vida 

não se dá no plano instrumental, mas sim no plano semiótico. 

Partindo desta abordagem semiótica da arte proposta por Geertz, entendemos que ela 

não é um mero reflexo da vida, mas uma maneira de se pensar sobre esta; isto é, as 

representações artísticas oferecem modos de experimentar a realidade e materializar 

preocupações recorrentes da vida. A arte, assim, é uma fala da sociedade sobre a própria 

sociedade, uma vez que é capaz de sintetizar experiências coletivas e cotidianas. As 

expressões artísticas fazem sentido, deste modo, porque se relacionam com uma sensibilidade 

coletiva da qual fazem parte e que ajudaram a criar. Dentro desta perspectiva, consideramos o 

cinema como campo de pesquisa, passível de observação e interpretação, e procuramos 

analisar a especificidade da relação entre cinema e sociedade.  

O cinema, como um produto cultural, é resultado de um trabalho de equipe em que 

várias sensibilidades individuais, vários olhares, se unem para realizá-lo; e, ainda, é 

direcionado para um público determinado, que é capaz de interpretar e compreender seus 

significados. Aqui, cremos que todo filme é uma ficção – isto é, algo inventado, criado –, e 

que sua relação com a vida social é que ele penetra e é produto de uma experiência coletiva 

que o transcende. Logo, o filme é uma experiência capaz de invocar sentidos e construções 

sociais, pois desenvolve uma questão acerca da vida, um ponto de vista de como estar e se 

relacionar no mundo e, portanto, desvenda e reflete os sentidos, as representações, as 

memórias e as experiências pessoais de cada um; isto porque, como sugere Caiuby-Novaes 

(2008, p.464), através de metáforas e sinestesias, as imagens envolvem a imaginação do 

espectador, favorecendo a identificação com as imagens do écran. Da mesma forma, como 

observou Jameson (1995, p.1), os “filmes são uma experiência física e, como tal, são 

lembrados e armazenados em sinapses corpóreas que escapam à mente racional”. Segundo 

este autor, o cinema é um vício que deixa marcas no corpo e que, como uma atividade tão 



profundamente assinalada em nosso cotidiano e em nossos corpos, seu estudo não pode ser 

restrito a uma disciplina especializada. 

Tendo em vista que nossa sociedade dá grande importância ao visual, assistir a algum 

meio de comunicação audiovisual de massa é uma experiência cotidiana para a maioria das 

pessoas – esses meios fazem a mediação de nossas relações com o mundo, são veículos de 

representação e divulgação de valores e traços culturais. O cinema faz um recorte na 

realidade, problematiza e dramatiza o cotidiano comum ao espectador, revelando os gestos 

sutis e as particularidades do meio que nos envolve. A Antropologia, e em particular a 

Antropologia Visual, trabalha com o cruzamento de olhares, e “é nesse cruzamento de 

intencionalidades que reside a possibilidade de pensar a imagem como um objeto fértil para a 

reflexão antropológica” (BARBOSA e CUNHA, 2006, p.54).  

Nesse sentido, o cinema faz parte da vida social contemporânea, basta pensar na 

circulação mundial de filmes que ultrapassa fronteiras territoriais e culturais. Diante disso, 

podemos afirmar que a relação entre cinema e sociedade se constitui numa dupla 

interferência: o cinema produz imagens de nossos desejos, de nossas fantasias e necessidades 

e constitui “nossos imaginários, nossas relações com o Outro, nossos conhecimentos, nossas 

opiniões” (FRANÇA, 2005, p.34). A relação dos filmes com o imaginário pode ser 

compreendida quando observamos que o cinema, ao dispor do encanto da imagem, “renova 

ou exalta a visão de coisas banais” (MORIN, 1983, p.153). Ao assistir um filme, ocorrem 

“verdadeiras transferências entre a alma do espectador e o espetáculo na tela”, ou seja, “o 

filme pode transformar a audiência psicologicamente e politicamente. (...) A sala escura (...) 

permite que nos transportemos para outro mundo, o que significa voltar a ver este mundo já 

com outros olhos” (SZTUTMAN, 2005, p.122). 

Compreendemos, deste modo, que o cinema, como uma arte do espetáculo, um 

espetáculo das multidões – haja vista o alcance mundial das imagens cinematográficas –, teve 

sua linguagem aprendida e assimilada durante seu desenvolvimento histórico, criando um 

repertório imagético no espectador. Destarte, percebemos que os filmes se transformaram nos 

grandes veículos de construção e divulgação de comportamentos, gostos, gestos. Então, 

refletindo acerca da preocupação de Benjamin com o declínio da arte de narrar e da própria 

experiência, ainda enxergamos no cinema uma capacidade de renovar e recriar essa arte da 

narrativa, de transmitir experiências através de histórias. Faz parte do espetáculo do cinema 

contar histórias, narrar imageticamente; é no cinema, nos filmes, que hoje as pessoas se abrem 



para ver e ouvir as narrativas de países longínquos, as histórias que invocam provérbios e 

morais. Para Benjamin (1993, p.198), o declínio da arte de narrar nos conduziria à privação 

“de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar 

experiências”. Porém, o cinema nos afeta, produz um impacto emocional, já que este é o seu 

propósito. O cinema nos conta histórias, e, como reflete Cabrera (2006, p.21), “é claro que um 

filme sempre pode ser colocado em palavras. (...) Só que isto só será plenamente 

compreensível somente vendo-se o filme, instaurando a experiência correspondente, com toda 

a sua força emocional”. Isto significa que um filme é, sobretudo, uma experiência, pois 

propõe uma participação afetiva e uma reflexão acerca do mundo. As histórias que o cinema 

nos conta fazem dele o instrumento do narrador contemporâneo, tendo em vista que, segundo 

Benjamin, o narrador é aquele que sabe transmitir experiências, continuar uma história.  

A Antropologia pode ser vista, neste contexto, como um exercício do olhar; 

conseqüentemente, os filmes podem ser objetos passíveis de estudos antropológicos, haja 

vista que eles são, também, um exercício do olhar. Como nos lembra MacDougall (2009, 

p.68), “antes que os filmes sejam uma forma de representar ou comunicar, eles são uma forma 

de olhar. Antes de expressar idéias, eles são uma forma de olhar. Antes de descrever qualquer 

coisa, eles são uma forma de olhar”. Aqui, nos voltando para a proposta de Geertz (1989) de 

uma Antropologia interpretativa, compreendemos que os filmes são recortes do mundo, 

descrições de fatos pequenos densamente entrelaçados, interpretações de segunda ou terceira 

mão. 

Nesta perspectiva, escolhemos a Trilogia das Cores, de Kieslowski, como objeto de 

estudo porque encontramos nestes filmes um diálogo com o Outro, uma criação de situações 

onde o real é múltiplo e irredutível a dualismos simplistas. Este diretor faz parte de um 

cinema que “enfatiza as descontinuidades no interior do nosso presente, as fissuras do Estado-

nação, do mundo globalizado, do humanismo universalista, das classes sociais, das 

identidades, das culturas” (FRANÇA, 2005, p.36). Dentro da Trilogia podemos observar a 

inquietação em olhar para a subjetividade das personagens, mostrando o universal dentro de 

uma situação específica e problematizando esses valores, que já não podem ser vividos 

plenamente no mundo contemporâneo diante das circunstâncias concretas em que nos 

encontramos. Kieslowski nos mostra, de tal modo, que não existem Liberdade, Igualdade ou 

Fraternidade como verdades universais; sua questão é descobrir de que maneira é possível 

viver esses ideais no presente, ou seja, “de que maneira suscitar pequenos acontecimentos que 



forcem a vivência destes valores não como entidades absolutas, mas como pequenas sementes 

de experimentação que se modificam para cada nova situação, para cada novo encontro” 

(idem, 1996, p.16). 

Na Trilogia das Cores, percebemos que um diálogo se estabelece entre a subjetividade 

do autor e a do espectador, ou seja, há um desejo de falar ao Outro e de ouvi-lo. A liberdade 

experimentada em Bleu é apenas uma liberdade, particular, construída a partir da perda. Da 

mesma forma, Blanc representa uma igualdade, possível depois de ter sido negada pela 

diferença lingüística e cultural. Finalmente, Rouge aponta para uma fraternidade constituída 

pela amizade entre duas pessoas diferentes. Esses três filmes mostram indivíduos que se 

colocam em contato com o Outro; esses pequenos encontros casuais forçam as personagens 

sair de sua intimidade, e os arremessa para a ação, para a efetivação da necessidade de se 

conhecer o Outro, o que amplia os próprios conhecimentos. 

Notamos que os três filmes narram e constroem uma imagem do Outro, mas não uma 

imagem etnocêntrica, onde “o ‘outro’ torna-se o bando de contemporâneos perfeitamente 

idêntico ao próprio e, portanto, a si mesmo” (CANEVACCI, 1990, p.167). Diante das novas 

maneiras de estar e se relacionar no mundo contemporâneo, enxergamos a inquietação do 

autor da Trilogia em apontar para uma possibilidade de salvamento, de contato com o Outro 

que não o faça desaparecer diante do “si mesmo”, do igual. Ao invés do esquecimento do 

Outro, do refúgio na interioridade, percebemos, principalmente no último filme, Rouge, uma 

preocupação do autor em “criar e recriar formas de relacionamento voltadas para o mundo, 

para o espaço público, tais como a amizade, a cortesia, a civilidade, a solidariedade, a 

hospitalidade, o respeito” (ORTEGA, p.3). 
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