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Amorte anunciada
MiguelFreire*

Introdu~ao

A afirmacao "a morte é sempre do outro" (Aries, 1977) decorre
das reflexñes e tentativas de cornpreensao da morte, que somente
sao possíveis em relacáo a morte de outro sujeito, urna vez que
quando da nossa própria morte naosomos mais agente ativo na cena.
Preocupacñes com a morte real e ficcional váo ser abordadas ao
langa desta monografia, quando pretendernos estabelecer diálogos
sobretudo com textosde PhilippeAries eSigmund Freud eusarcomo
referencia o filme Porto das Caixas, cuja temática desenvolvida por
lucio Cardoso passa pelo desejo e anúncio da morte de um dos
protagonistas.

O argumento original de Lúcio Cardoso para o filme de longa
metragem intitulado Porto das Caixas, que foidirigido porPaulo César
Saraceni e fotografado por Mário Carneiro em 1960, aborda a
temática damorte com um olhar desassombrado, corajoso e mesmo
afrontador dos tabus e regras de boas maneiras cultivados pela
sociedade brasileira dos anos sessenta do século passado.
Jean-Claude Bernardet sintetiza assim o argumento de Porto das
Caixas:.

Numacidade dointeriorcompletamente estagnada, uma mulher(Irma
Alvarez) resolve mataromarido que a oprime. Naoquerendo tesé-lo
sozlnhe, procura ajuda de seu amante, que hesita;procura ajuda de
um soldado, de um barbeiro: negam-se. Afinal,o amante dispi5e-se a
matar, fraqueja no último momento; é ela quem mata o marido.
(Bernardet, 1967, p. 90)

Em um cenário de decadencia social, econormca. política,
moral, pessoal e arquitet6nica transita a personagem de Irrna

* Professordo Departamento de Estudos de Mídia da Universidade Federal Fluminense, onde
cursa atualmente o Mestradoem Cornunicacño,

107



REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS DA CDMUNICACAD

Alvarez,' protagonista do filme, mergulhada em infinitas impos
sibilidades de sobrevivéncia com um mínimo de dignidade.
Espiritualmente acorrentada, sem qualquer, que fosse, nesga de
esperanca, tateando a vida em urn escuro que nao permite vislumbre
de melhores dias.

Em sua alma aflita foi plantado e cresce o desejodamorte. Nao
odesejo prazeroso, psicótico, alienado dematar. Floresce odesejo de
mudanca, de alternancia, que ela, em desespero, acredita somente
poder conquistar via rernocáo de sua maiore maispróxima barreira:
omarido. Ele precisa morrer.

Lúcio Cardoso trata esta morte desalada, esta morte sonhada,
libertadora, de maneira simples, direta e anunciada. Desde o iníciodo
filme ela é colocada como possibilidade de desfecho. Nunca é
construído um momento de suspense ou desenvolvido um enigma. A
temática é tratada de forma plana, linear, clara, sem subterfúgios. O
fantasioso é descartado. Sobra a fantasia depurada, fica apenas o
espetáculo e o espetacular é suprimido.

Paulo César Saraceni conduz os atores sem exacerbacáo
interpretativa, a mis-en-scime é realista, transparecem as
preocupacñes com o real próximo, com o etnográfico, sentimos no
ficcional a procura do verdadeiro. Fica patente estaopcñorealista na
estética posta. Cabe ao fotografo Mário Carneiro transmutar,
transformar, subverter a imagem, retratando-a de maneira crua,
desglamorizada, em claro escuro toreado até as silhuetas,
enquadrando-a com lentes nuas.

É paradoxal a rela~ao realismo fotográfico e imagern real
estampada em Porto da Caixas, até porque, o transbordamento de
aspectos realísticos conseguido pela aqiomeracño de fatores
intencionais de representacáo deste mesmo real vai lutar com a
concepcáo de realidade quefoi construída no espectador médio dos
filmes, quando este é posta afrente de umfilme ficcional. Ou ainda,
para este espectador, acostumado com os filmes americanos e
europeus, a imagem fotográfica correspondente ao real é construída
com urna fotografia que atenua os matizes e contrastes, e, portante,
quando a ele é apresentado este novo tratamento fotográfico a
expectativa de impreqnacáo de realidade pode ser traída.
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1.AMorte desejada, anunciada e dramatizada

"Os outros morrem, eu nao." Esta frase de NorbertElias (2001)
remete ao interdito da morte que vem recrudescendo desde o início
do século passado. De fato, nos últimos cem anos a morte vem
sofrendo interdicáo cada vez mais forte e recebendo alteracñes
significativas em seu ritual.
Odeslocamento do cenário da morte da casa do moribundo para os
hospitais implicou diretamente na rnudanca da regencia do cerimoni
al. Foram substituídos antigos agentes: médico defamília, padre, par
entes, amigos eo própriomoribundo pormédicos especialistas, plan
tonistas e enfermeiras. Estes sao, agora, os verdadeiros donos da
morte.

A morte na UTI é planejada, calculada, passa quase que
obrigatoriamente por um prolongamento artificial da vida. Tudo é
consentido pela família, refém do constrangimento. O moribundo é
quase sempre vetado. Como afirma Norbert Elias (20011, "no mundo
contemporáneo, marcado pelo individualismo, a morte deixa de ser
gradativamente familiar epróxima para ser cada vezmais a morte do
outro".

Estas observacñes primeiras visam apenas esclarecer que a
morte nem sempre foi entendida, representada ou mesmo vivida da
forma como conhecemos na contemporaneidade. Nao cabe aqui
emitir juízo de valor, nem mesmo romantizar a morte antiga,
imaginando-a serena e aceita sem grandes sofrimentos, como alerta
Aries: "a morte romántica, retórica, é antes de tudo a morte do outro".
(1977, p.41)

Freud (1974) ao refletir sobre os sentimentos envoltos na morte,
reafirma as dificuldades que ternos em relacáo ao tema quando se
trata da nossa própría morte. Novamente vamos encontrar o discurso
racional de entendimento natural da morte como resultado
necessário da vida, desde que estejamos nos referindo amorte do
outro. Sernpre que imaginamos a nossa morte, participamos da cena
como espectador e, portanto, estamos vivos. Assim, ninguém
acredita em sua própria morte. No inconsciente cada um está
convencido de sua imortalidade.

Aprendemos sobre a morte nas artes de maneira geral e
experimentamos a morte ficcional no cinema com apuro emocional.
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Segundo Freud, a literatura e o teatro permitem nossa reconciliacáo
corn a morte e o encontro com o outro que sabe morrer e mesmo
matar. "Morremoscom o herói com o qualnos identificamos. Contudo
sobrevivemos a ele e estamos prontos para morrer novamente."
(1974, p.31.

"leste ponto abandonaremos, por breve espaco de tempo, a
morte do corpo, morte natural ou dita real, até porque nao é intento
deste trabalho proceder a urna historiografia da morte. Contudo
acreditamos ser fundamental para um mínimo entendimento e
compreensáo do fen6meno morte, trazer algumas ponderacñes
contidas em A história da morte no Deidente de Philippe Aries, até
porque, acreditamos, como Vovelle (1987, p. 1351, que as
representacées da morte estáo imersas em um contexto ou em um
banho cultural que é propriamente o tecido da história.
Passaremos agora a tratar dos aspectos ficcionais da morte. Vamos
caminhar junto com os processos de criacáo da morte nafic~ao cin
ematográfica enos procedimentos midiáticos.

Na representacño midiática da morteverdadeira, nosentido do
fato acorrido, a TV contemporánea traz um documento narrativo
decupado, roteirizado seqüéncia a seqüéncia/ plano a plano, em que
o marta pode ser construído como herói, banalizado ou ainda
transmutado em bandido, o que justificaria, até mesmo, amarte
violenta.

Essa questáo da morte midiática é tratada por Barbosa (20041
que identifica duas tipologias de morte na cena da TV: a morte do
personagem comum, objeto da violencia quotidiana e a dos famosos,
objetos das chamadas cerim6nias midiáticas. Em ambos os casos,
essas martes sao tipificadas como fortuitas, aparecendo na mídia
como ruptura, apelando a aspectos rec6nditos do ser humano.
Há também duas caracterlzacñes deste morto midiático na cena da
TV. Apelando a valores presentes no discurso ficcional, o morto é
mitificado como herói, sendo claramente identificado, ou aparece
como o inirniqo que na cena pública é vítima da morte violenta. Essa
morte esperada e desejada, desse último,é naturalizada no discurso
midiático. (2004, p. 61

Também no filme Porto das Caixas, Saraceni e Lucio Cardoso, ao
construir a morte domarido,nao fogem do modelo de transforrnacño
do homem em monstro, em perverso. A trajetória da personagem
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(marido) nos leva a desejar, junto com a protagonista, a morte e a
justificar o assassinato. Na seqüéncia do assassinato estáo
respeitadas as regras pautadas pelo "bom gosto", de nao mostrar o
rosto do moribundo, nem mesmo os detalhes da violencia. Para a
cena, Mario Carneiro trabalha urna luzdepenumbra, que mais indica
do quemostra a acao,

Amorte teatralizada

Quem nao se lembra da famosa imagem de um soldado
vietnamita executando um vietcongue frente a lente dofotógrafo, em
plena Guerra do Vietnñ? Na cena, o executor move o corpo e
posiciona a pistola de forma a permitir ao fotógrafo o melhor ánqulo
para registraromomento mesmo da execucáo,

Essa encenacño de exscucño sugere que o "real" é
intencionalmente representado diante dos aparelhos midiáticos. Na
dramatizacáo cinematográfica ocorre o caminho inverso: o ficcional
aspira representar a realidade e produz urna real encenacño do
ficcional.

Também nesta cena, o que importa sao os instantes que
antecedem ao desfecho previsível- a crueldade, o assassinato frio e
calculista - que interrompem urna trajetória. (Barbosa, 2004)

A reprssentacáo fotográfica, para S. Bahn (1994, p. 225), é a
"possibilidade técnica de ligar imagens individuais nurna série
contínua reconhecível de tempo-espaco, pormeio da exploracáo da
credulidade do olho humano". Entretanto, essa credulidade tem que
estar em referencia aosaspectos culturais e memoráveis dogrupo a
quem aquela imagem se dirige. Cria-se, portanto, urna espécie de
seqüéncia temporal da imagem, que permite falar na existencia de
um fluxo da imagem sobretudo emrelacao aos temas que afetam de
maneira profunda o homem, como a morte.

Oenquadramento domachado no alto, na seqüéncia da morte
do marido em Porto das Caixas, guarda paralelo com iconografias
representativas da morte ao longo da história. De tal forma que se
constrói aquilo que Bahn qualifica como a "credulidade do olho
humano" em rela~ao as cenas ficcionaisdoato de matar, permitindo
ao público compreender que o machado encarna a morte.
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Mas a credulidade do olho humano nao existe apenas em
relacáo aos objetos materíais que representam a cena da morte. A luz
que envolve o machado nos planos fotográficos desta cena possui
matizes e tons, em contrastes toreados, que correlacionam aimagem
sombria a idéia demorbidez.

Liberto do compromisso testemunhal, na construcáo da morte
dramatizada, ofotógrafo pode negar osmeiostons, fugir da luz difusa,
aumentar o degrau entre as altas e baixas luzes e até mesmo
provocar a supremacia do escuro sobre o claro no quadro fílmico.
Com isso, consegue através de recursos estéticos e técnicos
recuperar indicativos iconográficos representativos da morte.
Oficcional permite aoexpectador a construcáo depossibilidades que
de fato nao existem. Pelo ficcional, podemos, neste sentido, experi
mentar a morte plural. Diante de irriagens de mortes variadas, ternos
a sensacao de morrer, para renascer no momento seguinte e nova
mente morrererenascer.

Para Freud (1974) esse exercício permite uma espécie de
reconcilia ~ao com a morte. Diz ele: "por detrás de todas as
vicissitudes da vida devemos ainda ser capazes de preservar intacta
uma vida". Emetaforicamente continua: "é realmente rnuito tristeque
tudo navida deva ser como num jogo dexadrez, onde um movimento
em falso pode torear-nos a desistir dele, com a diterenca, porém, de
que nao podemos cornecar urna segunda partida, urna revanche".

Éna ficcáo, para ele,que encontramos a "pluralidade das vidas
de que necessitamos", ou seja, a possibilidade de revanche. Diante
do cinema, doteatro, da literatura morremos com o herói com o qual
nos identificamos. Mas enquanto a ele nao é dado o direito de
sobreviver, nós sobrevivemos e estamos, assim, prontos para morrer
novamente, com a rnesrna sequranca, mas agora com outro herói
(Freud, 1974).

As representacñes da morte

Aries (1977) destaca duas atitudes básicas diante da morte:
aquela que existiu até o século XVIII, ou seja, amorte natural, familiar,
apaziguante e domada, e aquela que existe na sociedade ocidental
após este período, quando passa a ser selvagern. Essa morte
indomada está sob forte interdito.
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Nasrepresentacñes pictóricas dos quartos dos moribundos até
o século XVIII, ressalta o historiador francés, as enancas sao
pressncas obrigatórias. Até porque o quarto do moribundo
transformava-se em local público, que reunia em torno do leito
parentes, amigos, representante da Igreja, médico e, até mesmo,
desconhecidos e curiosos, que participavam doevento com o mesmo
grau de importancia. A cena damorte era regida pelo moribundo.
As rnudancas sociais, económicas e políticas do século XIX - tais
como a lndustrializacáo crescente e a urbanizacáo acelerada - nao
sao suficientes para explicar a ruptura que ocorre na forma como o
homem se coloca diante da morte. As idéias positivistas - ou seja, a
cientificidade espraiada pela vida - assimiladas pelo Cristianismo e,
posteriormente, exaltadas nas idéias da ciencia levam gradativa
mente a rnedlcalizacño extrema da morte e aassepsia com que ela
deve ser sentida noséculo XX.

Para Aries (1977, p. 50-54) o caráter exaltado e comovente do
culto aos mortos nao é deorigem cristá, mas positivista; oscatólicos
filiaram-se de tal forma a ele, que acreditaram ser sua genese do
Cristianismo. A rigor, a preparacáo para a recusa da morte - quese
dá no século XX - é incompreensível se nao considerarmos esta
ruptura.

Entre 1930 e 1950 esta ruptura vai se acentuar em decorréncia
do deslocamento do lugarda morte. "Já nao se morre em casa, em
meio aos seus, mas sim nohospital, sozinho".

Esta temática é recuperada, por exemplo, no filme lnvesiies
Bárbaras (Denys Arcand), onde emmeio ao declínio do socialismo e
da aseensaodo capitalismo, oprotagonista restaura amorte domada,
efoge do seu interdito, ouseja, dohospital, dos médicos, dos agentes
financeiros, funerários e do isolamento. Recolhe-se, assim, para
morrer em sua residencia e recornpñe o quadro da morte regida pelo
moribundo, na companhia de parentes e amigos, em torno do leito.

Outro aspecto a ser considerado no que diz respeito as
siqniñcacñes mentais damorte, é a associacáo damorte ao erotismo.
Além deAries, também Freud (1974) destaca esse aspecto, ao citar a
excltacáo que pode causar odesejo damorte inconsciente da pessoa
com quem sepriva da mais íntima relacao amorosa.

A partir do século XVI, segundo Aries, a associacao morte e
erotismo ganha proeminéncia nas representacñes da rnorte. Como o
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ato sexual, a morte é, a partir de entáo. "acentuadamente consi
derada como transqressáo que arrebata o homem de sua vida
quotidiana, de sua sociedade racional, do seu trabalho monótono,
para subrneté-lo a um paroxismo e lancá-lo, entao, em um mundo
irracional, violento e cruel" (1974, p. 42).

A relacáo morte e erotismo ganha destaca no argumento de
Porto das Caíxas e na luz das irnagens construídas por Mário
Carneiro. As múltiplas relacñes de sensualidade e sexualidade nao
estao correlacionadas a um processo de positividade: o objetivo nao
é avida,mas amorte.

A personagem de lrrná quando se relaciona com seu amante,
com seu namoradinho militar e mesmo quando se insinua para o
barbeiro, de fato, nao pretende a construcño de uma vida amorosa,
mas busca, pela seducao. convencer esses homens a executar o ato
de mataro seu marido.

Mesrno em seu relacionamento com o marido, seu desejo
sexual confunde-se com o desejo da morte. Fica evidente, através da
mls-en-scéne, a liga~ao do sexo com a morte. Saraceni, em urna
seqüéncia cujaéníase é o relacionamento amoroso do casal, desloca
acamera do abrace entre eles - onde o rosto dapersonagem de lrrná
aparece em destaque - para enquadrar de forma privilegiada o
machado, o objeto que ceifará, ao final do filme, a vida do marido.
Essa construcáo produz um complemento da narrativa do filme que
será realizado pelo próprio expectador. Noclose, lrrná indica o praz
ersensual sobreposto ao desejo da morte eé o expectador quem vai
construir o restante da siqniñcacño da cena.

A primeira posicáo de camera dada por Mário Carneiro
enquadra o marido de costas em baixa luz, enquanto lrrná, com o colo
desnudo e com o rosto em close, recebe luz privilegiada. Esse
enquadrarnento e direcáo da luz colocam em destaque a
sensualidade. Sem corte, acamaradesloca-se para plano detalhe do
machado, ao canto do quarto. Vemos o fio decortedestacado por um
contra-luz; enquanto o restante do quadro perde-se na penumbra.

É preciso considerar ainda que a violencia, mesmo nas mortes
inexplicáveis da contemporaneidade, faz com que haja uma
construcso de sentido que também associa o ato sexual a
possibilidade de morte. A violencia que extirpa as vidas vincula a
morte, cada vez mais, aidéiadetransqressáo (Barbosa, 2004).
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Na sociedade contemporánea, duas espécies de morte e de
rspresentacñes sobre ela se sobressaem nas encenacñes de
sentido: a morte asséptica dos hospitais e a morte banal decorrente
das cenas de violencia. Há, pois, como já dissemos anteriormente, o
morto comum, objeto daviolencia corriqueira e o morto notável, com
sua vida, digna do ato memorável. (Barbosa, 2004).

Esse dualismo é evocado por Freud (1974). Para ele há dois
mortos em cena: o mortoque desejamos como tal, o inimigo e o morto
próximo querido, cujo fim da vida causa inconformismo.
OqueLúcio Cardoso produz é amorte doinimigo e, portanto, a morte
banal. Essa morte nao deve ser objeto de nenhuma cornocño. "Aí
importam a violencia, a tragédia, os personagens vivos que encenam
amorte banal" (Barbosa, 2004),

Em Porto das Caixas, a seqüéncia da morte é construída em
paralelo comdiscursos políticos vazios. Na cena do crime, ao descer
do machado ao invésda cabeca decepada, o plano é cortado para o
comício e temos a cabeca do político recitando: é um crirne, a
ausencia da reforma agrária! Nega-se assim a representacáo direta
do momento da morte. Ao voltarmos do comício, o enquadramento
privilegia as pernas do marido em agonia, único detalhe do quadro
que recebe luz.

Odesenvolvimento da seqüéncia representa o cortejo anónimo.
No obscuro da noite, o corpo é arrastado pela mulhere seu amante,
sem outrastestemunhas. Mais uma vez, nao vemos o rosto do morto.
O marido envolto em simples lencóis ensangüentados é deixado
insepulto, ao relento, sobre ostrilhos.

Na seqüéncia final, a mulher e seu amante separam-se, indo
cada um deles sozinho por uma estrada de ferro onde os trilhos se
bifurcam.

Para além da morte, assim banalizada, no filme, o que importa
sao os caminhos quese apresentam após amorte do marido. Ofuturo
que se descortina metaforizado pelos trilhosenvoltos naneblina.

2. Interferencias do lempo

De acordo com Pomian (1984), o tempo é resultante da al;ao
humana, portanto, a ausencia de acáo causará a percepcáo da
ausencia de tempo.
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Em cada época histórica, há sempre uma multiplicidade de
tempos que coexistem e que determinam a construcño daquilo que
ele vai chamar arquitetura temporal da civiliza~ao.

Otempo pode ser, entáo, individual ou coletivo; da natureza ou da
sociedade; quantitativo ou qualitativo. Otempo individual também é
de duas naturezas: biológico e psicológico. Já o tempo coletivo pode
sermedidoporsuascaracterísticas naturais, pela ordem religiosa ou
sua tormulacáo política. Há ainda que considerar otempo daciencia,
mensurável.

Sao essas múltiplas apreens5es do tempo que iráo constituir a
arquitetura temporal de cada época, modulada, pelas crencas e
representacñes dominantes que a sociedade constrói historicamente
em torno da categoria temporalidade.

Na sociedade contemporánea há urna multiplicidade de
apreens5es temporais, queforam construídas como um processo, no
qual asidéiasdominantes decada época fazem partedesse universo.
Isso constitui aarquitetura temporal dessa civilizacéo.
Otempo humano seria, portanto, resultado da diíerenca entre exper
iencia (passado) e expectativa (futuro), aquilo que ele irá chamar o
futuro do passado construído nos tempos modernos. E para ele, no
decorrer dos últimos tres séculos assiste-se a temporalizacño da
história, em direcáo a idéia de aceleracáo que marca o mundo con
temporáneo.If'cmian, 1984, p. 218-233).

Em Porto das Caíxas, entretanto, a aceleracáo nao existe,
estando excluída daquele mundo. A ausencia de a~ao humana
elimina o tempo ou quase o faz parar. Éeste tempo inexistente que
determina o ritmo do filrne, onde a a~ao ou a ausencia de a~ao

provoca uma letargia rítmica na montagem. Ternos a sensacáo queo
tempo parou, nao existe passado e muito menos futuro. O tempo
escorre de forma lenta, imperceptível para dentro de um grande ralo
que engole a vida; Nada muda, nao existe alternancia de estacñes
climáticas, é sempre verño, é sempre muita luz e calor. Calor que
invade a noite einaugura odia seguinte sempre igual ao diaanterior:
estático.

Nohiato do tempo vivem lrrná e seu marido. Na lacuna dotempo
vive a cidade de Porto das Caixas. A economia parou. A política
estagnada repete ciclos de promessa e traicáo, Nao existe amor.
Nenhurna mulher ficou grávida, nenhuma cachorra ficou prenha, as
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galinhas nao botam ovo. Apenas lrrná deseja, quer coisas, aspira
mudar de vida, nao sabemos, nem ela mesmo, para que tipo de vida,
simplesmente mudar, quebrar odestino tracado, inverter, subverter e
para isso conspira, arquiteta amorte para mudar.

Atodotempo e atodos, lrmñ pede ajuda noseu intento dematar
o marido. Ao amante dono da venda, ao barbeiro que visita seu
marido em dia de convalescenca, ao eventual namoradinho militar
que passa pela cidade. Em todos a resposta é a mesma: nao faz
sentido, naoexiste razáo para tal, é assim mesmo avida. A aceitacao
no deixar-se ficar é inquestionável, quase prazerosa. Irma é só em
sua vida, em seu intento de mudar a vida.

Em Porto das Caixas, filme e cidade, o tempo assume a
totalidade como entendida por Platáo, Nao existe o devir de Heráclito,
pois nao existe movimento, nao existe acao. Nao existe o porvir de
Santo Agostinho até porque nao existe corneco. nao existe momento
de origem e caminhar para um futuro promissor. Entáo, na história
ficcional de Saraceni e Lúcio Cardoso e na cenográfica Porto das
Caixas de Mario Carneiro, o tempo laico, como entendemos na
contemporaneidade, nao existe, e se existisse seria apenas o tempo
da espera do fim, o tempo de morrer.

Conclusao

Este texto procurou relacionar o referencial teórico sobre o
tema da morte com a imagem fotográfica criada para o filme Porto
das Caixas.

A partirdas consideracñes que tecemos inicialmente, podemos
nos questionar sobre a amoralidade existente na defesa do
assassinato, já que o argumento do filme leva o espectador a
naturalmente desejar, junto com a protagonista, a morte do viláo, A
proposta contida no argumento é a de que a única possibilidade de
vida para a protagonista está na construcáo da morte do outro, no
caso o marido, e pelo ato de matar. Nao quero me posicionar
moralmente nem a favor, nem contra o assassinato, mas, tao
somente, localizar no argumento a metáfora, que o filme apresenta: a
construcáo de um futuro possível para a mulher brasileira e para o
país pelo caminho da violencia (no caso, a morte).
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Ainda como última reñexáo em torno de Porto das Caixas,
gastaríamos de enfocara questáo teórica do espaco, mas no sentido
de lugar, tal como define Asa Briggs (1985, p. 87-1031, isto é, lugar
como espaco significado. Fazendo a distincao teórica entre o
conceito de espaco e o de lugar, Briggs coloca como central a
questao da experiencia. Para o autor, o lugar é um espaco de
siqnificaeñes constituído por agentes interessados. Assim, o lugar,
para além da dimensáo física, é um lugarde vida.
Fruto da irnaqlnacáo. é também múltiplo. Olugar em si mesmo é urna
colecáo de lugares, todos decorrentes das mais diversas experien
cias dosagentes interessados.

Interpretando o pensamento de Briggs, Enne (2002, p. 391 dizque
"um lugar nao é urna categoria estática, mas o resultado defluxos e
interpretacñes diversas". Assim, continua a autora, "ao analisar
algumas representacñes verbais e imagéticas acerca de lugares, Asa
Briggs aponta para o caráter polissérnico das mesmas". Conclui,
portanto, que os lugares sao carregados deinterpretacác. nao sendo
espacos geograficamente dados, mas dimensñes construídas
socialmente.

Neste sentido, podemos dizer que Porto das Caixas enquanto
lugar transcende o espaco físico e é também resignificado na
narrativa cinematográfica. Assim, Porto das Caixas é um duplo lugar:
olugar real, espaco significado pelos agentes interessados e o lugar
que ganha novo significado na narrativa fílmica. Também neste
momento ele é resultado da agao de agentes interessados.
No filme, por outro lado, Porto das Caixas embora ainda tenha
espacos públicos nenhuma atividade social neles é exercida. As ruas
estáo desertas easpracas nao sao lugares para o exercício da socia
bilidade. (Sennett, 19971

O lugar imaginado para abrigar um conto, um romance ou um
filme vai sempre interferir, em maior ou menor grau, na narrativa. A
locagao cinematográfica delimita o espaco em que ocorrerá a agao
fílmica, demarcando formalmente o ambiente em que a história será
narrada.

Há que se considerar as irnplicacñes decorrentes do uso de
cenários artificiais ou de locacóas já existentes. Ocenário tradicional
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construído em estúdio de fílmagem ou qravacáo guarda
características próprias em relacáo as locaeñes cenográficas,
implicando na maneira como os espacos cénicos serño utilizados e
também nas relacñes de uso das fontes de ilurninacáo. Tais fatores
determinam resultados diversos tanto na mis-en-scéne, quanto na
imagem fotográfica.

Nofilme Porto dasCaixas, os espacos públicos sao desertos ou
rarefeitos. o urbanismo nao se presta mais a organizar os
movimentos dos moradores e a abrigaras atividades comunitárias. A
praca ainda existe, o coreto e afeira também, o quenao existe saoas
pessoas em atividades sociais. Oespaco público perdeu sua fun\(ao
aglutinadora. O desenho urbano é integrado por edlñcacóes
carcomidas pelo tempo. O casario alterna parcas habltaeñes com
majestosas ruínas, formando um cenário desolado. Tudo remete ao
passado, é urna cidade deslocada no tempo. A arquitetura ilustra a
metáfora do abandono, do esquecimento, um lugar fora do mundo.
Porto das Caixas é a Macondo de Gabriel García Márquez.

Notas

1. Vamos nos referir a personagem de Irma Alvarez, ora como a mulher, ora com

o nomeda atriz, porque no filmenao há indica~ao do nome da protagonista.
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