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Resumo 

 

Desde a renovação da geografia cultural no fim da década de 1970, sua relação com 

temáticas como o cinema tem se estreitado e reafirmado como uma possibilidade legítima de 

discussão e análise sob o viés do olhar geográfico. Sob tal perspectiva, este trabalho se 

direciona na construção e debate de uma possível análise geográfica sobre alguns filmes do 

diretor Alfred Hitchcock, a ser traduzida pela forma que os lugares são construídos e 

apresentados ao longo da trama, utilizando como base teórica a discussão do conceito de lugar 

ou “espaço vivido”, sendo aqui a intenção, tomar como referência aqueles que já pensaram a 

construção de espaços como criação de quadros de significados. Dessa forma, busca-se 

investigar novas possibilidades no desenvolvimento e aprofundamento do conceito de espaço 

na Geografia, além da legitimação da própria Geografia Cultural enquanto área do 

conhecimento geográfico. 
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Apresentação do tema 

  

 O encontro inusitado entre campos tão distintos logo nos suscita alguns 

questionamentos: Por que o cinema? Seria um filme passível de tal olhar ? Poderia a 

Geografia pensar a narrativa fílmica em sua potência criadora e desveladora de afectos e 
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perceptos? Tal debate dá conta de aprofundar questões inerentes ao conceito de espaço na 

Geografia? 

 De modo geral, a hipótese central desse ensaio parte da existência de um discurso 

espacial que em alguns filmes de Alfred Hitchcock, especificamente, produz significados e 

atribui sentido à trama. Através da experiência do tempo e do espaço, no cinema tem se a 

possibilidade de realizar cortes abruptos e em qualquer direção. A sucessão de imagens e 

tempos intrincados levam-nos além da experimentação e da criação de formas simbólico-

espaciais, a articulação de três dimensões que traduzem a espacialidade desse suporte: a 

física, morfológica; a comportamental; e a simbólica. Sendo assim, segundo Gomes (2008), 

ao constatar nas relações entre a distribuição de coisas, fatos ou fenômenos, uma ordem 

espacial, ou seja, coerência e sentido entre a localização e as significações, legitimamos uma 

proposta de análise que tanto conserva o caráter geográfico da pesquisa, como corrobora sua 

identidade epistemológica e relevância. 

 No cinema, a impressão de movimento e profundidade instauram uma nova relação 

com a imagem, e conseqüentemente com o espaço, que em constante devir, encerra um 

microcosmo que junto ao tempo, a duração, inocula sentidos. Ao afirmar que as imagens 

devem ser convincentes na criação desse universo imaginário, Xavier (2003) nos afirma que: 

 

A partir de imagens de esquinas, fachadas e avenidas, o 
cinema cria uma nova geografia; com fragmentos de 
diferentes corpos, um novo corpo; com segmentos de 
ações e reações, um fato que só existe na tela. Não 
questiono a cidade imaginária – o que vejo na tela não 
corresponde, por exemplo a Rio ou à São Paulo que 
conheço. Não cabe perguntar de quem é o corpo 
imaginário ou qual a estrutura real de um espaço visto na 
tela em fragmentos. Se assim o fizer, o espectador rompe o 
pacto que assina ao entrar na sala escura para assistir a um 
filme que tem título, diretor, atores. (Xavier, 2003; 34 e 
35). 

 

 Diante da polivocalidade das imagens apresentadas pelo autor, sua leitura não pode ser 

nem encarada em uma relação hierarquizada, submissa ao mundo “real” e concreto, nem 

como um processo imediato, objetivo. A interpretação das imagens é também a produção de 

um ponto de vista, o do sujeito que a analisa. Justamente por esse motivo, nesse ensaio, a 
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especificidade do ângulo de análise almejado parte menos da intenção de esgotar a 

complexidade da narrativa, o que seria impossível, do que pensar os limites e possibilidades 

da abordagem geográfica. 

 Sob tal ótica, buscamos refletir como os agenciamentos internos aos enquadramentos 

apresentados naquela dada seqüência dialogam com a  construção e atuação do espaço, e 

claro, na sensação de suspense produzida em alguns filmes de Hitchcock. 

 Reconhecido como referência para a história do cinema, Hitchcock transforma o 

suspense em elemento poético, visto que sua intenção é nos emocionar mais, nos inserir na 

trama. O filme sob sua direção passa a ser um jogo que se joga à três (diretor + filme + 

público), que nos faz experimentar a insegurança, a espera, a dilatação do tempo, a relação 

entre lugares, comportamentos, elementos colocados e retirados de cena.  

 Entretanto, exaltado por suas extravagâncias visuais e narrativas, nem sempre recebe o 

destaque merecido sobre suas habilidades para se apropriar dos espaços. Coincidência ou não, 

em longa entrevista concedida ao cineasta François Truffaut por volta de 1967, o diretor fala 

sobre seu desempenho como aluno, ainda na escola: 

  

François Truffaut: Li que você era um aluno bastante 
mediano, bom só em Geografia. 

Alfred Hitchcock: Geralmente ficava entre os quatro ou 
cinco primeiros da turma. Nunca fui o primeiro e só fui o 
segundo uma ou duas vezes, mas freqüentemente era o 
quarto ou quinto. Criticavam-me por ser um aluno muito 
distraído. (Truffaut, 2004;34).  

 

Há autores que acreditam que nossas experiências quando crianças influenciam nosso 

sistema de valores, ajudam a conformar nossos olhares de adulto. Se o gosto pela Geografia 

influenciou conscientemente o processo criativo de Hitchcock, não teríamos como saber. 

Aliás, acredito que o aprofundamento nessa questão seria até mesmo ingênuo; mas fato é, que 

o interesse e a atratividade pela obra de Hitchcock se encontram na forma de seus filmes, na 

sua peculiaridade em criar quadros de significados que, ao se configurarem, tecem a narrativa 

e simultaneamente exercitam a sensibilidade “geográfica” do espectador. Nesse sentido, sua 

obra aponta para um leque de opções que, para além de estreitar o diálogo entre geografia e 

cinema, pode desenvolver e aprofundar discussões no campo da geografia cultural. Vale 
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ressaltar que dentro desse campo, muito pouco foi feito no sentido de aproximar a dimensão 

espacial, tão latente na filmografia do diretor, à análise geográfica aqui proposta, que pretende 

reconciliar arte e ciência.  

 O arranjo dos elementos e os signos urbanos conferem ao espaço um sentido que 

transcende seu caráter meramente representacional e figurativo, ou seja, de simples co-

presença. Ao tratar de temas que se desenrolam em espaços privados e públicos na cidade 

moderna, como por exemplo, em Festim diabólico (“Rope”, 1948), no qual quase todo o 

filme se passa através de um único plano seqüência dentro da sala de estar de um 

apartamento; Janela Indiscreta (“Rear window”, 1954), ambientado em um quarteirão de 

classe média, no nicho urbano de Greenwich Village, onde os prédios são altos e muito 

próximos um do outro; e Um corpo que cai (“Vertigo”, 1958), rodado em diferentes 

ambientes dentro da cidade de São Francisco e cheio de referentes espaciais; Hitchcock nos 

abre a possibilidade de interação entre a experiência e interpretação de seus filmes, da leitura 

de um discurso sobre a dimensão espacial, e ainda, sobre o seu contexto cinematográfico - 

histórico e geograficamente situado.  

 Nos dois primeiros filmes é curioso notar a noção de enclausuramento dos lugares. 

Característica forte na concepção Hitchcockiana, tais escolhas não são em vão. Seu 

enquadramento claustrofóbico, fruto tanto de um momento do cinema americano de controle 

total da mis-en-scène (tentativa de abolir o acaso, filmagem em estúdio, respeito absoluto ao 

roteiro, etc.), como de um traço particular de sua criação, reforça a analogia de seu trabalho ao 

de um tecelão, no qual os elementos são meticulosamente trançados, localizados e 

imprescindíveis na criação do suspense. 

 Em suas contribuições para o cinema, como em um Um corpo que cai, o diretor faz 

uso recorrente de técnicas que aproximam o público da trama através da ressemantização dos 

signos e do reordenamento objetos físicos no espaço. Por exemplo, quando movimenta a 

câmera, e cria a partir de enquadramentos singulares, a sensação de que cohabitamos o 

universo fílmico, atribuindo ao espaço um status de protagonista ao conceder-lhe um lugar na 

história, uma nova fala. Trabalhando o cinema enquanto estatuto de arte, Hitchcock procura 

atentar para a construção de uma espacialidade que qualifica a imagem, ou seja, que através 

de sua construção, do equilíbrio de seus elementos, experimenta os diferentes pontos de vista 

na busca por sugestões e inferências de imagens e sentidos diversos. Ao explorar os 
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elementos em suas diversas dimensões e potencialidades, cria estratégias que destacam a 

polissemia das cenas e enriquecem seu caráter espacial.  

 Entre outros usos dos espaços em seus filmes, chamamos novamente atenção para essa 

participação “espacial” na trama de Festim diabólico. Nesse caso, a opção de Hitchcock por 

um determinado arranjo físico dos objetos em cena, condiciona o entendimento e a 

dramaticidade da trama. O filme se passa em um apartamento onde dois jovens teriam 

assassinado um colega e escondido o corpo em uma arca. Sendo motivado por uma leitura 

equivocada de uma das proposições de Nietsche, o crime antecede a realização de um jantar 

no mesmo apartamento, com a presença de familiares e amigos do morto. Os dois assassinos 

travam assim um jogo mórbido, no qual os elementos do espaço e a posição ocupada pelos 

demais personagens os aproximariam ou os afastariam da descoberta do crime. Tal sensação, 

construída pela manipulação de um dos objetos da cena, se dá através do posicionamento e 

refuncionalização da arca, redefinindo e revelando todas as ações em quadro.  

 Retomemos Janela indiscreta (1954), filme que narra a história de um fotógrafo que 

teve uma perna quebrada em um acidente de trabalho, e que em seu processo de recuperação, 

fica confinado em seu apartamento e acaba se envolvendo involuntariamente em um 

homicídio. Para se entreter, o protagonista, interpretado por James Stewart, passa o tempo 

observando a vida das pessoas que habitam os prédios em frente. Mas, intrigado com o 

desaparecimento de uma personagem do prédio vizinho e a maneira como se porta no 

apartamento o suposto assassino, na narrativa o marido da “vítima”, fazem com que o 

fotógrafo defina uma linha de ação para provar o crime. Ao escolher um tipo de 

enquadramento, como a câmera subjetiva que assume o olhar do fotógrafo, ou quando 

manipula o zoom (primeiro plano) para expressar angústias e curiosidade, ou mesmo pela 

maneira como controla a iluminação aumentando a sensação de suspense, o diretor é capaz de 

articular de forma muito particular, a relação entre os lugares e ações na composição da trama 

e do ordenamento físico reunidos dentro de um mesmo produto. 

 Um último destaque se refere ao primeiro filme citado, Um corpo que cai (1958). Na 

obra narra-se a história de um policial de São Francisco que foi precocemente aposentado 

devido a sua acrofobia, e que para sua surpresa, é contratado como detetive particular e 

forçado a enfrentar seus temores para desvendar os mistérios que envolvem seu cliente. Toda 

a trama se desenrola na cidade de São Francisco, fazendo uso de aspectos de referentes 
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espaciais da morfologia urbana e seus significados relacionais para dotar o espectador da 

capacidade de compreensão daquela ação que se desenrola.     

 Particularmente em filmes do diretor como Janela indiscreta (1954), Um corpo que 

cai (1958) e Festim diabólico (1948), percebe-se uma preocupação não só com o 

entendimento da imagem material, que se apresenta em sua visualidade concreta através de 

simbologias urbanas como prédios altos e próximos, ausência de espaços públicos de 

convivência, forma como cada personagem organiza seu apartamento, a contingência 

cotidiana, a privacidade corrompida; mas também, por trabalhar com o ininterrupto 

encadeamento de idéias, uma preocupação se a imagem é percebida, se sua concretude é 

ativada através dos conceitos aplicados a sua imaterialidade, ao conteúdo de suas formas.  

 Assumindo a perspectiva da leitura Deleuziana , 1983, sobre as imagens e a história 

do cinema, Hitchcock estaria inserido no período de “crise da imagem-ação”, ou seja, quando 

na transição pós-segunda guerra mundial, emerge uma nova imagem no cinema, a imagem-

relação ou imagem-mental. Segundo Deleuze, 1983, tal imagem: 

 
(...) é uma imagem que toma por objetos de pensamento, os 
objetos que têm uma existência própria fora do pensamento, 
como os objetos de percepção têm uma existência própria 
fora da percepção. É uma imagem que toma por objetos 
relações, atos simbólicos, elementos intelectuais.(...) O que 
conta não é o autor da ação, mas também não é a ação 
propriamente dita: é o conjunto das relações nas quais a 
ação e seu autor são apanhados. (...) O quadro é como os 
montantes que sustentam a cadeia das relações, enquanto a 
ação constitui apenas a trama móvel que passa por cima e 
por baixo. (Deleuze, 1983; 244, 245 e 246). 

 

 A introdução da imagem-mental na proposta cinematográfica de Hitchcock nos 

permite pensar o filme por um viés bem interessante para a Geografia. Ao conceber uma 

teoria lógica das relações, o diretor nos proporciona tanto a vital ligação entre os personagens, 

meios, objetos e ações em movimento, quanto um todo que em devir, é a constante evolução 

das relações anteriores. 
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Questionamentos e geograficidade 

  

 Ainda em fase embrionária, alguns questionamentos animam e motivam as 

aproximações entre o campo da Geografia e do Cinema. Ancorado à hipótese central 

perguntamos: 

 Que recursos e códigos cinematográficos são utilizados para a construção do espaço ? 

 Como o discurso espacial influencia e é influenciável ao refletir sobre as relações 

travadas entre personagens, lugares e objetos que compõem as cenas? 

 Quais os limites do conceito de “Cenário” (Gomes, 2008) na análise de imagens em 

movimento na Geografia?  

 É viável analisar o cinema em uma perspectiva não representacional? 

 Caso as respostas estivessem dadas, a pesquisa sobre o tema de forma alguma se 

justificaria. Ao interpelar a dimensão espacial, buscamos nessa relação um tanto inusitada, 

porém potencial, ultrapassar a conotação ilustrativa e de suporte didático, geralmente 

associada à aproximação entre essas duas áreas do conhecimento. Aqui, para além de ressaltar 

a criação imanente na obra de arte, se almeja aprofundar discussões na Geografia que têm 

como cerne os conceitos de espaço e lugar.  

 Em relação à geograficidade do tema, Barbosa (2000) nos afirma que a percepção 

visual do espaço carrega uma forte conotação topográfica percebida na reflexão de expressões 

como alto/baixo, vertical/horizontal, perto/longe, que são referenciais imediatos, e definem o 

espaço como atributo de coisas mensuráveis e passível de ser apreendido como um campo de 

ordenação de objetos.  Tal escrita de localização-distribuição confere conseqüentemente ao 

espaço a condição de um corpo que ganha vida própria, a priori de toda a existência/ 

experiência humana.  O jogo de planos e enquadramentos oferecerá sentidos diferentes aos 

lugares, e assumirá a condição de índices de sentimentos e sensações de personagens, como a 

condição de marca das relações sociais. O arranjo espacial que marca e define o espaço é 

invadido e transformado em um outro campo de visibilidade na qual o espaço ganha então 

uma conotação ativa passando por sua redução a mero palco de ações e ganhando sentido e 

força imanente/transcendente da ação cênica.  As categorias de ordenamento, por sua vez, não 
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são meramente de localização distribuição de objetos ou uma escrita objetiva no espaço, mas 

sim, construções de relações, cujas conotações subjetivas precisam ser apreendidas em seu 

jogo de significados.  

Gomes (2008) ratifica que a coerência e o sentido da distribuição desses fatos, coisas 

ou fenômenos justifica sua análise geográfica, visto que tal ângulo de investigação relaciona 

um sistema de objetos a um sistema de ações capaz de dinamizar, orientar e qualificar 

comportamentos em relação a essa distribuição. A reflexão do trabalho gira na construção do 

seu discurso sobre o papel da dimensão espacial e na relação existente entre os fenômenos, sua 

localização e significações do espaço vivido, porém, dentro da esfera do próprio espaço 

fílmico. Na “janela” que emoldura o espetáculo, “realidade” própria criada a partir da 

narrativa de Hitchcock, desbravaremos um caminho na revelação de um arranjo espacial que 

descortina um microcosmo tão particular à sua trama.  

  

Conceitos e diálogos 

 

A perspectiva de pensar o filme através do simulacro como potência do falso, uma 

leitura não representacional em diálogo com as proposições de Gilles Deleuze. 

 
Na antiga Confitería Del Águila, na rua Florida à altura da Piedad, 
ouvimos a história. 
Debatia-se o problema do conhecimento. Alguém invocou a tese 
platônica de que já vimos tudo em um orbe anterior, de modo que 
conhecer é reconhecer; meu pai, creio, disse que Bacon havia escrito 
que, se aprender é recordar, ignorar é efetivamente ter esquecido. 
Outro interlocutor, um senhor de idade, que estaria um pouco perdido 
nessa metafísica, resolveu tomar a palavra. Disse com lenta segurança: 
Não consigo entender a questão dos arquétipos platônicos. Ninguém 
lembra a primeira vez que viu o amarelo ou o negro ou a primeira vez 
que tomou gosto por uma fruta, talvez porque fosse muito pequeno e 
não pudesse saber que estava inaugurando uma série muito longa. 

  
Borges, J.L. A noite dos dons. In: O livro de Areia. São Paulo: Globo, 
2001. 
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 Tal qual no fragmento de um dos textos de Borges, umas das propostas de leitura do 

filme é a tentativa de compreendê-lo fora de uma lógica representacional. Ao propor à 

reversão do platonismo sob a emergência do simulacro como potência do falso, Deleuze 

(2007), nos propõe pensar os simulacros enquanto potência que encerra um microcosmo 

capaz de destronar hierarquias e subordinações ao mundo concreto, do vivido, liberando 

assim seus devires. O autor, de forma análoga ao personagem de Borges, nos convida à 

refletir sobre como “A obra não hierarquizada é um condensado de coexistências, um 

simultâneo de acontecimentos” (Deleuze, 2007; 268). 

 Para Deleuze, 2007, o cinema, como todo aparato sensível e cognitivo humano, cria 

“realidades” e não “ilusões de realidade”. Ao atestar uma realidade dada de antemão, antes da 

presença da consciência criadora, estaríamos, como o senhor de idade do conto de Borges 

critica, trabalhando no esquema do modelo (mundo sensível) e das cópias (representações do 

cinema, da fotografia, etc.). Quando se pressupõe um “real” já dado, este sempre será modelar 

diante de qualquer aproximação, que em conseqüência, deverá ser tratada como representação 

desse “real”. 

 Nesta corrente perspectiva que intento também adotar, não existirão nem modelos, 

nem cópias, as “realidades” serão construídas (pelo cinema, no caso) e se equivalerão como 

imagens que são em suas meta narrativas, inaugurando uma série rica de novos afectos e 

perceptos. 

 

O conceito de “Cenário” na Geografia 

  

 Paralelamente a proposta analítica de Deleuze,  faremos também uma leitura da 

narrativa através da ideia de “Cenário”, Gomes (2008), já consolidada no campo da 

Geografia. O conceito não procura estabelecer vínculos com possíveis intervenções ou 

reflexos sócio-espaciais de imagens, tampouco de filmes, na concepção ou difusão de 

conceitos e visões de mundo. Ao propor uma imersão no universo da obra, porém arraigado à 

lógica representacional, discute como antigos conceitos podem ser redefinidos à luz de novas 

temáticas no movimento de renovação da geografia cultural, no qual a análise espacial se 

expande para o mundo das imagens, mantendo seu caráter geográfico ao relacionar 

fenômenos entre localização e as significações. Sob tal ângulo de análise geográfica, definido 
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na coerência e sentido das coisas, fatos e fenômenos (ordem espacial), é que a geografia 

reforça sua identidade epistemológica e relevância no campo científico. 

       A proposta de utilizar o “cenário” como um conceito que dá conta do olhar 

geográfico, se constitui em utilizá-lo tanto em sua dimensão física, como um arranjo material 

de objetos em uma dada configuração, e na imaterial, como um conjunto de ações ou 

comportamentos ressignificados e requalificados pela orientação desses planos locacionais 

(Gomes, 2008). Ao associar arranjos espaciais à ações, o autor busca interpretar possíveis 

significações formadas na composição e no movimento de cada imagem, que podem ou não 

aparecer de forma explícita na evolução da trama.  

     Estes serão entretanto, os dois conceitos guias da apresentação. Serão as propostas 

incompatíveis e conflituosas? É Possível achar um ponto de convergência entre as mesmas? 

Com criatividade e rigor metodológico, o anseio é o de negociações e  tentativa de propor 

uma leitura da imagem em movimento que leve em conta a especificidade dos 

questionamentos da Geografia. Ou seja, o importante na proposição dessa outra reflexão, 

consiste na tentativa de construir hipóteses estritamente geográficas ao meu objeto, o filme. 

 

 

Outros conceitos, operacionalização e relevância 

  

 Alguns outros conceitos nortearão o percurso do ensaio. Para fortalecer a estrutura e 

melhor embasar a revisão teórica, conceitos e elementos da estética do filme serão levado em 

consideração quando dialogados com o ângulo geográfico. Citamos por agora: 

- o conceito de “lugar” em Tuan e Relph; 

- o conceito de espaço geográfico (Santos) e espaço fílmico (Aumont et 

alli.); 

- A “geofilosofia” 1  de Deleuze; 

- O enquadramento em Xavier e Deleuze; 

                                                        
1 Discussões organizadas por Mike Crang e Nigel Thrift no livro “Thinking Space”. Londres: 
Routledge, 2000. 
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- A encenação em Hitchcock e Artaud; 

- A conceitualização da imagem-movimento e da imagem-tempo em 

Deleuze; 

- Os conceitos de signo e símbolo (referencias ainda não levantadas).

    

 

 Destaco que trabalharei com alguns trechos específicos dos filmes citados. Os trechos, 

diferentemente do que se costuma afirmar, gozam de temporalidade, são dotados de devir, 

ritmo e de uma autonomia relativa, constitutiva do grande corpo-cinema. Assim, acredito que 

tal fragmentação não afetará a complexidade de sentidos e possibilidades dos filmes em que 

procuro me aprofundar. 
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