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ATENÇÃO E CRIAÇÃO DE SIGNIFICADOS NO CINEMA:  
ESPECTADOR E PRÁTICA SOCIAL 

 
CUNHA, M.C.O (FAV/UFG – FAPEG) 

RESUMO 

Neste trabalho, serão propostas algumas reflexões sobre as funções internas da atenção 
para a criação de significados no cinema a partir do espectador, uma complementação à 
pesquisa que envolve sujeito e interpretação em um filme de João Bennio (1927 – 1984). 
Será levada em consideração a atenção na perspectiva de consonância e dissonância no 
cinema e teatro, tendo o espectador não apenas como receptor, mas, aquele que 
estabelece uma relação ativa, na interpretação e na construção de sentidos e significados 
para uma prática social que envolve o sistema cultural. 

Palavras-chave: cinema, espectador, atenção e significados. 

 
RESUMEN 

Este trabajo se hizo algunas reflexiones sobre las funciones internas de la atención a la 
creación de sentido en el cine desde el espectador, un complemento a la investigación con 
sujetos y la interpretación en una película de João Bennio (1927 - 1984). Tenerse en cuenta 
la atención en vista de consonancia y disonancia en el cine y el teatro, el público no sólo 
como receptor, sino que se establece una relación activa, la interpretación y la construcción 
de significados para una práctica social que implica la sistema cultural.  

Palabras clave: cine, espectador, atención y significados 

 
 

De onde estou para onde vou 

Este artigo é suplemento de pesquisa que envolve sujeito e interpretação em um 

filme de João Bennio (1927 – 1984) e tem por objetivo propor algumas reflexões 

sobre as funções internas da atenção para a criação de significados no teatro e no 

cinema a partir do espectador.  

Através da pesquisa-ação1 serei mediadora/participante no grupo de discussão, que 

será formado por quatro alunos e/ou alunas e três professores e/ou professoras do 

curso de Comunicação Social/Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. 

Abordarei não apenas as questões técnicas cinematográficas da imagem em 

movimento, mas, as relações entre as subjetividades que envolvem a articulação da 

informação da graduação de audiovisual com a produção do cinema feito em Goiás. 

Tenho como propósito ampliar as discussões que envolvem um filme de João 

Bennio, Simeão, o boêmio (1969)2 e seus significados a partir do espectador no 

contexto social/histórico/cultural.  
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Imagem 1 – Cena do filme Simeão, o boêmio.  

 

Imagem 2 – Cena do filme Simeão, o boêmio. 

 

Imagem 3 -  Cena do filme Simeão, o boêmio. 

Com o intento de aguçar os sentidos e os significados que as imagens transmitem 

ao espectador será pertinente a visualização de quem somos, onde estamos e de 
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como sentimos no contexto espaço/tempo da narrativa apresentada. A partir das 

discussões e das imagens que os participantes do grupo trouxerem será produzido 

como segmento dessa experiência uma narrativa visual. Assim, os sujeitos 

envolvidos nessa pesquisa viverão experiências distintas entre serem espectadores 

e serem produtores.   

Nós, participantes do grupo de discussão teremos o cinema feito em Goiás como 

ponto de partida para debater a cultura local em coexistência com a cultura de 

massa global. Embora essas fronteiras ainda sejam bem demarcadas é necessário 

saber que   

a tese do imperialismo midiático necessita de uma drástica 
reinstrumentalização na esfera contemporânea. Primeiramente, é simplista 
imaginar um Primeiro Mundo ativo simplesmente impondo seus produtos a 
um passivo Terceiro Mundo. Em segundo lugar, a cultura de massa global 
não tanto substitui a cultura local como coexiste com ela (...). Em terceiro 
lugar, a cultura de massa importada também pode ser nacionalizada, 
mobilizada para uso local... (STAM & SHOHAT, 2005, p. 396) 

Assim, havendo a devida reinstrumentalização da hegemonia midiática é possível 

que o terceiro mundo deixe de ser apenas receptor. Porque, diante de muitas 

dificuldades, o cenário cinematográfico goiano vem tentando se estabelecer através 

do fomento das políticas de incentivo para a produção cinematográfica regional. A 

dificuldade que o realizador goiano encontra, ao tentar fazer cinema na terra em que 

prevalece a cultura agropecuária, tem levado o sonho de João Bennio ainda 

reverberar naqueles que acreditam na possibilidade de Goiás vir a ter produções 

cinematográficas de peso no cenário nacional e internacional.  

João Bennio, considerado o pioneiro do cinema de ficção em Goiás é um 

personagem importante para o cenário cultural do Estado. Homem do teatro que 

transitou em outras áreas, cinema, rádio e televisão. Ainda que o teatro fosse 

considerado por João Bennio como a grande arte de interpretar sentimentos de 

amplitude infinita, arte completa, certo momento de sua vida a mudança de 

segmento artístico foi indispensável. A dificuldade financeira o conduziu para a 

indústria cinematográfica.  

A partir do trânsito que João Bennio fez entre o teatro e o cinema, venho discursar 

sobre os aspectos da atenção a partir do espectador e considerar a fronteira que 

delineia o teatro e o cinema não como barreira inflexível, mas como caminhos 

paralelos que em determinados momentos se entrelaçam. 
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Espectador/social, viajante da vida e do sonho 

O público e os construtores de filmes são a mola propulsora para pensar o cinema 

como prática social. Assim, considerando o exercício social consagrado ao cinema, 

o espectador tem lugar distinto nesta pesquisa. O público compõe o próprio cinema. 

Portanto, aquele que assiste ao espetáculo é percebido como participante ativo na 

construção dos sentidos e significados da narrativa. As relações entre o espectador 

e o filme circunscrevem nos contextos sócio-culturais.  

O cinema nos traz a sensação da realidade, corporificado pelo movimento que toma 

providências acerca da vida. As imagens já não são estáticas e nem vistas apenas 

de um ângulo, vemos a vida pintada em relevo, em profundidade. O cinema dá 

corpo às coisas através do movimento. Se movimento é vida, podemos dizer que o 

cinema dá alma a tudo aquilo que anima, sendo assim, “o movimento é a alma do 

cinema, é a sua subjetividade e sua objetividade. Atrás da câmara, navegadora do 

tempo e do espaço, separa-se, até o infinito, o duplo trilho da vida e do sonho” 

(MORIN, 1997, p. 154). 

A instituição cinematográfica está imbuída de imaginação, simbolismo e desejo que 

nos leva, espectadores, a processos de identificação e projeção nos identificar nos 

jogos e complexos mecanismos de nosso inconsciente. O fascínio, a ilusão e a 

magia fazem do cinema um território que desperta paixões e ocupa nosso 

imaginário.  

a imagem, o imaginado, o imaginário – todos esses termos nos levam a um 
item crítico e novo nos processos culturais globais: a imaginação como uma 
prática social, já não mera fantasia (...), já não mera contemplação (...), a 
imaginação passou a ser um campo organizado de práticas sociais, uma 
forma de trabalho e uma forma de negociação entre agências e 
possibilidades globalmente definidas. (...) A imaginação é, agora, um 
elemento central agências de toda natureza, ela própria um fato social, e 
componente chave da nova ordem mundial. 

Caminhos entrelaçados 

O melhor do cinema não vem de fora, vem de quem acompanha as cenas com a 

cabeça cheia de idéias, vem de quem for capaz de embalar sonhos que foram 

despertos pelo interesse movido da transcendência da impressão dos objetos que 

estão distantes e em movimento. As pessoas, o fundo, a profundidade e o 

movimento, fornecem apenas a base da mera percepção. São as idéias que nos 
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trazem os significados, servem de auxílio da imaginação, atiça os sinais de 

experiências que ficaram para trás, convoca os sentimentos e emoções, instiga a 

inspiração, cria idéias e pensamentos, uni mentalmente à continuidade da trama a 

ação. Sendo, a ação fator importante e essencial que permanentemente noz conduz 

para a atenção. 

 A mais fundamental de todas as funções internas que criam o significado do mundo 

exterior é regulada pela atenção, porém, a desatenção também é regulada por 

nossas funções internas. A propagação do significado é dada pelo foco da atenção 

dos fatos sucedidos.    

Existem duas variáveis para a atenção, a voluntária e a involuntária que são 

definidas por Munsterberg (1983, p. 28) como:  

a atenção voluntária é quando nos acercamos das impressões com uma 
idéia preconcebida de onde queremos colocar o foco. A observação dos 
objetos fica então impregnada de interesse pessoal, de idéias próprias. A 
escolha prévia do objetivo da atenção leva-nos a ignorar tudo o que não 
satisfaça aquele interesse específico. A atenção voluntária controla toda a 
nossa atividade (...).  

A atenção involuntária é bastante diferente. A influência diretiva lhe é 
extrínseca. O foco da atenção é dado pelas coisas que percebemos. Tudo o 
que é barulhento, brilhante e insólito atrai a atenção involuntária. 
Automaticamente, a mente se volta para o local de explosão, lemos os 
anúncios luminosos que piscam. Sem dúvida, o poder de motivação das 
percepções impostas à atenção involuntária pode advir das nossas próprias 
reações. Tudo o mexe com os instintos naturais, tudo o que provoca 
esperança, medo, entusiasmo, indignação, ou qualquer outra emoção forte 
assume o controle da atenção. 

Todavia, o ponto de partida para a atenção involuntária não está dentro de nós, 

embora os circuitos passem por nossas emoções, é a partir dos fatores externos que 

a atenção involuntária é acionada. No cotidiano, a vida concilia a absorção da atenção 

voluntária e a relação com nosso espírito na arbitrariedade da atenção involuntária, 

devido o mundo exterior. Portanto, as atenções caminham sempre juntas.  

Se na vida as atenções caminham juntas, então, com a arte dramática não pode ser 

diferente. Quando vamos ao teatro devemos deixar a atenção involuntária fazer 

acepção em nós, devido à necessidade de entrarmos no espírito da peça. O cinema 

também está imbuído desta indispensabilidade.  

Entre muitos desdobramentos da arte o teatro e o cinema são os que mais se 

assemelham. São vários os aspectos que podem ser comparados entre esses dois 
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veículos artísticos; mas a peculiaridade está na probidade de associação das formas 

espaciais e temporais, exibindo a única conformidade entre o teatro e o cinema. 

Embora o que ocorre no tablado é favoravelmente espacial, favoravelmente 

temporal, não existe uma combinação do espacial e do temporal. Já no cinema esse 

acordo tem fronteiras diluídas.  

A diferença mais fundamental entre o cinema e as outras artes é que, em 
sua representação do mundo, as fronteiras são fluídas - o espaço tem um 
caráter quase temporal, o tempo, em certa medida, um caráter espacial. 
Nas artes plásticas, como também no palco, o espaço permanece estático, 
imóvel, imutável, sem uma meta e sem uma direção; movimentamo-nos 
nele com muita liberdade, porque é homogêneo em todas as partes e 
porque nenhuma das partes pressupõe a outra temporariamente (HAUSER, 
2003, p. 971).   

Portanto, a arte de trabalhar com o espaço e tempo nos conduz a magia, ao 

imaginário. É necessário deixar a atenção voluntária atuar durante a vida, para que 

haja sentido naquilo que se procura. Embora no teatro não se deve colocar apenas 

os interesses pessoais, é preciso entrar no espírito da peça para que as entrelinhas 

da própria obra sejam conduzidas para a atenção involuntária. Sendo assim, a fala 

seria um dos determinantes para a atenção involuntária, observando que o interesse 

pode ser conduzido para qualquer pessoa no palco que não seja aquela que fala, de 

acordo com o conteúdo aquele que fala nos direciona a atenção de quem se fala. 

Por isso, no teatro o texto tem que ser atrativo. Mas, não só de fala vive o teatro, os 

movimentos dos atores são indispensáveis. Durante o espetáculo apenas o 

interesse pela fala não é suficiente para esclarecer o persistente deslocamento da 

atenção involuntária.  

Embora, o teatro se utiliza da fala como ponto chave da atenção o cinema se utiliza 

de ilimitados recursos, um deles é o movimento, a ação. Veja, o ritmo da ação é 

mais acelerado no cinema do que no teatro. No cinema quando sucede a ausência 

da fala, tudo se condensa, o ritmo se acelera, o tempo se torna mais urgente. O 

movimento, ou seja, a ação poderá ser veloz, extraordinária, repetida imprevista, de 

forte embate exterior que por sua vez domina a mente do espectador e abala o 

equilíbrio mental. Mesmo que, para o teatro, a fala seja o fator importante é 

necessário não desprezar o movimento já que  

toda uma tradição de teatro exige, de resto, que os actores não fiquem nunca 
no mesmo sítio, a fim de que o seu incessante movimento não páre de excitar 
a mobilidade perceptiva do espectador, suscitando, por assim dizer, um 
equivalente psíquico dos movimentos de câmera (MORIN, 1997, p. 147). 
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O movimento no cinema se dá de maneira diferente do teatro. As condições técnicas 

do cinema nos conduz para a atenção involuntária. Através dela é que seguimos os 

indícios preparados pelo dramaturgo e pelo produtor de filme. Tanto no teatro quanto 

no cinema existe a necessidade de não se deter apenas na atenção involuntária, 

para não haver desarmonia com o exercício de soltar a imaginação.  

Nossa mente é influenciada e dirigida pelos muitos meios existentes da imagem em 

movimento exibida na tela. É através de alguns recursos que o cinema torna certo o 

deslocamento obrigatório da atenção, são eles: a legenda, a música, o 

enquadramento, a fala e a ausência da fala que poderá ter a atenção voltada para a 

atividade do rosto e das mãos.  Assim, as próprias condições técnicas do cinema 

cooperam para a importância do movimento. Conforme Munsterberg (1983, p. 31), 

“o cinema dá aos objetos inanimados possibilidades de movimentação inconcebíveis 

no palco, e esses movimentos também podem favorecer a colocação correta da 

atenção” e um dos recursos utilizados para não haver o desgaste da atenção é a 

rápida passagem das cenas.   

Todavia, o espaço da mesma forma que o movimento tem suas especialidades no 

cinema e no teatro. Há uma inversão das formas, no teatro o palco é mais largo 

perto da ribalta e estreita para o fundo, o palco cinematográfico é mais estreito na 

frente e se alarga em direção ao fundo, de acordo com o ângulo de tomada da 

câmera. No teatro, não há disposição formal capaz de dar precisamente a mesma 

ideia a todos os espectadores. Agora a imagem fixada pela câmera é a mesma, de 

qualquer canto da sala de cinema. Com muita habilidade e apuro, pode-se fazer da 

composição um valioso recurso a serviço da atenção. Porque aquilo que chama a 

atenção do espectador é estimulado pelos sentidos fazendo a mente buscar um 

ponto de interesse que leva o corpo a se ajustar para as idéias fluírem.   

Agora, as circunstâncias externas se modificam a partir das exigências da 

consciência. O close-up3 transpõe para o mundo da percepção o ato mental da 

atenção suprindo as explicações. Assim, o close-up concedeu à arte recursos 

intermináveis e mais autoridade que qualquer palco dramático. Embora introduzida 

tardiamente pelo cinema, a técnica do close-up se impôs rapidamente. Este recurso 

distancia o teatro do cinema havendo uma inversão. No teatro, o foco é determinado 

pelo espectador e não pelo espetáculo e, no cinema o espetáculo é mostrado com o 

mesmo enquadramento para toda a platéia e o close-up seleciona o pormenor 
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particularizado pela mente. “É como se o mundo exterior fosse urdido dentro da 

nossa mente e, em vez de leis próprias, obedecesse aos atos de nossa atenção” 

(MUNSTERBERG, 1983, p, 35).  

Portanto, a prática de ver peças teatrais ou filmes é incessantemente singular. O 

espectador, dependendo da maneira como recebe as mensagens poderá estimular 

ou acalmar os sentidos de acordo com o contexto. Sendo assim, os meios externos 

e internos se aliam para que as experiências vividas busquem seus significados. 

Considerações 

Ao levar em consideração as variáveis entre o teatro e o cinema não se deve 

descartar suas conformidades. O que devemos colocar no jogo não são as 

diferenças e semelhanças, mas os sentidos e significados de uma prática social que 

compreende na íntegra as praticabilidades do sistema de cultura.   

Como orientação teórico-metodológica é evidenciada a cultura visual para 

desenvolvimento deste projeto de pesquisa, tendo em vista que ser espectador é 

fazer parte das práticas sociais, suplementando, por consequência, todo o labirinto 

das dinâmicas da sociedade contemporânea, suas agitações iminentes, embates, 

construções de sentidos, horizontes quiméricos.  

Deste modo: na pauta em foco, não constam apenas os fatos e artefatos visuais 

observáveis, mas destacam-se as relações entre o cinema e o espectador que 

constrói sentidos a partir de sua posição histórica social e seu contexto cultural em 

relação à narrativa. Portanto, o olhar é culturalmente construído e não há formas 

finais de análise e interpretação de um filme, mas, a cada vez, novos elementos do 

filme são trazidos à percepção do espectador, a partir de suas próprias experiências, 

memórias e aprendizagens. 

 
Notas 

                                                 
1 “... é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com 
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representantes da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 
1985, p. 14). 
2 uma produção cinematográfica de 1969, dirigida por João Bennio, tem como cenário a cidade de Pirenópolis – 
GO. O filme é uma espécie de Romeu e Julieta do cerrado, a história é baseada num conto de Isócrates de 
Oliveira. Simeão, o boêmio, retrata as antigas brigas político-partidárias no interior de Goiás, mostrando os 
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conflitos entre UDN e PSD e ainda dois jovens pertencentes a famílias rivais ousam ter um caso de amor, cujo 
relacionamento será muito tumultuado.  
3 “O termo inglês close-up designa um plano próximo do objeto, e corresponde tanto ao “primeiro plano” (rosto 
cortado por baixo dos ombros) como ao “plano de detalhe”. Por extensão, também costuma ser utilizado para 
designar um “primeiríssimo plano” (plano dos olhos e da boca), que em inglês se especifica com o termo big 
close ou very close-up (COMPARATO, 1995, p. 314).  
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