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.RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O segundo ano do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet

MG/2018) realizou o estudo do documentário Capitalismo uma história de amor (2009) de

Michael Moore. Este trabalho pretende fazer uma seleção das imagens e das narrativas do

capitalismo que possam ser relacionadas a um dado lugar, a uma espacialidade. Neste sentido,

perfazemos três escalas de análise apontadas pelas perspectivas do diretor, do espectador e de

uma perspectiva global, que perpasse esses dois contextos ao mesmo tempo. Nesta conjuntura
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de espacialidades tratamos de estabelecer uma reflexão teórica que analisa os segmentos da

identidade, da diferença e de um terceiro espaço, tal como teorizado pelo geógrafo Edward

Soja, na obra “Third Space” (1999).

As três perspectivas figuram, portanto, escalas de análise da compreensão de narrativas e

imagens documentadas pelo diretor Michael Moore. A centralidade de Moore em meio a

produção é notadamente observada ao longo de sua exibição; no entanto, os diferentes

espectadores recebem a mensagem proposta considerando uma crítica interna, um filtro, uma

geografia particular que de alguma maneira desterritorializa a obra sugerindo uma

reterritorialização.

Além de Edward Soja, autores como David Harvey, Milton Santos, Roland Barthes e Michael

Foucault contribuem para estabelecer uma reflexão crítica sobre como a relação entre a

sociedade e a natureza pode ser afetada e alterada a partir de imagens e narrativas em seu

potencial criativo, para além da criticidade.

O que se percebe neste contexto é que os agentes significantes que mobilizam a crítica de

Moore acabam por revelar um maior impacto nos espectadores do que os próprios símbolos

por ele apregoados. Isso se deve ao fato de que cada sociedade possui uma visão acerca deste

modelo econômico que reflete a sua própria cultura, muitas vezes falseada pela

imagem/narrativa do outro, outras vezes solicitando-a como possibilidade de ação.

Este trabalho contempla, portanto, uma perspectiva entre a ciência e a arte, entre a geografia e

o cinema, de maneira que a interdisciplinaridade tende a constituir uma necessidade em

estabelecer novos limites disciplinares técnicos e científicos. O estudo do cinema em sala de

aula na geografia é a abertura de espaço, não somente para o conteúdo cujo sistema capitalista

é parte, mas para a abertura de outros espaços e outros pontos de vista.

Para além da tela do cinema, o que se pretende refletir é o espelhamento do modelo

econômico em diferentes pontos de vista, de maneira que autor e receptor sejam agentes da

produção cinematográfica, e que isso crie uma rede ampla de conexões que multipliquem o

diálogo e as possibilidades de consciência na luta contra o capitalismo.

Palavras chave: geografia; imagem; narrativa.

Descrição

Criador de Capitalismo: Uma história de amor (2009) e de tantas outras obras
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merecedoras de Oscar, Michael Moore nasceu em Flint em 23 de abril de 1954. Iniciou sua

fama como figura polêmica desde muito jovem, aos 18 anos candidatou-se para a vaga de

diretor na escola em que estudava, tornando-se assim, o funcionário público mais novo de sua

cidade. Aos 22 anos fundou o The Flint Voice, um dos mais bem respeitados jornais do país, e

onde começou sua jornada de denúncias as grandes corporações, a violência armada e a

Invasão do Iraque.

Na metade dos anos 80 tornou-se produtor, diretor, autor e apresentador da série TV

Nation, serie premiada com um Emmy. E foi em 1989 que lançou seu primeiro documentário,

Roger e Eu, no qual buscava ter contato com o presidente da General Motors para que

pudesse saber a razão do fechamento da filial de sua cidade, além de querer uma resposta

sobre a situação dos desempregados deixados pelo encerramento das atividades da empresa. É

nesta obra que Moore apresenta a forma de como sua técnica cinematográfica será

reconhecida.

Caracterizado por perseguir figuras notórias da política e de grandes empresas,

colocando-as em situações constrangedoras, o autor utiliza de vozes e imagens marcantes,

usando do cidadão médio e popular de modo que atinja seu telespectador. Ele segue o

exemplo da técnica televisiva e abusa do testemunho, na qual os participantes de agitações e

protestos e aqueles que sofrem com desemprego, despejos, etc. são promovidos e altamente

visíveis como vítimas. Com esses artefatos Moore é capaz de causar reações fortes e viscerais

em seus telespectadores, fazendo-os refletir e até mesmo concordar com suas ideias. Esse

modo faz com que o diretor se torne alvo de admiradores, mas também de inimizades.

Entre seus grandes títulos está Farenheit 7/11 onde crítica a política do presidente

George Bush; Tiros em Columbine (Bowling for Columbine) onde critica a posse legal de

armas, assim como compara o índice de mortalidade nos Estados Unidos com outros países

nos quais a propriedade das mesmas não é legal. Além da obra abordada neste trabalho,

Capitalismo: Uma história de amor (Capitalism: A Love Story) na qual explora o colapso da

economia mundial, Moore têm apresentando, em muitas de suas obras, como o capitalismo se

encontra na atualidade e de que modo corrompeu os ideais de liberdade previstos na

Constituição dos Estados Unidos, visando gerar lucros cada vez maiores para um grupo seleto

da sociedade.

Muitos daqueles que acompanham de perto Michael Moore, assim como autores e

críticos, passaram a ver as obras do diretor como sendo uma formidável ironia. Isso porque

Moore é atualmente, um dos cineastas mais bem remunerados e apesar disso, ainda se declara
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como parte da maioria.

O documentário começa fazendo uma conexão entre as relações de poder na Roma

antiga e na atualidade. Para reforçar a existência dessas, é demonstrando o despejamento de

pessoas pobres de suas casas, que seriam compradas por um valor muito baixo e, logo após,

vendidas por um preço alto por uma pessoa de maior poder aquisitivo ou por grandes

corporações.

Com a eleição de Ronald Reagan, é adotada uma política extremamente capitalista.

As empresas estadunidenses já tinham pouca concorrência devido às Guerras Mundiais, que

causaram a destruição de grande parte da Europa, e, com a ascensão desse novo presidente, as

demissões e o aumento da carga horária dos trabalhadores cresceram muito sem a melhora

dos salários dos mesmos. Dessa forma, o capitalismo se expandiu rapidamente e, à medida

que os grandes empresários enriqueciam, os trabalhadores empobreciam.

A riqueza era tão desejada que alguns juízes da Pensilvânia começaram a mandar

jovens a reformatórios e cadeias em troca de significantes quantias monetárias e grandes

empresas, como o Walmart e a P&G, fizeram um seguro de vida de seus funcionários e

colocaram-se como beneficiárias para que lucrassem com a morte deles, sendo que, quanto

mais jovens morriam, maior era o seguro recebido por essas companhias.

Logo após, Moore descobre que, no período da Bolha Econômica, os bancos

realizaram empréstimos em condições favoráveis a diversos deputados do Congresso,

permitindo que esses se restabelecessem enquanto grande parte da população estava

devastada. Com isso, obteve-se uma maior desigualdade social, visto que as classes médias e

baixas perderam uma parte de suas rendas e, a elite, que também sofreu essa perda, conseguiu

recebê-la de volta.

No início do filme o autor descreve o ambiente familiar em que cresceu.
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Seu pai era um operário de linha de montagem da General Motors com um

emprego estável, sua mãe não tinha a necessidade de trabalhar pois o emprego de seu

marido era o suficiente para suprir as necessidades financeiras da família. Ele, como

qualquer criança, adorava

No início do filme o autor descreve o ambiente familiar em que cresceu. Seu pai

era um operário de linha de montagem da General Motors com um emprego estável, sua

mãe não tinha a necessidade de trabalhar pois o emprego de seu marido era o suficiente

para suprir as necessidades financeiras da família. Ele, como qualquer criança, adorava

esse estilo de vida pautado na filosofia capitalista.

Enquanto essa história é narrada podemos ver imagens de pessoas felizes, fazendo

compras, se divertindo e vivendo tranquilamente. Essas cenas trazem uma ideia muito

positiva em relação as pessoas que vivem no capitalismo, pois todas estão tendo

prosperidade e estão satisfeitas com a atual situação de suas vidas e do seu país.

A narrativa acompanhada com essas imagens de fundo levam o expectador a

acreditar que o autor compactua com as ideias capitalistas, porém, na verdade ele só esta

preparando o terreno para a real face do capitalismo que será mostrada mais a diante.

A figura 1 deste texto mostra a felicidade de uma criança ao abrir um presente. Isso

pode ser entendido como um símbolo do capitalismo, e essa criança desde pequena estaria

aprendendo a dar valor a bens materiais, pois eles estão diretamente relacionados a sua
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alegria.

Logo após essa narrativa, o autor inicia uma segunda sequência de imagens que

mostram pessoas em festas, passeando em parques, comprando. Também vemos comercias

de televisão, que são uma marca registrada do capitalismo. Todas essas imagens ilustram a

história que está sendo contada por trás de uma época áurea do capitalismo, aonde os

trabalhadores tinham segurança de emprego, e quando o país era o líder de vendas. Uma

época em que a economia norte americana ia muito bem. As imagens representam essa

alegria e bem-estar que era vivida por todos os amantes do capitalismo. Elas mostram

avanços em diversas áreas, avanços que só puderam ser alcançados através do desejo

humano pelo desenvolvimento.

Cenas como as de grandes investimentos em construções feitas a partir dos impostos

arrecadados, com evoluções nas cidades e até mesmo com o homem chegando a lua,

asseguram que o capitalismo é um ótimo sistema, próspero para todos aqueles que

trabalham.

Todas essas cenas que mostram o lado glorioso e glamoroso do capitalismo são

encontradas em uma grande quantidade no início do filme, porém a partir do momento em

que o autor começa a expressar sua real posição sobre o sistema essas cenas são substituídas

por outros tipos, com uma carga crítica mais acentuada em relação aos efeitos do

capitalismo.   Moore passa a contestar violentamente o modo de vida do sistema econômico
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norte americano e, assim, a narrativa se inverte.

Nos anos seguintes, a desigual distribuição monetária crescera tanto que, segundo o

memorando do citigroup, os EUA haviam se tornado uma plutonomia, ou seja, uma

sociedade controlada pelo e para 1% da população elitizada, que possuía fortuna maior que

a de 95% da população em conjunto.

O filme termina relacionando os empréstimos bancários com o início do longa, que

mostrava a perda de habitações pela população e a revolta dessa com esse fato, fazendo com

que as pessoas realizassem greves e saíssem às ruas para se manifestarem. Com isso, os

norte-americanos elegem o Barack Obama para promover políticas sociais.

O filme Capitalismo uma história de amor consiste em uma narrativa que

presume a “realidade” do capitalismo e como ele exerce uma influência na sociedade;

sociedade esta da qual não existe empatia, amor e solidariedade. Segundo o filme, existiria

na sociedade moderna apenas o interesse manifesto através de formas de deter o capital,

sobretudo pelas grandes corporações.

Segundo Marx, a visão da verdadeira arte é a critica social. Ela deve levar as

pessoas a entender de modo mais profundo o que há de errado com a sociedade mostrando a

realidade das coisas, e isso deveria fazê-las mudar a sociedade. Podemos dizer que esta

premissa de Marx é bem visível no documentário I Love Capitalism, pois ele apresenta uma

visão mais profunda da realidade, fazendo com que as pessoas possam ter uma outra ótica

sobre a maneira como vivem em sociedade, aumentando assim a probabilidade de uma

tentativa de mudança do meio em que as pessoas se encontram.

Durante o documentário são inseridos trechos de filmes antigos, em geral em preto

e branco e mudos, e de desenhos. Esses fragmentos têm o objetivo de ironizar o estado atual

do capitalismo e as pessoas que seguem esse sistema sem perceber seus reais problemas. No

início do filme são mostradas algumas cenas de assaltos. Essas cenas podem ser interpretadas

como a representação de pessoas que se revoltam com o sistema, e que veem o crime como

uma possível fuga. Segundo a ótica das ciências sócias do século XIX, século em que Marx

viveu, o homem é o produto do meio. Podemos dizer então que essa cena inicial nos mostra o

produto criado por pessoas que não tem a possibilidade de desfrutar das boas partes do

capitalismo.

Para David Harvey, geógrafo que pensou o cinema e a imagem cinematográfica como

exercício de revelação do espaço geográfico

“o cinema, entre todas as formas artísticas, tem talvez a capacidade mais
robusta de tratar de maneira instrutiva temas entrelaçados do espaço e do
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tempo. Apesar de reconhecer as possibilidades instrutivas do cinema,
sobretudo na liberdade proporcionada pelo uso serial de imagens, que
permite cortes no tempo em qualquer direção, Harvey também assinala seus
limites enquanto representação do espaço, pois trata-se de um espetáculo
projetado numa tela sem profundidade.” (BARBOSA, 2003, p.111)

Barbosa (2003) nos oferece uma rica interpretação sobre o cinema e sua relação com a

pesquisa e o ensino em geografia. Segundo ele, vivemos esse início de século sob uma grande

profusão de imagens.

Nossa vida cotidiana é cada vez mais invadida por uma profusão voraz de
imagens. A televisão perde largo espaço para a internet e os computadores,
assim gera uma nova segregação de convivências (de linguagem espaço
tempo), espalham-se imagens visuais nas mais diferentes escalas e nos
transferem uma sensação permanente de esvaziamento da realidade pela
ficção representacional. (BARBOSA, 2003, p.112)

Para o homem moderno, afirma Benjamin (2012), a imagem do real fornecida pelo

cinema seria infinitamente mais significativa do que qualquer outro instrumento ou meio

porque ela representa para si o mundo que o rodeia.

Procedendo ao levantamento das realidades através de seus primeiros planos
que também sublinham os detalhes ocultos nos acessórios familiares,
perscrutando as ambiências banais sob a direção engenhosa da objetiva, se o
cinema de um lado, nos faz enxergar melhor as necessidades dominantes
sobre nossa vida, consegue, de outro, abrir imenso campo de ação do qual
não suspeitávamos. Os bares e as ruas de nossas grandes cidades, nossos
gabinetes e aposentos mobiliados, as estações e usinas pareciam aprisionar-
nos sem esperança de libertação. Então veio o cinema e, graças à dinâmica
dos seus décimos de segundo, destruiu esse universo carcerário, se bem que
agora abandonados no meio dos seus restos projetados ao longe, passeamos
a empreender viagens aventurosas. (BENJAMIN, 2012, p.53)

O que pretendemos afirmar aqui é que a exposição pretendida por Moore segue o

compasso de sua vivência e, à luz da arte cinematográfica, quase nunca é recebida pelos

espectadores como pretendeu o autor. É nesse sentido que Xavier (1988) afirma que toda

leitura de imagem é produção de um ponto de vista: a do sujeito observador. Para ele,

No cinema, as relações entre o visível e o invisível, a interação entre o dado
imediato e sua significação tornam-se mais intrincadas. A sucessão de
imagens criadas pela montagem produz relações novas a todo instante e
somos sempre levados a estabelecer ligações propriamente não existentes na
tela.
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Ellis (1982), nos chama a atenção para os trânsitos possíveis entre o real e o

imaginário.

O cinema oferece a possibilidade de ver eventos e compreendê-los de uma
posição de afastamento e domínio. O filme é oferecido ao espectador, mas o
espectador não tem nada a oferecer ao filme, salvo o desejo de vê-lo e ouvi-
lo. Daí ser uma posição de poder aquela desfrutada pelo espectador,
especialmente poder entender os eventos em vez de mudá-los, e esta é uma
posição de domínio que se pode transformar aos poucos em fascinação, em
desejo fetichista de eliminar a própria distância e a separação que tornam
possível o processo de ver. (ELLIS, 1982, p, 104)

Lefébvre (1961) nos ensina que a imagem é um ato. E, tanto quanto um ato, a imagem

implica a intenção ou a vontade de um efeito: ora para contribuir à realização do possível ou à

figuração do impossível, ora para preparar um projeto ou uma escolha, ou mesmo para tocar

um outro ser humano. A imagem cinematográfica se insere na concepção do filósofo francês.

A imagem fílmica é um ato de criação da narrativa, que vai bordando fio a fio os discursos da

câmera, da luz, da imagem, do som e da edição. A narrativa é o gesto e a fala da imagem. É o

invisível que vai se tecendo como visível e delineia as opções de forma e conteúdo das

imagens.

Resultados

Este trabalho apresentou uma experiência fílmica realizada com os alunos do segundo

ano do Cefet MG em Belo Horizonte durante a aula de geografia. Como resultado deste

trabalho, apontamos os seguintes:

No primeiro momento percebeu-se que experiência estética do filme causou um

desconforto entre os alunos que mesmo considerando a pertinência da crítica não receberam

as imagens e narrativas com a segurança que o cotidiano no modo de vida capitalista implica.

Por esta razão, o debate acabou por versar para o conflito entre realidade e ficção que norteou

o diretor na elaboração do documentário.

Posteriormente fizemos duas pesquisas que contribuíram para a reflexão sobre o

debate. O reconhecimento do contexto de vida autor-obra de Michael Moore revelou muitas

das suas posições e considerações afirmadas entre as imagens e narrativas. Percebeu-se que a

obra de arte permite certos devaneios do produto, mas por outro lado legitima a construção

fílmica pelo espectador.

Assim, mais do que uma crítica ao capitalismo, o documentário permitiu refletir sobre

o capitalismo e sua trama entre narrativas e imagens, contribuindo para que o coletivo da
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turma pudesse assegurar sua própria construção em relação ao drama que o documentário

expôs.

A experiência coletiva de assistir a exibição do filme oportunizou a criação de um

terceiro espaço, crítico e criativo, em que os alunos puderam apresentar suas leituras fílmicas

a partir de outros contextos de vida que, apesar de ser também um contexto capitalista, não

sugeriu o radicalismo de Moore, mas pelo contrário, apenas exibiu o radicalismo de Moore.

Todos concordaram com as dificuldades cotidianas impostas pelo capitalismo e se

solidarizaram com os dramas apresentados pelos personagens do filme. No entanto, o modo

como a crítica é feita, e sabendo o contexto de vida e de produção fílmica de Moore, acabam

por deslegitimar a sua crítica uma vez que ela não se faz a partir de uma experiência. Neste

caso, trata-se de pensar e agir sobre uma mesma intenção. Não nos pareceu honesto, por

exemplo, compreender que é fazendo a crítica ao capital que Moore consegue acumular

riqueza e passar desapercebido por aqueles que não se dedicam a compreender a obra de arte,

como diria Benjamin, na época de sua reprodutibilidade técnica.
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