
1

TÍTULO DO TRABALHO

Capitalismo, Uma Historia de Amor: Ficção e realidade em sala de aula.

AUTOR(ES) INSTITUIÇÃO

Esther Cecília de O. Silva.

Flávia Emanuele P. Santos

Gabriel Vieira Pereira da Silva

Adriana Lacerda de Brito

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas

Gerais – CEFET MG

CATEGORIA DO TEXTO

(   ) Resumo estendido de comunicação científico

(   ) Resumo estendido de relato de experiência

(   ) Trabalho completo de comunicação científica

(X) Trabalho completo de relato de experiência

GRUPO DE TRABALHO

3) Educação e emancipação humana: O que nos ensina o marxismo.

RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Documentário, geografia, ficção e realidade

A proposta deste trabalho surgiu a partir de uma prática de ensino realizada na aula de

geografia do CEFET MG no ano de 2018, onde foi proposto aos alunos/espectadores

assistirem ao documentário de Michael Moore, Capitalismo uma historia de amor. Além de

assistirem ao filme foi sugerida uma discussão em seminário do qual os alunos expuseram

suas reflexões críticas acerca da obra e da temática que ela assume: uma crítica ao

capitalismo.
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As reflexões debatidas em aula promoveram uma série de discussões acerca da tênue

fronteira que perfaz não apenas uma epistemologia crítica de uma epistemologia positivista,

mas também diferentes escalas de análise entre a realidade e a ficção que fomentam o

imaginário do espectador. Os diferentes pontos de vista podem, assim, versar sobre o impacto

do filme, e mesmo a compreensão do seu objeto, sobretudo de uma maneira externa, fora da

tela. Enquanto o interesse do diretor passa pelas espacialidades possíveis como mais um

representante, mais um ponto de vista sobre o objeto.

Uma reflexão necessária que respalda teoricamente este trabalho passa

necessariamente pelo diálogo entre a geografia e o cinema. O caráter documental do filme de

Michael Moore pretende apresentar uma certa fidelidade à representação do tema, dada a

condição científica que qualquer documentário se propõe a apresentar. Por outro lado, é de

maneira lúdica e emocionalmente instigante que o diretor encara os desafios propostos no

documentário em suas ações de resistência às grandes corporações. Afinal, qual seria o limite

entre a realidade e a ficção no espaço narrativo e imagético do documentário? Estes pares que

figuram como complementares, e não como oposições, estabelecem um outro olhar para o

espaço geográfico em que se insere o documentário, na medida em que contempla a dinâmica

sociedade e natureza.

Para responder a estas questões este artigo pretende fazer uma leitura dos relatórios

produzidos pela turma a partir da exibição do filme; uma seleção dos debates propostos em

seminários e articular as considerações finais que possam traduzir esta experiência em uma

tomada de consciência.

Para Michael Moore, o capitalismo “não pode ser regulado”. Por isso “tem de ser

simplesmente eliminado ou substituído por um sistema mais justo.” Para alguns geógrafos

críticos como Milton Santos, David Harvey e Edward Soja esta, afirmação parece

incontestável. Além destes, Henri Lefebvre e o próprio Marx previram o esgotamento de um

modo de vida que afirma as suas bases no lucro, na especulação e na exploração do trabalho.

Descrição

Este trabalho surgiu a partir de uma experiência realizada com a turma de ensino

técnico em Redes de Computadores do segundo ano do ensino médio do Centro Federal de

Educação Tecnológica de Minas Gerais de Belo Horizonte. A partir do estudo do tema
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Capitalismo nas aulas de geografia, que implica a dinâmica e expansão mundial do sistema

político econômico no século XX, foi proposto que a turma assistisse ao filme de Michael

Moore Capitalismo. Uma história de Amor(2009). do qual o diretor narra a história do

capitalismo no mundo com ênfase para a sociedade americana. Segundo o documentário de

Moore, toda a maneira como foi organizada a expansão do sistema político econômico teria

culminado na crise de 2008, que teve seu reflexo em escalas internacionais e repercutiu em

diferentes países.

Segundo um aluno participante, o título do documentário faz lembrar uma crítica do

geógrafo Milton Santos que afirma que a utopia do capitalismo é o fato de aqueles “que

agregam” tentam nos fazer acreditar. O sonho do capitalismo é fazer com que as pessoas

acreditem, ainda que sem ter a menor noção do risco que correm.

A partir da análise do filme uma das questões que vieram à tona foi o velho debate que

se impõe entre marxistas e capitalistas no mundo ocidental. Alguns alunos analisaram o filme

compreendendo que Moore se enquadra entre os teóricos marxistas uma vez que a crítica ao

capitalismo se centraliza no enredo do documentário. A espetacularização do tema pelo

diretor se fez presente nos debates e nos relatórios que resultaram da atividade. Comumente as

idéias entre o capitalismo e a “natureza humana” se confundiram de forma a levar a outras

compreensões do filme que versaram tanto para o embate entre a realidade e a ficção, quanto

para as dimensões morais e éticas formadas pela sociedade do capital e do consumo.

Em um dos relatórios apresentados, um aluno indagou em relação às afirmações de

Moore

“Essa maneira de pensar que parece ser atual não é nova. Muito do
desenvolvimento da filosofia nos últimos séculos foi a busca de equacionar
essa questão. Já, há muitos séculos, os filósofos diziam que o homem é o
lobo do homem, ou seja, enxergavam a própria natureza humana como
corrompida.”

Para tentar elucidar as questões propostas tomamos dois caminhos que puderam

contribuir para a reflexão. Em princípio, os alunos pesquisaram sobre a biografia de Michael

Moore e aquilo que envolve sua fama enquanto diretor a partir de notícias e reportagens que o

qualificavam ou depreciavam. O relato que nos pareceu mais preciso e detalhado foi o de Ana

Amado, no livro O cinema do Real. (2005)

O texto da Ana Amado Michael Moore e uma narrativa do mal (2005) traz uma

análise de quem é Michael Moore e quais seriam os interesses dele em fazer documentários.

Assim, um documentário surge da premissa de retratar a realidade, passando a verdade para o
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espectador e tentando ser o mais imparcial possível, mas Michael Moore não trata os

documentários que ele dirige desta maneira. Eles trazem o seu ponto de vista particular e seu

posicionamento político encarnado na dimensão cinematográfica.

Amado (2005) afirma que outros documentários do Michael Moore, tal qual

“Capitalismo: Uma história de Amor”, são construídos através de relatos pessoais, o que

distancia a crítica do objeto, e o contexto social da obra de arte que se pretende produzir na

elaboração do documentário. Amado (2005) afirma também que os relatos do diretor surgem

com um cunho totalmente apelativo, com intuito de comover e fazer com que os espectadores

“comprem” a ideia central da narrativa. Nesse documentário em questão, a centralidade

temática é a noção de como o capitalismo afeta e explora as pessoas pobres no intuito de

deixar as pessoas já ricas ainda mais ricas. Então, podemos questionar a verdadeira intenção

de Moore em fazer esse documentário a partir da veracidade dos fatos. Além disso, de acordo

com o site O GLOBO esse documentário foi feito rapidamente, em apenas 6 meses, e

arrecadou cerca de quatorze milhões de dólares. O curto prazo para elaboração e a insistência

em ganhar a bilheteria com a crise ainda em evidência também comprometem

significativamente a busca pela veracidade. Não apenas pelo curto prazo, mas pela crista da

onda que o filme ganha as telonas e recai sobre espectador ainda em fase de compreensão do

fato social.

Dentre todos os filmes de Moore, esse documentário foi o que menos lucro obteve

com a bilheteria, o que nos leva a compreender que há uma contradição no discurso do diretor

que, se por um lado critica o capitalismo, por outro lado acaba por se aproveitar dele não

apenas para realizar a crítica, mas justamente para lucrar, ponto fundamental daqueles a quem

o documentário oferece a crítica. Então, de certa forma, compreendemos que Moore teve

lucros altos com essa produção ainda que se apropriando de relatos que margeiam a fronteira

entre a realidade e a ficção para questionar os dogmas do capitalismo.

Como citado por Amado (2005), o documentário é baseado em relatos, com o intuito

de cativar rapidamente o espectador, no início do documentário vemos diversas famílias

sendo despejadas, devido ao não pagamento das hipotecas, ou aluguel, e com isso o

documentário já aliena os espectadores, pois em tese, não há quem aprove a política de

despejo que introduz o documentário, sobretudo da maneira comovente como é enunciado

pela narrativa. Posteriormente, a narrativa percorre mais e mais casos de relatos dramáticos

que possam fazer com que o espectador, também como o cidadão comum, se identifique e se

reconheça nos dramas.
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Amado (2005) mostra que Michael Moore utiliza de uma linguagem que é

frequentemente utilizada na televisão, utilizando trechos de relatos, juntamente com imagens

que retratam essas situações. A autora questiona a legitimidade destes relatos, considerando a

pertinência e a veracidade que no documentário apresenta. Assim expõe a desconfiança entre

o real e a ficção em relação às pessoas que atuam no filme. Será que realmente viveram aquilo

ou são atores contratados? Pois tudo o que é retratado no filme parte de apenas uma

perspectiva, a de Michael Moore.

O texto Uma Narrativa Do Mal (2005), apresenta um trecho de uma entrevista onde o

Moore diz que não faz documentário com o intuito de documentar, e sim um filme para

entreter, comover e surpreender o espectador. De modo que podemos interpretar essa fala

dele, como quem aceita a ficção para promover uma realidade. Os documentários produzidos

e dirigidos não trazem, portanto, um compromisso com a realidade social tal como pode ser

interpretada pela sociedade em conjunto. Longe de dizer que qualquer documentário traga

apenas verdades, é sabido que a preocupação com a distribuição e a bilheteria podem fazer a

trama a recorrer por elementos que acabam por levantar elementos fictícios, justamente para

que ocorra uma promoção dos filmes. Entretanto, espera-se, em certa medida, que não se

modifiquem os fatos, e que não se alienem as questões centrais incorporadas a temática

documentada.

No filme, Moore trata também da política de George W. Bush, que era o presidente

em exercício na época em que o documentário foi gravado. Em algumas cenas se colocam em

questão as medidas tomadas pelo presidente que levaram a crise de 2008, mas não só a

política de Bush, e sim a de todos os presidentes desde Ronald Reagan, pois quando este

estava em exercício do cargo presidencial as empresas tiveram maior liberdade com a forma

em que começaram a “comandar” o mercado. Além disso, há um destaque para o fato de que

cada vez mais os empresários inserem-se na vida política para poderem alcançar a finalidade

de alterar políticas econômicas, sociais e trabalhistas em benefício particular.

Com isso, o documentário faz uma comparação importante: Se no início do filme

apresentam-se os anos de glória que o capitalismo americano ofereceu à sociedade do pós

segunda guerra mundial, é possível observar que isso acaba por levantar o diagnóstico de que

a evolução social do capitalismo, orientado pelas grandes empresas e corporações, de fato

legitimam a crise que ocorreu em 2008.

Não podemos negar que as intenções de Moore ao relatar estes fatos trazem uma

reflexão que é necessária para a sociedade, que é como o capitalismo funciona e como
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podemos tentar remediar as questões mais injustas que ele ressalta. Mas é preciso ter

consciência de que o documentário traz apenas a versão mais cinematográfica dos fatos, ou

seja, apenas o lado das pessoas que sofreram com esse momento da crise de 2008, tratando ele

como o mal da sociedade. Assim, Amado afirma que:

A relação entre a ficção e a verdade não deixa de ser problemática. Não
menos que a que liga a verdade e o gênero documental. A poética do cinema
clássico, por exemplo - poética de ações e representações -,constrói intrigas
nas quais o valor da verdade se sustenta com uni sistema de arranjos e
verossimilhanças que constitui o específico da ficção. No cinema
documental, ao contrário, os fatos e ações são verdadeiros porque existentes
e não imaginados, mas também submetidos a arranjos e jogos de
verossimilhanças que, ao menos, comovem no seu afã de autenticidade e
evidência. (Amado, p.226, 2005).

Kossoy (2016) trata em O mundo real e o mundo ficcional como tudo na ficção está

ligado a realidade, assim como a realidade está ligada a ficção. Há também diversas análises

sobre como a ficção interage com a realidade diretamente e indiretamente. No texto

apresenta-se a relação da fotografia com o fotógrafo, de como a fotografia traz consigo a

identidade do fotógrafo, e de como ela tem um valor diferente para cada pessoa que a observa

ou até mesmo a percebe.

Com base teórica no texto de Kossoy (2016) podemos questionar o documentário do

Michael Moore em relação ao que o cinegrafista passa para o documentário de si mesmo e o

que cada um interpreta ao assistir o documentário. É bem visível que a intenção do

cinegrafista é a critica ao capitalismo, ou uma análise de como o capitalismo destruiu a

liberdade e a democracia visando sempre o lucro. Porém, mesmo compreendendo o que o

cinegrafista tenta passar, é imprevisível saber como o documentário impactará cada

espectador, uma vez que se concebe o capitalismo a partir de um contexto de vida social. Isso

acaba por dificultar a intenção do documentário uma vez que ele estará sujeito a distintas

leituras.

A segunda etapa de nossa busca e pelas respostas que surgiram a partir do

documentário versaram para uma melhor compreensão do que é o marxismo. Em diferentes

livros de filosofia foi encontrada a relevância de Marx para se refletir sobre a sociedade e a

arte. Alguns comentários retirados de livros pelos alunos são:

“Pode-se afirmar que as idéias de Marx tiveram, num prazo menor,
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uma influência maior que qualquer outro pensador da história.”

“Marx disse que a verdadeira função da arte é a crítica social,

segundo ela a arte deve levar as pessoas a entender de modo mais profundo o

que há de errado com a sociedade, portanto com suas próprias vidas”

“Durante seu período de triunfo ideológico, o marxismo teve uma

influência mundial nas artes tanto quanto na política.”

Assim, mais do que a questão do capitalismo os alunos tocaram na teoria central que é

aproveitada pelos capitalistas orientar a crítica retórica: o marxismo cultural. É curioso

perceber que mesmo não tendo o embasamento teórico que pudesse orientar o pensamento

marxiano, os alunos reverberaram rapidamente pelo desdobramento das teorias do filósofo

que culminaram no polêmico marxismo cultural, teoria adorada por muitos intelectuais e

depreciada por tantos outros.

Em tempo, a professora veio explicar que:

“O marxismo cultural é uma derivação do marxismo, portanto, é uma
releitura de Marx. Existem aqueles que se opõem a essas derivações e
acabam por acusar a teoria de "ser de direita". Assim, minha sugestão é que
vocês não se detenham a estas acusações porque isso pode conferir uma
segunda critica feita pelo nosso debate. Podem tomar a ideia como queriam
os filósofos pensadores da Escola de Frankfurt, tal como Benjamin, e
compartilhem as opiniões propostas por esta corrente de pensamento.”

Entre as definições da corrente teórica tomadas pelos alunos surgiu uma de que o

marxismo cultural consiste em uma estratégia discursiva que vai sendo implementada nos

leitores, ou espectadores, gradativamente, através do discurso até que a ideia se materialize na

mente deles. Mesmo assumindo um viés capitalista do qual critica, a corrente teórica associa-

se a prática de Michael Moore, e faz com que a seleção de imagens de alguma maneira se

contradiga com o exercício profissional que oferece.

Kossoy (2016) faz questionar a confiabilidade do documentário, pois afirma o quanto

a análise das imagens são vulneráveis as alterações do produtor e como são selecionadas

criteriosamente para causar determinada reação no espectador. Ao abordar matérias de

natureza política e ideológica, a imagem que será aplicada tende a um tratamento que

corrobore com a espetacularização do tema.
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Desde sempre as imagens foram vulneráveis às alterações de seus
significados em função do título que recebem, dos textos que ‘ilustram’ e
(...) outras manipulações como a reutilização de uma mesma fotografia para
servir de prova numa situação diferente (...). As alterações têm o objetivo de
se mostrar apenas parte do assunto segundo interesse determinado do editor.
Em matérias políticas ou ideológicas, a imagem que será aplicada em algum
veículo de informação é sempre objeto de algum tipo de ‘tratamento’ com o
intuito de direcionar a leitura dos receptores. Ela é reelaborada - em conjunto
com o texto - e aplicada em determinado artigo ou matéria como
comprovação de algo, ou, então, de forma opinativa, com o propósito de
conduzir, ou melhor dizendo, controlar ao máximo o ato da recepção numa
direção determinada. (KOSSOY, p.52, 2016)

Ao longo da obra cinematográfica, percebe-se o uso de todas essas estratégias de

argumentação citadas por Kossoy. A primeira delas, a utilização de uma mesma fotografia

para servir de prova em uma situação diferente, aparece nas cenas em que se tem os discursos

dos políticos; a segunda, o ‘tratamento’ da imagem, nos cortes realizados; a terceira, o

controle máximo do ato da recepção numa direção determinada, na escolha das cenas. Dessa

forma, tem-se um domínio sobre a ideia que o espectador formará segundo uma manipulação

realizada e, consequentemente, tem-se uma forte exposição.

Mais do que esses fatores, ficou a desejar uma conclusão do documentário acerca do

fato de que Moore incentiva uma intervenção na prática capitalista, mas não oferece os meios

para que se faça isso, tais como a organização de grupos de protesto ou, simplesmente, a

mudança nos hábitos pessoais cotidianos. A crítica de Moore não contribui com uma outra

possibilidade de mundo, como seria se começasse a partir uma alteração onde o problema se

localiza em tese, ou seja, na alienação das pessoas, como é dito durante todo o longa.

Ainda como parte da pesquisa, que reverberou para o Marxismo Cultural, foram

encontrados autores de relevância como Walter Benjamin. Podemos encontrar na obra de

Walter Benjamin, em seu texto A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica uma

visão bastante otimista em relação ao cinema.

A teoria de Benjamin considerava o cinema como potencialmente revolucionário, por

possibilitar às massas um instrumento de renovação. Considerando que a arte, como a ciência,

constitui-se como uma forma mais desenvolvida de conhecimento produzida pelo homem, ela

pode nos ensinar a ver e a ouvir, e também a refletir, fazendo avançar a nossa humanidade.

Para Benjamin, o que tornava o cinema único era, paradoxalmente, o seu
caráter não-único, o fato de que suas produções eram disponibilizadas
multiplamente, para além das barreiras de tempo e espaço, em um contexto
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em que o fácil acesso transformava-a na mais social e coletiva das artes.
(STAM, 2003, p. 84)

O marxismo cultural benjaminiano, atravessado pela relevância que autor atribui ao

cinema, passa a fazer sentido enquanto desdobramento da obra marxiana num período em que

o capitalismo se instala em todo o mundo, um período de globalização que não divide mais as

opiniões entre comunismo e capitalismo como ocorreu no mundo de outrora.

Resultados

Como resultado preliminar da atividade, podemos apontar algumas dificuldades de

compreensão que perpassam as análises de cunho marxista. Em primeiro lugar

compreendemos a necessidade de discutir as idéias de Marx como filósofo que se opôs ao

modo de produção capitalista sem negar a sua presença e inserção no mundo ocidental da

época.

Percebe-se que a dificuldade dada pela ausência da base da teoria marxiana neste

debate por meio de livros, obras de arte ou outros elementos, termina por insurgir uma gama

de já inflamada opiniões midiáticas, sem qualquer profundidade na teoria marxiana. Tais

opiniões podem interferir de maneira expressiva na conscientização daqueles que

desconhecem a vastidão da obra do filósofo.

Em segundo lugar, a associação entre Moore e Marx acaba por se romper pois, se

Moore utiliza dos filmes documentados para atingir lucro pelo mesmo viés que o capitalismo

que ele próprio critica, Marx, ao contrário, se contentava com modo de vida simples, sem

qualquer interesse em prover lucros materiais ou acumulação de bens. A versão marxista do

produtor de nosso documentário poderia se aproximar mais da corrente teórica que embute

um desdobramento do marxismo a partir da ideia de um Marxismo Cultural.

Assim, conclui-se que o estudo da geografia demanda, contemporaneamente, outros

instrumentos para a compreensão da sua relação com o real, definindo novos limites à

disciplina escolar. Bem como o professor de história não deve entender as imagens

fotográficas em si mesmas, mas como ponto de partida para desvendar o passado, o professor

de geografia não deve entender, mas como ponto de partida para investigar o presente e a

realidade. Para isso deve compreender o contexto político e social do presente que está na

mídia ao acesso fácil dos alunos, e o presente da obra de arte analisada em sala de aula.
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