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Resumo 
 
O presente artigo mostra a importância da arte fílmica para a formação do/a aluno/a, 
particularmente do ensino superior, a partir da experiência dos autores com o projeto 
voltado para Práticas de Formação. Destaca os efeitos do bom uso desse recurso na 
prática educativa, sem, todavia, o fardo que carrega o aluno no interior da aula. A arte 
fílmica instiga o espanto, mexe com o pensamento, instiga a formação, afeta a vida do 
aluno/a. Nenhum centímetro da tela branca e iluminada corre o risco de ser neutro. Em 
cada ponto de luz encontra-se um “grande texto”. Texto autêntico, texto que se embola 
com o contexto, texto que faz o espectador nunca mais ser o/a mesmo/a. Texto que, 
enfim, auxilia a aula na direção de fazer emergir sentimentos essencialmente humanos – 
estranhar, sentir e viver a vida. 
Palavras-chave: filme, aula, formação, tecnologias de informação e comunicação 
 
 

THE ART OF THE FILM AND THE CLASS: EDUCATION, LIFE 
AND LIGHTIN THE ERA OF THE "INTERNETÊZ"  

 
Abstract 
 
This article shows the importance of  the art of the film to the student's education, 
particularly on the higher education, from the authors' experience with the project for 
Education Practices. The effects of the good uses of this feature in the educational 
practices must be highlighted, whitout the burden that the student carries in the 
classroom. The art of the film excites the wonder, stirs the thought, provokes the formation, 
affects the students lives. Not one centimeter of the illuminated white screen, is likely to 
be neutral. At each point of light is a "great text". The authentic text, the text that lump 
together with the context, the text that shows to the viewer to be never the same every 
times. The text that ultimately helps the class to emerge in the direction essentially 
human feelings - surprise, feel and live the life. 
Keywords: film, classes, formation, information communication technologies  
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Introdução breve 

 
 

 
O filme termina, mas não nos deixa. 
(ROGER EBERT, 2004) 

 

 

Dificilmente alguém sai do cinema protegido na neutralidade. Todos os 

centímetros quadrados da tela iluminada dormitam fragmentos relacionados à vida 

social daquele que a prestigia. Nem mesmo aqueles filmes medíocres que faz o 

espectador oscilar entre cochilar e dormir durante o filme, haverá sempre, de acordo 

com Bruñel (1983), cinco minutos carregados de efeitos e afetos ao público cinemeiro. 

Em cada ponto de luz, emerge uma palavra, uma idéia, uma história, cuja essência é a 

existência humana.  Em cada ponto de luz encontra-se um “grande texto”. Texto 

autêntico, texto que se embola com o contexto. Pleno de sentidos, cheio de provocações. 

Balázs (1983) complementa, nenhum centímetro da imagem - uma vez expressivo, 

gesto e fisionomia - corre qualquer risco de ser neutro.  

A partir dessa premissa, os efeitos da imagem fílmica não se limita a quadradura 

da tela iluminada, nem todos os elementos que a constitui. O diálogo compacto, o som, 

a música, entram na escuridão e se alongam até o interior da platéia. A imagem 

iluminada entra na gaveta dos guardados do humano, mexe nas lembranças - sejam 

doces, sejam amargas. Desassossega a memória.  Apodera-se do corpo. Entra na alma.   

Para Nauerhober, a arte fílmica  

 

(...) nos faz ficar tristes e nos faz ficar alegres. Incita-nos à reflexão e 
nos livra das preocupações. (...) A cada dia milhões de pessoas buscam 
seu isolamento, seu grato anonimato(...) a estória narrada de forma 
compacta, o colorido jogo de emoção, força e amor que risca a tela.” 
(NAUERHOBER, 1983, p. 380) 

 

Na mesma linha, é nessa escuridão essencialmente humana, lembra Bhartes 

(1988), que se trabalha a liberdade do corpo. Esse trabalho pleno de magia e invisível  

dos afetos possíveis, diz o autor, procede daquilo que lembra um casulo 
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cinematográfico; “o espectador do cinema poderia retomar a divisa do bicho da seda: 

inclusum labor illustrat; é porque estou fechado que trabalho e brilho com todo o meu 

desejo”. (BHARTHES, 1998, p.347) 

E diante da tela iluminada, envolvidos pelo som, pela música e pela palavra que 

emerge do diálogo compacto, “ficamos fascinados” por esse lugar brilhante, dançante e 

encantatório. Para o autor, a imagem está ali, diante de cada espectador, para este 

espectador: “coalescente”. Seus significantes e significados se fundem (IB). A imagem 

está ali e porque cheia de luz “nos cativa e nos captura”.  Todos centímetros da tela 

iluminada é um “grande texto” – vivo, cheio de alma. Quanta alma! 

 

O texto iluminado e a aula: entre o pensamento, o espanto e a luz 

 

O texto iluminado pode ser considerado um bom recurso para uma boa aula. 

Aula que, carregada pelos artefatos da tela iluminada, instiga, desafia e chega a cansar 

pelo movimento de idas e vinda do pensamento. O filme parece ser um recurso, quando 

adequadamente utilizado, que permite experimentar a relação viva entre o 

estranhamento, o pensamento, a realidade (in)concluída, (in)tocada e (des)conhecida. 

Pelos recursos de que se vale, explica Albinati (1999), o tratamento peculiar de imagem, 

qualidade do som, seqüência do enredo, os movimentos da câmara, a realidade dada a 

ação, ele apresenta o mundo conhecido como se fosse uma novidade. De novidade, em 

que pese os minutos surpreendentes, pouco tem. Porque o filme torna estranho o que 

parece conhecido e, até, familiar. A autora, a partir do ideário hegeliano, acrescenta: “o 

que nos é familiar, justamente por ser familiar, nos é desconhecido” HEGEL (1992). O 

alcance da luz que emerge da imagem fílmica ilumina pontos raramente percebidos na 

vida cotidiana. Vida cotidiana, vida de todos os dias, vida que, embora “do homem por 

inteiro”, nunca é vivida por ele em sua inteireza. Nela, para Heller (1970), colocam-se 

em funcionamento todas suas capacidades intelectuais, seus sentimentos, suas paixões, 

suas idéias. Ao por em funcionamento todas as suas capacidades, porém, nenhuma delas 

“realizar-se-á, nem de longe, em toda a sua intensidade.” Nem de longe são capturadas 

de forma plena, nem mesmo aquelas pelas quais se valem repetidas vezes e 

aparentemente compreendidas. A arte fílmica permite-nos tocar naquilo que trazíamos 

de mais guardado, de mais escondido, de mais sagrado. Mergulha no sub-solo da 

memória. Permite-nos ver o que antes não víamos, pensar no antes mal pensávamos, 

escutar mais do que a capacidade de audição permite que seja escutado. 
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O ritmo de vida que a sociedade midiática e maquínica nos impõe, afinada com 

os recursos de que se dispõe, particularmente televisivos, diminui a capacidade de 

escuta, de compartilhamento, de diálogo, de reflexão. Aliena, amortece, congela.  

Fagundes, autor da peça 7 minutos, adverte  

 

(...) nós vivemos em um país desacostumado ao ato de pensar. Nossa 
formação cultural está reduzida àquela dúzia de filmes americanos com 
sua fantástica linguagem traduzida em ação. Nosso padrão de televisão, 
esperto, ágil e dinâmico, prende nossa atenção por, no máximo, sete 
minutos! (...) Nada mais nos exige reflexão. Até mesmo o melhor 
programa está sujeito a essa lei férrea do tempo máximo de 7 minutos. 
Então eu vou ao banheiro, eu tomo café, eu telefono, eu descanso(...). 
Nossos melhores pensamentos, nossas maiores reflexões, nossa mais 
apurada percepção do mundo não passam de 7 minutos a que fomos 
condicionados. Até mesmo nossas emoções obedecem a essa regra de 
tempo. E não é pra menos(...) Mas se fôssemos capazes de manter a 
nossa indignação por um espaço de tempo maior, só Deus sabe que 
caminhos estaríamos trilhando agora. (FAGUNDES, 2003.11) 
 
 

Nesse cenário, parece que a arte de pensar advertida por Kant (2002) e proposta 

por Roszak (1985), estará sempre desafiando aos pais, ao Estado, ao Governo, aos 

professores(as), aos alunos(as), a escola básica e superior, aos profissionais da educação 

de modo geral. Ensinar a criança, ao adolescente e ao jovem a verdadeira arte de pensar, 

parece ser “todo propósito da educação”. Para o autor, a arte de pensar se baseia na 

assombrosa capacidade que tem a mente de criar mais além do que se propõe, mais além 

do que se pode prever. É imperativo aprender a pensar de modo que, de posse dessa 

capacidade jamais acabada, outras aprendizagens, dessa decorrente, seja possível: 

aprender a ler, aprender a estudar, aprender a falar, aprender a ir além daquilo que se 

prever, aprender a ir além do saber sabido, aprender a duvidar daquilo que nos 

impingem a acreditar, aprender, enfim, a ser, sem que isto seja um fardo. Nisso consiste 

o bom uso das tecnologias educativas – sejam as mais tradicionais, sejam as mais atuais. 

Muitos de nossos alunos, porém, lembra Romão (2008), numa era em que a 

agilidade em apertar os botões e arrastar os dedos reina, aquela capacidade fica cada vez 

mais prejudicada. Daí desencadeia uma teia de prejuízos em outras capacidades a esta 

enovelada – de fala, de comunicação, de diálogo, de leitura, de escrita. 

Causa-nos espanto o rumo da nossa língua portuguesa no âmbito da prática da 

“Internetês”. A comunicação, em que pese à liberdade de formas mais rápidas e 

apropriadas de comunicação, se reduz a abreviaturas consonontais e expressões 
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esqueléticas ganham lugar nas “salas de bate papo.” Importa, de acordo com uma 

coluna publicada na Folha de São Paulo, colocar em dúvida se a língua portuguesa 

continuaria hoje a ser a “última flor do Lácio” poetizada por Olavo Bilac. Parece que se 

o poeta estivesse vivo hoje, não teria feito, da maneira que o fez, a declaração de amor e 

admiração ao nosso idioma. Talvez, hoje, a língua portuguesa não seria para o poeta 

fonte de inspiração, de poesia, de beleza, conforme o foi na época em que escreveu no 

soneto “Língua Portuguesa”. 

Língua Portuguesa 

Última flor do Lácio, inculta e bela, 
És, a um tempo, esplendor e sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga impura 
A bruta mina entre os cascalhos vela... 

Amo-te assim, desconhecida e obscura. 
Tuba de alto clangor, lira singela, 
Que tens o tom e o silvo da procela, 
E o arrolo da saudade e da ternura! 

Amo o teu viço agreste e o teu aroma 
De virgens selvas e de oceano largo! 
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,(...) 

(OLAVO BILAC) 

 

Nada mais nítido, pois agora, de acordo com Silva (2012), a última flor do 

Lácio, nem sequer bem entendida pelos antigos leitores do poeta, é português “falado” 

pelos jovens na Internet e nas redes sociais em formas de códigos cada vez mais 

abreviados e capengas. Parece que encontraram uma forma de matar a língua sem 

sequer conhecê-la em toda sua riqueza. 

 
São numerosos códigos, abreviaturas oficiosas, neologismos e 
construções gramaticais “inovadoras” que descaracterizam 
nosso idioma, considerando um dos mais ricos, complexos e 
positivamente redundantes sob o aspecto da lingüística e da 
semiótica. (SILVA, coluna Folha de São Paulo, 26.02.2012) 

 
Nesse universo, que contribuição traz a arte fílmica? Seus efeitos, ainda que, por 

vezes, provisórios vão para além das formas mais inusitadas de comunicação, das 

preocupações diárias. Instiga a reflexão. E, assim, alivia o fardo da vida cotidiana e 

“serve de alimento a nossa imaginação empobrecida.” (NAUERFHOBER 1966, p. 

380). A aula por meio da tela iluminada permite a passagem do pensamento ingênuo 



 

 

6

6

para o pensamento crítico, do espanto espontâneo para o espanto crítico, da história 

concluída para a história continuada, do nascimento para a vida. Metz (1977) descreve o 

que ocorre: “(...) Assisto a projeção do filme. Assisto. (...) Olho e ajudo. Olhando o 

filme, ajudo-o a nascer, ajudo-o a viver, posto que é em mim que ele viverá e é para isso  

é que foi feito(...)  

 

 

Experiência com a arte fílmica na aula: cada qual com seu próprio filme 

 

Nesse momento, relacionamos alguns filmes, muitos dos quais sugeridos e 

trabalhados pelos alunos (as) em projeto chamado Práticas de Formação, realizado na 

PUC-Campinas, quando professores na época da disciplina: Educação e Cultura: o 

caminho das letras por meio da luz. Este projeto, oferecido aos alunos (as) dos 

diferentes tipos de formação, tinha como objetivo pensar, a partir da arte fílmica, os 

saberes para além da formação específica. Assim, alunos de diferentes cursos, 

motivados pelo mesmo móbile – gosto pelo cinema - participavam de um encontro 

semanal – 4 h, aos sábados, até completar a carga horária de 17 h. Em todos os cursos 

realizados, nenhum deles, no entanto, ficou separado da formação específica, da 

realidade vivida pelo aluno (a). Ao fim do curso, cada qual com seu próprio filme, 

discutia aquilo que o filme trouxe de mais educativo para sua formação. O curso 

findava, “o filme termina, mas não nos deixa”. Continuava, assim, em aberto outras 

histórias, outros diálogos, outros filmes inspirados a partir da aula por meio da tela 

iluminada. Aqueles alunos/as dos mais variados cursos saiam provocados pelos filmes 

selecionados – inicialmente por estes autores e, ao final do curso, pelos próprios alunos 

(as). Aqueles alunos (as), a partir dos estranhamentos permitidos pela tela iluminada 

experimentavam o movimento de idas e vindas entre o pensamento, o espanto e a luz. 

Alguns daqueles filmes, entre outros e tantos que virão na lembrança do leitor, 

relacionamos a seguir partindo de uma pergunta seguida de uma breve apresentação 

comentada.   

Quem sai indiferente a história narrada em “Milk: um sonho de igualdade”.  Um 

nova-iorquino, na década de 70, decidido a enfrentar a violência e o preconceito da 

época, busca direitos iguais de oportunidades sem discriminação. Milk entra numa 

batalha política nada fácil “e consegue ser eleito, tornando-se o primeiro gay” a alcançar 

ocupar um cargo político. A luta do seu protagonista contra a discriminação e sua 
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determinação em ocupar o seu lugar na sociedade, ocupando cargo público de 

importância nos Estados Unidos causa maior rebuliço. Trata-se de uma história 

comovente que abarca a causa, em oposição ao preconceito nocivo, em favor do 

diverso, do diferente, do respeito à diversidade.  

Quem não admira, mais que o gosto pelo cinema, a relação de amizade vivida 

por Alfredo e Totó em “Cine Paradiso”, na Itália-1988 e o encanto mostrado pelos 

habitantes daquela vila italiana quando tem a oportunidade de assistir ao filme pela 

primeira vez. Quem sai ileso do filme, na mesma linha, “O carteiro e o Poeta”. Filme 

inolvidável que narra, na justa medida, a busca pelo amor e aceitação. Um filho de 

pescador é contratado para entregar cartas, numa ilha do Mediterrâneo, “ao poeta do 

amor” Pablo Neruda. De uma interpretação notável e imagens espetaculares emerge 

lições de amizade, de amor, de respeito, de admiração, de vida.  

Quem não saiu afetado em continuar a “Corrente do Bem” (2000) no filme que 

leva o mesmo nome. A corrente é iniciada em Las Vegas e chega aos Estados Unidos. 

Narra à história de um garoto da 7ª. série determinado em atender a sugestão do 

professor de Ciências Sociais. 

 Quem condenaria, excetuando a administração superior daquele colégio, a 

atitude da professora no filme “O Sorriso de Monalisa”- Estados Unidos, 2003. Uma 

história que acontece em 1953 na faculdade de Wellesley College, coloca sob questão a 

tradição de um Colégio que mede o sucesso das alunas pelo casamento em detrimento a 

profissão. A professora, recém-contratada e, ainda, em fase de avaliação, desafia a 

administração superior e encoraja suas alunas a mudarem de mentalidade.  

Quem saiu do filme “Central do Brasil”, 1997, sem dá a importância a 

oportunidade de leitura e escrita para todos? Dora, a personagem vivida por Fernanda 

Negro, escreve cartas em atenção ao apelo dos analfabetos, na Central do Brasil. A fila é 

grande! Quem saiu do filme iraniano “O Jarro”, 1992, sem concordar que o professor 

não pode desenvolver seu ofício sem que tenha condições mínimas de trabalho. Numa 

escola, no meio do deserto, um jarro grande é o único reservatório onde as crianças 

bebem água, mas o jarro trinca e solucionar este problema passa a ser prioritário. A 

aldeia, a partir do pedido do professor aos seus alunos, é mobilizada para atender, tanto 

quanto possível, aos alunos. Quem é contra as mentiras inventadas pelo pai ao filho 

pequeno no duro campo de concentração no filme “La Vita è Bella” (1997) para que 

esta criança não perca a crença de que a vida é bela.  
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Quem permaneceu em silêncio diante da tensão mostrada entre o trabalhador e a 

máquina durante e depois do filme “Tempos Modernos” com Carlitos? Mesmo em 

cinema mudo, o filme, a partir da linguagem corporal, fala alto ao público que o 

prestigia sobre o descaso ao trabalhador em uma fábrica que é vigiado em todos os seus 

passos e tratado como uma máquina. Trabalho, alienação, exploração do trabalhador são 

pontos que se evidenciam. Carlitos, todavia, não desistiu de encontrar a felicidade. Sem 

perder o humor e a capacidade de nos fazer rir, nos permite espantar-se frente à 

exploração, ainda tão atual, do patrão pelo trabalhador. Quem não fica indignado ao 

constatar que a disputa do alimento entre o ser humano e os porcos, mostrada no 

documentário “Ilha das Flores”, Brasil 1998, também ocorre pelo Brasil afora? Quem 

não sai se valendo do documentário para exclamar: “Brasil, mostra a tua cara (...)”! 

Quem sai ileso com a busca de Amélie, uma jovem extremamente tímida que 

trabalha em um pequeno café na Itália, em ajudar a outros a encontrar sua felicidade da 

forma mais inesperada e encantatória possível. O filme narra à história de Amélie, 

“menina que cresceu isolada de outras crianças.” Isso se deve ao fato de seu pai supunha 

que sua filha tinha alguma anomalia cardíaca. Seu coração batia muito rápido na leitura 

de seu pai, mas este não sabia que isto ocorria porque a menina ficava nervosa na 

medida em que tinha os raros contatos face a face com o pai. Por esta razão seu coração 

batia mais que o esperado e, em conseqüência, seus pais impediram que Amélie 

freqüentasse a escola. Amélie foi, então, alfabetizada por sua mãe que também era 

professora. Ficou órfão quando ainda era criança. Perder a mãe tão cedo e, aliado a isso, 

ter uma infância tão solitária foram fatores determinantes no desenvolvimento de 

Amelie e na forma de relações “com as pessoas e com o mundo” ao se tornar adulta. Na 

maioridade passou a trabalhar de garçonete. Mas a história do filme ganha vulto quando 

ela encontra no banheiro de seu apartamento uma caixinha e decide, então, procurar o 

dono. Ao notar os efeitos de sua atitude na pessoa mais interessada, Amélie muda sua 

visão. Amélie, a partir daí, ajuda e promove a felicidade das pessoas mediante “a 

realização de pequenos gestos”. Ganha, então, “um novo sentido para sua existência”. 

Uma ex-aluna do curso supracitado, que esteve em Paris na época em que o filme “O 

fabuloso destino de Amélie Poulain”, esteve em cartaz, constatou quanto este filme 

afetou as relações do povo italiano, incluindo o simples fato de dizer “bom dia”.  

Mexer e remexer na maneira de construir as relações sociais. Narrar histórias 

inspiradas na realidade. Remodelar o jeito de ser e se relacionar, dar um novo sentido a 

nossa existência, elevar a condição humana. Para que serve o filme se não for para isto, 
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para que serve a aula se não ultrapassar os limites da quadradura da sala e elevar os 

horizontes de cada um? Almeida (1999) sintetiza toda tentativa de dizer e mostrar a 

importância da imagem fílmica na aula. 

 

Os filmes, imagens e sons da língua escrita da realidade, artefatos da 
Memória Artificial, LOCAIS FANTÁSTICOS habitados por 
IMAGENS inesquecíveis em movimento, por serem discursos em 
língua da realidade trazem dela o inconcluso, a ambigüidade, a mistura, 
o conflito, a história. (...) Suas histórias em movimento, mesmo 
captadas pelo olho unívoco da perspectiva, escapam, em parte pelo 
olhar humano do espectador, que vê em tensão e não em afirmação. 
(ALMEIDA 1999, p. 140) 

 

Quem não se identificou com uma das histórias narradas em uma das mesas 

numa casa de massas na Itália. Este foi o cenário que o Diretor elegeu para o filme “O 

Jantar”, lançado em 1998. Fregueses, de lugares e conflitos diferentes, manifestam seus 

problemas, seus desejos e frustrações, seus conflitos, seus espantos, “seus vícios e 

virtudes,” seus sonhos, seus delírios, embora num momento pretensamente relaxante. 

Cada mesa reúne pessoas com suas histórias de vida pessoais, ignorando o seu entorno. 

E, mais recentemente, quem não saiu do cinema manifestando seu espanto diante das 

cenas surpreendentes do filme “Os vingadores”? Filme que atraiu espectadores de todas 

as idades no Brasil e no mundo mostra facilmente, não apenas perante a rapidez de sua 

divulgação, a magia que esta arte causa no espectador - seja criança, seja jovem, seja 

adulta – seja dentro ou fora da aula, de ambientes tradicionalmente educativos.  

Levar o filme para sala de aula, seja na universidade, seja na escola básica – em 

todas suas etapas significam retirar, de acordo com Carvalho (2007), Almeida (2001), 

alguns muros que separam as instituições de ensino do mundo que o cerca. “A projeção 

de filmes pode estimular debates e reflexões críticas dos estudantes acerca de fatos e 

problemas históricos, culturais, sociais, econômicas e políticas da sociedade” 

(CARVALHO, 2007, p. 53). Levar a tela iluminada para a aula é, com efeito, criar 

possibilidades de discutir a existência humana, seja de modo mais amplo ou restrito, 

seja de modo mais contundente ou não, mais simples ou mais elaborado. De uma 

maneira ou de outra tem como ponto nodal pensar o ser humano e tem como objetivo 

provocar o estranhamento.  

Concluindo, o filme é um recurso e um caminho tido como apropriado diante da 

“proposição de estranhamento.” Espantar-se, admirar-se que a realidade seja 

“exatamente assim”. Espantar-se um pouco mais e perceber que pode ser diferente. Para 
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Paulo Freire (2006, p. 53), ”nenhuma realidade é esta mesma”, como se fosse um 

destino a que não é possível fugir. Parece que é nisso que consiste o gosto de ser gente, 

da consciência de si. O autor, ao mostrar sua alegria em ser gente, explica: “(...) porque 

minha passagem pelo mundo não é predeterminada nem preestabelecida. Meu destino 

não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me 

eximir”. O autor, ainda, continua. “Gosto de ser gente, porque a história em que faço 

parte com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não 

determinismo.” (IB.) Daí a insistência do autor, tanto na problematização do futuro 

quanto na recusa a sua inexorabilidade. Pensar, problematizar e indignar-se frente à 

necessidade de que seja outra não esta que se mostra. Espantar-se, admirar-se, indignar-

se, perceber-se vivo, sentir a vida. Eis o que emerge da imagem fílmica. Lembre-se de 

Rosseau, (1999, p. 14) ao afirmar: “Viver não é respirar, mas agir; é fazer uso de nossos 

órgãos, de nossos sentidos, de nossas faculdades, de todas as partes de nós mesmos que 

nos dão o sentimento de existência”. Continua o autor: 

 

O homem que mais viveu não é o que mais contou o maior número de 
anos, mas aquele que mais sentiu a vida. Tal homem foi enterrado aos 
cem anos e estava morto desde o nascimento. Melhor seria ir para a 
tumba na juventude, se pelo menos tivesse vivido até essa idade. 
(IBIDEM) 

  

A arte fílmica promove sentimentos essencialmente humanos – sentir a vida, 

viver os sonhos. Rede inabarcável de existência plena, enquanto permite tempo e espaço 

contra o tédio. Rede inesgotável em que dormitam nossos sonhos, nossas recordações. 

O que queremos dizer, concluindo, aproxima-se de Passolini ao afirmar: 

 
[...] o cinema é substancial e naturalmente poético, [...]: porque tem 
natureza de sonho, porque avizinha aos sonhos, porque a seqüência 
cinematográfica é a seqüência de uma recordação ou de um sonho – e 
não somente isto, mas as coisas em si mesmas – são profundamente 
poéticas: uma árvore fotografada é poética, um rosto humano é poético 
[...] porque é uma parição, plena de mistérios, plena de ambigüidade, 
prenhe de significados polivalentes, porque mesmo uma árvore é um 
signo que pertence a um sistema lingüístico. Mas quem fala através de 
uma árvore? Deus, ou a realidade mesma. Logo a árvore como signo 
entra em comunicação com o interlocutor misterioso. (PASSOLINI, 
apud ALMEIDA 140) 
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