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Resumo: Apresenta e analisa os filmes Cidade de Itabuna, Bahia, Progresso de Itabuna e A Jovem Cidade, todos sobre a 
cidade de Itabuna-BA, datados, respectivamente, de 1945-1948, 1959 e 1967. Esses filmes, realizados sob encomenda da 
prefeitura, buscavam ser documentos da “modernidade” em que se encontrava a cidade naquele período e configuram-se por 
uma ótica progressista, reflexo da mentalidade desenvolvimentista vivenciada em todo o país. Pretende-se estabelecer 
relação entre os filmes e o seu contexto de produção, fazendo associação com os debates estabelecidos no período, bem 
como referenciá-los nas discussões em torno do fazer cinematográfico desse momento. Além disso, à luz de teóricos do 
cinema, analisa-se a linguagem de que os filmes se servem, a fim de identificar as “vozes” presentes, a estrutura 
preponderante e verificar em que tipo de representação esses documentários podem ser classificados.  
 

Palavras-chave: Documentário – Progresso – Itabuna. 
 
Abstract: It presents and analyses the movies City of Itabuna, Bahia, Itabuna Progress and The Young City, all on the city 
of Itabuna, dated, respectively, of 1945-1948, 1959 and 1967. These movies carried out under order of the town hall, were 
looking to be documents of the "modernity" in which the city was in that period and they are shaped by a progressive optics, 
reflex of the development mentality survived in the whole country. Relation intends to establish between the movies and his 
context of production, doing association with the discussions established in the period, as well as referenced it in the 
discussions around doing cinematographic of this moment. Besides, by the light of theoreticians of the cinema, it analyses 
the language of which the movies are served, in order to identify the present "voices", the predominant structure and check 
in which type of representation these documentaries can be classified.   
 

Keywords: Documentary – Progress – Itabuna. 
 
 
 
Introdução 

 

Desde seu surgimento, o cinema sempre causou grande frisson em todas as localidades às 

quais chegou. Disseminou-se rapidamente em várias partes do mundo, gerando alterações nos costumes 

e modo de vida das sociedades, tanto por proporcionar um contato mais próximo entre culturas 

diferenciadas, quanto por representar uma grande mudança no modo de as pessoas se relacionarem com 

a realidade. 

O sucesso do advento do cinema se deu tanto no âmbito do entretenimento, quanto em outros 

fins. Já nas primeiras décadas do século passado, intelectuais passaram a defender a sua utilização para 
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a transmissão de conhecimentos e difusão da educação; políticos, empresários e ideólogos defenderam, 

de maneira prática e efetiva, o seu emprego para fins de propaganda; assim como interessados na 

cinematografia dedicaram-se a explorar e experimentar as suas potencialidades técnicas, estéticas e 

criativas.  

Por apresentar características inovadoras, concernentes aos meios audiovisuais, o cinema 

apresentou um destacado crescimento, tanto no Brasil como no mundo, configurando-se como mídia 

adequada para a veiculação de mensagens. Congregando adeptos de estratos sociais diversificados, 

transformou-se, ao lado do rádio, em veículo de comunicação de massa, passando a gerar discussões 

em torno da sua atividade. Debates sobre gênero, técnica e, sobretudo, sobre a função social do novo 

meio, tornaram-se temas recorrentes nas sociedades das primeiras décadas no século XX. 

O cinema foi pensado dentro de um projeto sociopolítico amplo. Fez parte de um projeto 

político de integração nacional, de criação de uma nação e de um sentimento coletivo de nacionalidade 

e sensação de pertencimento. Coube então ao cinema a primeira tarefa de “mostrar o Brasil aos 

brasileiros”. 

Ao assumir o poder em 1930, Getúlio Vargas tem como preocupação a 

configuração/formatação de uma ideologia da cultura brasileira e uma identidade nacional. Para tanto, 

o governo se utilizou de diversas estratégias, tais como o controle dos meios de comunicação – a 

introdução do “nacionalismo”, que proibia a participação de estrangeiros como proprietários de 

empresas jornalísticas, e a criação de órgãos oficiais como o Departamento de Imprensa e Propaganda 

–, o incentivo à política de imigração europeia, bem como a normatização de expressões culturais. 

De acordo com Sonia Bercito, durante o período do Estado Novo se objetivou a “consolidação 

da nação brasileira”, pela qual “produzia-se a dissolução, no plano simbólico, dos conflitos sociais, na 

medida em que a sociedade era representada por um conceito unificador e homogeneizante: o nacional” 

(1999, p. 27). A ideologia do Estado Novo enfatizava, sobretudo, a construção da nação e da 

nacionalidade brasileira sob a égide do Estado, ao qual caberia interpretar os verdadeiros interesses 

nacionais. 

Com o projeto do “Novo Homem”, o Estado intencionava criar o cidadão com disciplina de 

soldado voltado para a execução de trabalhos em diferentes instâncias sociais e, dessa forma, alavancar 

o progresso do país. Segundo Renato Ortiz, “o que se assiste neste momento é na verdade uma 

transformação cultural profunda, pois se busca adequar as mentalidades às novas exigências de um 

Brasil ‘moderno’” (1994, p. 43). 
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Nesse período, o fenômeno de contenção e reestruturação sociais abalizadas no 

“nacionalismo”, introduzido e incentivado pelo Estado, não é exclusividade do Brasil. Jesús Martin- 

Barbero (2003) coloca que os anos 30 do século passado foram fundamentais para a incorporação dos 

países latino-americanos à industrialização, modernização de suas estruturas econômicas e o 

estabelecimento das suas identidades nacionais, tendo como agente protagonista o Estado moderno. 

O surgimento de novas burguesias - um dos grupos sociais que, no Brasil, dão subsídio à 

tomada de poder por Vargas -, que interferem ao mesmo tempo no mundo dos negócios e da política, 

propõe mudanças que só seriam possíveis através da articulação de ambos. Tal ascensão também faz 

crescente a necessidade de incorporar esses países ao modo de vida “moderna”. Só uma transformação 

poderia retirar definitivamente esses países da estagnação e do atraso e dar prosseguimento à 

industrialização crescente no país. 

 

Surge assim um novo nacionalismo, baseado na idéia de uma cultura nacional, 
que seria a síntese da particularidade cultural e da generalidade política, da qual 
as diferentes culturas étnicas ou regionais seriam expressões. A Nação incorpora 
o povo, transformando ‘a multiplicidade dos desejos das diversas culturas num 
único desejo: participar do sentimento nacional’. Sob esta forma, a diversidade 
legitima a insubstituível unidade da Nação. Trabalhar pela Nação é antes de 
mais nada torná-la una, superar as fragmentações que originam as lutas regionais 
ou federais no século XIX, tornando-lhe possível a comunicação entre várias 
regiões – rodovias, estradas de ferro, telégrafos, telefones e rádio – , mas acima 
de tudo das regiões com o centro, com a capital (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 
229). 

 

Assim, a difusão da nova mentalidade implementada pelo Estado Novo, aconteceu, sobretudo, 

na disseminação de conceitos nacionalistas através do rádio e do cinema. Produtores e receptores 

passaram a identificar o potencial do cinema como forma de representação social e perceberam a 

importância deste como forma de divulgação dos aspectos que se referiam diretamente à cultura de um 

povo. Assim, o crescimento do cinema no Brasil está ligado ao pensamento de ter a mídia audiovisual 

como forma de apresentação dos cenários regionais. Estes foram alguns elementos determinantes no 

parto da nacionalidade e na entrada do país na modernidade. 

Dessa forma, o Estado Novo cria o DIP, órgão responsável pela censura, pela propaganda do 

governo, pelo culto à pátria e, enfim, pela personificação do nacionalismo. Por meio desse órgão, a 

ideologia do governo atingiu diferentes camadas, de níveis socioculturais distintos, e se estendeu por 

todo o país através da imprensa, das escolas, do cinema, e, principalmente, do rádio.  
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O INCE (Instituto Nacional de Cinema Educativo), criado em 1937, sob a tutela de Vargas – e 

que contou com a coordenação de Roquette-Pinto e participação efetiva do grande cineasta Humberto 

Mauro na direção de inúmeras películas – também visava à produção de filmes documentários que 

valorizassem o nacional, enriquecessem a cultura brasileira, conferindo-lhe o status de moderna, e 

mostrassem o “Brasil aos brasileiros”2. Houve ainda a outorgação de leis de incentivo à produção e 

obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais no país, sobretudo dos cinejornais, que davam conta de 

flagrantes políticos e exibiam as riquezas nacionais (GOMES, 1996). Assim, o Estado incentivava e 

tornava viável, de forma geral, a criação de produtos culturais condizentes com os propósitos 

governamentais e sua distribuição através da indústria cultural que se formava. 

No Brasil, especialmente para os produtores nacionais, uma vez que grande parte da 

população do país era analfabeta, o cinema despertou grande expectativa com suas possibilidades 

audiovisuais. O poder “democratizante” da imagem era aclamado pelos defensores do cinema nacional. 

A capacidade simbólica da imagem encerrava em si a ferramenta política necessária para o 

fortalecimento e/ou construção de uma identidade nacional. As belezas naturais, símbolos de um Brasil 

rico de matéria-prima e promissor, assim como o poderio das instituições estatais e companhias de 

trabalho, símbolos de uma presente modernização, poderiam ser facilmente captadas e expostas. 

 

Quem tem o que o Brasil possue, as paizagens belas de que somos donos, deve 
forçosamente auxiliar o seu cinema, o mais moderno e mais amplo meio de 
cultura e divulgação. Quantos brasileiros não conhecem muitas das nossas belas 
vistas, costumes muito nossos, o ambiente nordestino com seus tipos 
interessantes e seus costumes sadios, seus termos que também são nossos.3 

 

Pesquisas realizadas recentemente mostram que tais discussões e tendências se refletiam 

também em nível local, tanto em âmbito teórico quanto prático4. A partir da seleção de artigos 

publicados no jornal Diário da Tarde, periódico de Ilhéus, é possível mapear os elementos 

                                                 
2 Lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937. Capítulo III. Secção III: Dos serviços relativos à educação. Art. 40. “Fica creado o 
Instituto Nacional de Cinema Educativo, destinado a promover e orientar a utilização da cinematographia, especialmente 
como processo auxiliar de ensino, e ainda como meio de educação popular em geral.” In: Livro Actos do Poder Legislativo. 
Rio de Janeiro, 1937, p. 18. Arquivo da Biblioteca da Presidência da República. Palácio do Planalto, anexo I, sala 243. 
Brasília, DF. 
3 Diário da Tarde, Ilhéus, BA, edição n. 3.321, 26 de junho de 1939. p. 02. Na transcrição foi preservada a ortografia do 
jornal. 
4 Realizadas na UESC, entre 2004 e 2006, vinculadas ao Projeto de Pesquisa Estado e cinema na Bahia: os meios de 

comunicação de massa como veículos de educação e propaganda política, entre os anos de 1920 e 1960, desenvolvido pela 
Profª Drª Rosana Elisa Catelli (UESC).  
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cinematográficos que se referiam à temática nacional e regional, além de situar a importância do 

cinema na sociedade desse momento e perceber parte do funcionamento social do período. 

Na década de 1930, no Sul da Bahia, a região cacaueira respirava a inovação, que tinha no 

cinema uma das suas expressões. Este se tornou rapidamente um dos principais divertimentos das 

cidades de Ilhéus e Itabuna, o que se evidencia pelo grande número de casas de exibição existentes na 

época, seus constantes melhoramentos relatados pelo jornal e a preocupação da população com a 

qualidade e variedade dos filmes oferecidos.  

O tema “cinema” era bastante recorrente no discurso jornalístico local. Além dos artigos sobre 

o uso do cinema para divulgação e propagação de ideologias, formas de governo ou empresas privadas 

nacionais, discutia-se a necessidade de incentivar o cinema nacional, repercutiam-se os sucessos 

cinematográficos hollywoodianos, falava-se sobre a importância educativa do cinema, e discorria-se 

entusiasmadamente sobre as potencialidades do Brasil, incluindo a cinematografia como um ramo 

promissor financeiramente e útil para a melhoria da imagem do país no exterior, como mostra o trecho 

do jornal citado anteriormente. 

Nesse contexto, Itabuna vivenciava as consequências do desenvolvimento proporcionado pela 

lavoura do cacau. Esse aspecto ocasionava uma mudança na estrutura física da cidade, que crescia em 

ritmo rápido, o que se refletia em construções grandiosas, a fim de demonstrar como os lucros 

provenientes do cacau determinavam o progresso local. 

Entre as décadas de 1920 e 1950, foram encontradas no jornal Diário da Tarde referências à 

realização de cerca de oito filmes sobre Ilhéus e 3 sobre Itabuna. É plausível interpretar que tais 

números revelam uma realidade regional prodigiosa no campo cinematográfico se levadas em conta as 

condições de produção dessa época, assim como os custos que esses processos envolviam. 

Grande parte desses filmes se perdeu ao longo do tempo pela falta de preservação ou 

organização/centralização em um acervo. Nada é disponível em acervos ou arquivos públicos. 

Entretanto, foram encontradas três amostras dessa produção, objetos de análise deste artigo, em um 

acervo particular, onde estavam anônimas e perdendo-se paulatinamente.  

Dois latões de filmes foram localizados com o Sr. Nilton Ramos, morador de Itabuna, que os 

guardava em seu acervo particular de memórias da cidade e os emprestou gentilmente para estudo e 

recuperação. Os filmes, através do Projeto de Iniciação Científica “Cinema, Educação e Propaganda na 

Imprensa de Ilhéus e Itabuna, entre 1920 e 1960”, desenvolvido na UESC, em parceria com o 
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CEDOC/UESC, tiveram sua recuperação viabilizada e transposição feita para o formato de DVD na 

Cinemateca Brasileira (SP). 

Em estado de deterioração já avançado, o primeiro latão guardava uma película de 35mm, que 

abrigava dois filmes. O primeiro, intitulado Cidade de Itabuna, Bahia, datado entre 1945 e 1948, 

perdeu partes imagéticas e sonoras importantes, que não foi possível restaurar. A película estava 

ressecada, partida e com bastante bolor. O segundo, localizado mais ao interior do rolo, e por isso mais 

protegido, pôde ser recuperado em sua totalidade e, intitulado Progresso de Itabuna, é datado entre os 

anos de 1959 e 1963. O terceiro filme, A Jovem Cidade, que estava no segundo latão, foi filmado em 

película 16mm no ano de 1967 em razão do aniversário de 57 anos da cidade de Itabuna5. 

Esses filmes, realizados sob encomenda da prefeitura em diferentes gestões municipais, 

buscavam ser documentos da “modernidade” em que se encontrava a cidade naquele período, trazendo 

peculiaridades da região, belas paisagens naturais, além de aspectos da vida urbana e pujança 

econômica e cultural da cidade de Itabuna.  

 

Análise 

 

Os três filmes em análise, apesar de se situarem em três décadas distintas (1940, 1950 e 1960), 

apresentam muitas características em comum. São documentários de estilo clássico, preto e branco, têm 

narração em voz off, foram encomendados pela prefeitura e funcionam como propaganda da cidade e, 

principalmente, dos seus representantes políticos. Por tantas semelhanças, descreveremos as 

particularidades do conteúdo de cada um para, em seguida, analisar a linguagem – padronizada –  

utilizada por eles. 

Vale ressaltar ainda que todos os filmes podem ser caracterizados como “cavação”, prática 

muito comum nas primeiras décadas do século XX. Por cavação entende-se aquele filme feito sob a 

encomenda daqueles que podiam por ele pagar e que atendia a algum interesse particular; em geral, 

filmes de propaganda pessoal, comercial ou política (MIRANDA & RAMOS, 2000). A cavação era, 

em geral, vista com preconceito pelos que anelavam fazer o que era considerado o “verdadeiro” 

cinema, o de ficção. Por estar atrelado à prática da cavação, para muitos realizadores o gênero 

                                                 
5 Os filmes, no formato DVD, encontram-se no Centro de Documentação e Memória Regional da UESC.   
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documentário era uma forma inferior da atividade cinematográfica; apenas às obras ficcionais estava 

reservado o título de “arte”. 

Estudioso do cinema brasileiro, Paulo Emílio Sales Gomes utiliza duas expressões para 

classificar o conteúdo do cinema de cavação no país. De acordo com ele, as temáticas mais 

predominantes se enquadram no que ele chamou de “berço esplêndido” e “ritual de poder”. Por “berço 

esplêndido” entendem-se todos os filmes dedicados ao “culto das belezas naturais do país”, enquanto a 

denominação “ritual de poder” abrange os flagrantes da atualidade político-social e registros de atos 

públicos que se solidificam em torno de figuras política ou economicamente proeminentes (GOMES, 

1996). Como se pode verificar mais adiante, ambas as categorias estão presentes nos filmes sobre 

Itabuna. 

 

O filme “Cidade de Itabuna, Bahia” 

 

Este filme, que conta com o subtítulo “Realizações do Prefeito Dr. Armando Augusto da Silva 

Freire”, prefeito à época, referencia o período de sua produção, que margeia os anos de 1945 a 1948, 

anos de atuação de Armando Freire como prefeito da cidade. 

Gravado em 35mm, teve partes do seu conteúdo perdidas por falta de manutenção ao longo 

dos anos. Após a recuperação e colagem dos frames partidos, o filme passou a contar com 2’20’’ e se 

restringe a demonstrar as obras de melhoramentos empreendidas pelo prefeito Armando Freire na 

cidade. Possui caráter oficial e é totalmente narrado por uma voz off masculina, a “voz de Deus”, com 

características típicas do rádio. No que diz respeito à qualidade técnica, as imagens têm pouca nitidez. 

 

Ficha Técnica: 

Produtor: Willian Gericke 
Duração: 2’20’’ 
PB 
 

O filme “Progresso de Itabuna” 

 

Foi encomendado pela prefeitura no período do primeiro mandato do prefeito José de Almeida 

Alcântara (1959-1963) e se centra na cerimônia de inauguração da Rádio Difusora do Sul da Bahia e do 

Cine Catalunha. Mostra rapidamente a cerimônia de transferência do cargo de prefeito ao sr. José 
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Alcântara pelo presidente da câmara de vereadores Antônio Ferreira de Araújo, que o exercia 

interinamente. 

O filme é narrado em voz off, obedecendo ao padrão clássico, onde as imagens acompanham e 

reafirmam o que é dito verbalmente. Os aspectos de modernidade presentes em Itabuna são ressaltados 

pela narração, no que são “comprovados” através da exibição de uma sequência de imagens de 

realizações de obras urbanas, como o alargamento da Rua J. J. Seabra (atual Av. do Cinquentenário), 

calçamento e saneamento da Rua Sete de Setembro (também atual Av. do Cinquentenário) e a 

inauguração do Cine Catalunha e da Rádio Difusora, representando esses últimos grandes avanços no 

aspecto do progresso, uma vez que o cinema e o rádio, sendo meios de comunicação de massa, se 

constituíam como grandes inovações e ícones do avanço tecnológico da região. 

Durante a inauguração das duas obras, aparecem diversas figuras proeminentes da sociedade 

itabunense da época, como a sra. Amélia Amado e seu marido, Gileno Amado, o Pe. Nestor Passos, 

presidente da rádio, e o deputado Ilde Lima. 

 

Ficha técnica: 

Produtora: Bahia Filmes 
Direção: Waldemar Angelim e Jorge Santos 
Câmera: David Nunes 
Duração: 3’30’’  
PB 
 

O filme “A jovem cidade” 

 

Em análise ao conteúdo do filme sobre Itabuna datado de 1967, podemos observar que se trata 

de um documentário de estilo clássico, com imponente voz off narrando o vídeo e orientando as 

imagens. O filme foi realizado em razão do aniversário de 57 anos da cidade e produzido pela empresa 

“Sani Filmes”. 

Com imagens bem focalizadas, com boa nitidez e bons enquadramentos, ou seja, com boa 

qualidade técnica, o filme, nos seus quase 12 minutos, busca apresentar a cidade de Itabuna nos seus 

mais variados aspectos. Começa com imagens em planos gerais, mostrando “cartões postais” da cidade, 

acompanhadas de trilha sonora instrumental animada. Logo em seguida há um desce som e a narração 
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expõe características geográficas, como a origem do nome e dimensões territoriais, enquanto as 

imagens focalizam o rio Cachoeira e imagens gerais do centro da cidade. 

A cidade é apresentada como "um grande centro urbano apesar da mocidade”, exibindo-se 

takes de suas “largas e movimentadas ruas”. Logo em seguida focaliza-se o prédio recém construído do 

Fórum (o mesmo da atualidade), valendo comentários sobre a imponente arquitetura da construção, que 

evidencia a “riqueza e prosperidade da terra”. A seguir mostra-se a Avenida do Cinquentenário, assim 

já denominada, conceituando-a como principal veia de Itabuna. Fala-se então do comércio forte, 

detentor de destaque no Estado da Bahia e possuidor de artigos nobres. A arquitetura das casas também 

é retratada como evidência da riqueza e bom gosto dos cidadãos itabunenses.  

Com imagens bem cuidadas, as praças também têm destaque no filme, uma vez que, segundo 

a voz narrativa, são “tecnicamente arborizadas” e dão à cidade um “ar metropolitano”. O lazer é 

retratado através das imagens do Grapiúna Esporte Clube, caracterizado como lugar aconchegante e 

onde são mostradas pessoas nadando, praticando salto ou simplesmente famílias reunidas. 

O aspecto educacional – mais um item característico da mentalidade progressista – é 

contemplado em seguida. A voz off informa que a educação é uma prioridade e visa à formação de 

cidadãos completos, assim como tem função de incentivar o civismo, unindo aos outros aspectos a 

valorização da tradição da terra, ou seja, o cacau. 

A seguir, passa-se aos relatos das comemorações do 57º aniversário da cidade, em que são 

mostrados o prefeito José Alcântara realizando diversas inaugurações. Registra-se a inauguração de 

diversos postos médicos e da escola Marechal Humberto Castelo Branco. Também é exibida a missa de 

ação de graças pelo aniversário da cidade, que contou com a presença do prefeito. Nesse momento há 

uma bela imagem da fachada da Catedral São José, local onde se realizou a missa. 

O filme, da metade até o término, enfatiza o aspecto político, mostrando imagens das 

inaugurações, das homenagens prestadas ao prefeito por crianças, de desfiles de escoteiros, militares e 

escolares, sendo citado diversas vezes o nome do prefeito Alcântara. Tais fatos denunciam que, como 

de costume, o filme foi financiado pela prefeitura.  

Na parte final do documentário, é retratado o 1º Congresso Brasileiro do Cacau, que contou 

com a presença de várias personalidades de todo o Estado. São exibidas diversas imagens do congresso 

e das personalidades políticas. Segundo nos faz saber a voz off, o congresso destinou-se a discutir 

problemas ligados a todas as etapas da produção e distribuição do cacau. A atuação da CEPLAC é 



 

 Crítica & Debates, v. 1, n. 1, p. 1-15, jul./dez. 2010 

10 

comentada, mostrando seu diretor em um discurso, e é enaltecido o papel da instituição na realização 

de pesquisas que auxiliam os produtores do fruto dourado. 

Após isso, o filme acompanha uma visita realizada à fazenda do proprietário rural “Carlos 

Brandão”, eleito o produtor do ano. São mostradas imagens do grupo de produtores e pesquisadores 

chegando à fazenda, assim como imagens gerais da fazenda e do proprietário demonstrando as técnicas 

utilizadas no cultivo do cacau. São exibidas imagens de uma plantação de cacau e os camponeses 

trabalhando na colheita, com auxílio do jumento levando cestas repletas de frutos. Nesse ponto, pelo 

tempo que é dedicado ao assunto, fica explícita a importância do cacau para a economia local e ao 

longo do vídeo fica claro que o cotidiano, a identidade de Itabuna e todo o desenvolvimento da região 

giravam em torno dessa riqueza. 

No final, a película retorna ao ambiente urbano, enfatizando através da narração a 

prosperidade que caracterizava a cidade, a imponência dos seus cenários, e a narrativa se encerra 

apontando o promissor futuro dos "seus filhos", com a câmera enquadrando crianças a brincar no 

parque da praça Laura Conceição (da Catedral). O take final passa das crianças na praça à torre da 

igreja com o sol brilhando ao fundo, tendo como acompanhamento uma trilha sonora triunfal. 

 

Ficha Técnica:  

Produtora: Sani Filmes 
Narração: Amaury Valério 
Imagem: Osantini e Benedito José 
Som: Hélio Barrozo Neto 
Duração: 11’30’’ 

 

No que diz respeito à linguagem utilizada por essas obras - embora realizadas por empresas 

diversas e em períodos diferentes - podemos classificá-la como homogênea.  

O estudioso do gênero documentário Bill Nichols (2005) propôs uma tipologia analítica que 

divide o gênero em seis modos de representação distintos, que poderiam ser considerados como 

subgêneros do documentário. Segundo este autor, os “modos”, ou seja, os tipos de representação, 

determinam as convenções que um filme pode adotar e propiciam expectativas específicas que os 

espectadores esperam ver satisfeitas. Esta classificação se baseia nas maneiras diferentes de representar 

o mundo histórico e dizem respeito à forma de organizar um filme. São protótipos, modelos, regidos 

por uma ideologia que explica a relação das pessoas, num determinado período, com a realidade 
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(NICHOLS, 2005, p. 138). Dentre os modelos descritos pelo autor, pode-se classificar os filmes 

analisados no modo expositivo, possibilidade de representação que se tornou comum nos anos 1920.  

O modo expositivo de filme documentário se caracteriza por agrupar fragmentos do mundo 

histórico numa estrutura retórica e argumentativa, como é claramente o caso dos documentários sobre 

Itabuna. Outro ponto de identificação entre os filmes analisados e o modo expositivo de representação é 

a propriedade da voz off, presente nos três documentários. Esse modo inaugura a tradição da cultura do 

comentário/narração com voz masculina profissionalmente treinada, que ficou conhecida como “Voz 

de Deus”, típica desse modo de representação, onde o “orador é ouvido, mas jamais visto” (NICHOLS, 

2005, p. 145). É a voz, a oralidade, que narra o que acontece no filme, comentando cada imagem, e que 

se tornou a marca da autenticidade do modo expositivo do documentário. Nesse ponto encontramos 

ligação com o que Jean Claude Bernardet (1985) chamou de “voz do saber”. À voz do saber Bernardet 

atribui as características da voz do locutor, que possui sempre um ar científico, a qualificar o que é 

mostrado. Ela é generalizante e detentora de uma sapiência sociológica, além de responsável por 

informar sobre o “real” aos espectadores. É o locutor quem elabora e fornece ao receptor o significado 

do que é exibido. É uma voz única, homogênea, feita em estúdio, que obedece à gramática e tem tom 

impostado, o que lhe confere ainda maior autoridade. 

Assim como é típico no modo de representação expositivo, os filmes sobre Itabuna invertem a 

ênfase tradicional do cinema e dão às imagens um papel secundário. Estas passam a ter a função de 

ilustrar, esclarecer, evocar ou contrapor o que é dito. As imagens estão subordinadas ao comentário 

verbal, que é posto numa instância superior, passando a ser responsável pela organização da atenção do 

espectador e direcionamento de algum(ns) dos significados e interpretações desejáveis de um 

fotograma.  

Nesse sentido, o comentário, nos documentários expositivos, representa a perspectiva, o 

argumento, a ideologia, o discurso do filme. Ele convida a ver sob determinado ângulo, colocado como 

realidade objetiva pela voz do saber, excluindo as demais possibilidades de significação da imagem. 

Para Bill Nichols, o espectador passa então a seguir o comentário e ver as imagens como comprovação 

ou demonstração do real. Para a garantia da linearidade da argumentação, é utilizada a “montagem de 

evidência”, que serve para manter a continuidade da perspectiva verbal. “O material é coordenado de 

acordo com as necessidades expressivas e das idéias do filme” (BERNARDET, 1985, p. 18). 

 Outro tópico desse modo de representação presente nos filmes analisados é a impressão de 

realidade e objetividade enfatizada por essa linguagem. O argumento bem embasado, em conjunto com 



 

 Crítica & Debates, v. 1, n. 1, p. 1-15, jul./dez. 2010 

12 

a voz off e todos os atributos subjetivos que esta traz consigo, contribuem para tal efeito. A voz do 

locutor está acima, tem capacidade de julgar as ações do mundo histórico sem nelas se envolver. “O 

tom oficial do narrador empenha-se na construção de uma sensação de credibilidade, usando 

características como distância, neutralidade, indiferença e onisciência” (NICHOLS, 2005, p. 142). 

Essa forma de organizar o filme implica diretamente em seu conteúdo ideológico, 

configurando-o como modo ideal para transmitir informações e movimentar vontades e crenças no 

sentido de angariar apoio/simpatia a uma estrutura preexistente ao filme. No caso de Itabuna, gerar um 

sentimento de pertencimento e identidade diferenciada dentro do universo grapiúna e uma forte 

imagem de modernidade e progresso, mostrando-se em consonância com a mentalidade 

desenvolvimentista instaurada no país pela Era Vargas, através do próprio uso da linguagem 

cinematográfica. 

No período retratado pelos filmes, a fisionomia da cidade estava também a serviço da 

ostentação da riqueza excedente dos fazendeiros. Os meios de comunicação também refletiam os 

sentimentos e ideologia da classe dominante. Cabe perceber que a utilização ideológica desses meios se 

liga diretamente aos interesses de classe. De acordo com Marilena Chauí, 

 

a ideologia é uma ilusão, necessária à dominação de classe. Por ilusão não 
devemos entender ‘ficção’, ‘fantasia’, ‘invenção gratuita e arbitrária’, ‘erro’, 
‘falsidade’, pois com isso suporíamos que há ideologias falsas ou erradas e 
outras que seriam verdadeiras e corretas. (...) A ideologia não é o ‘reflexo’ do 
real na cabeça dos homens, mas o modo ilusório (isto é, abstrato e invertido) 
pelo qual representa aparecer social como se tal fosse a realidade social (1988, 
p. 104 e 106). 

 

Logo, a ideologia corresponde a representações de grupos sociais de acordo com seus 

interesses. Por isso, cada ideologia mantém uma verossimilhança com a realidade do grupo que a cria, 

e deve ser considerada verdadeira dentro de uma lógica particular. Através da compreensão de tal 

aspecto, percebe-se que o “real” representado nos filmes não expressa uma inverdade, mas de uma 

forma de interpretar a realidade da elite cacaueira. O teórico Robert Stam (2006) nos lembra que, 

embora não haja verdades absolutas, existem as verdades contingentes, que dão conta da visão de 

mundo de certas comunidades ou classes. 
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Entretanto, existem recursos disponíveis na construção do discurso fílmico para aumentar a 

sensação de realidade transmitida ao espectador, como, por exemplo, a linguagem e a forma de 

organização dos conteúdos. Esses recursos visam a universalizar uma realidade/verdade particular. 

Para Bill Nichols (2005), através da generalização e argumentação abrangente, da economia 

de análise, já que as argumentações são feitas de maneira sucinta, direta e precisa, através de palavras, 

o emissor pode convidar o receptor a uma imersão naquela realidade exclusiva. As imagens servem ao 

sustento das afirmações básicas do argumento geral. 

Nesse momento, podemos perceber o que Jean-Claude Bernardet analisou em seu texto 

“Modelo sociológico do documentário”. Apenas determinadas questões/temas são abordados nos 

filmes – de acordo com a ideologia motivadora de sua confecção, assim como apenas imagens que 

atestem, autentiquem a fala do locutor, serão mostradas. “Para que o sistema funcione, é necessário que 

se limpe o real de forma a adequá-lo ao aparelho conceitual. É essa limpeza que permite o 

funcionamento básico de produção de significação do filme” (BERNARDET, 1985, p. 15). 

Nos filmes de Itabuna, não vemos, portanto, nenhuma imagem de pobreza, de camponeses 

maltratados, ou de ruas maltraçadas que possam contestar a imagem que se quer construir. Aliás, o 

povo mal aparece. 

 

Considerações finais 

 

De modo geral, os filmes analisados têm em comum: a linguagem documentária utilizada, 

podendo-se encaixá-los no que Bill Nichols chamou de “modo expositivo de representação”; a 

motivação, uma vez que todos têm, ao mesmo tempo, o objetivo de mostrar e divulgar a riqueza da 

cidade, e, talvez, até de maneira mais forte, enaltecer a figura política dos prefeitos e suas gestões; a 

ideologia, configurada pela mentalidade progressista que norteia a construção do discurso dos três 

filmes; a voz que representam, ou seja, o discurso oficial, que despreza imagens e realidades não 

condizentes com o discurso da classe dominante; além da fonte custeadora dessas representações, a 

prefeitura municipal. 

De maneira geral, os três filmes representam a voz do Estado, vozes oficiais. O caráter 

progressista está expresso na própria utilização do cinema como modo de divulgação da cidade e dos 

seus atores sociais, assim como no conteúdo dos filmes, que se dedicam, quase que com exclusividade, 

a discorrer sobre a modernidade da cidade, o que é atestado pelas imagens de ruas, prédios públicos e 
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particulares, escolas, pontes, praças bem arborizadas, inaugurações e seu constante crescimento e 

melhoramentos. O principal foco está, então, nas imagens urbanas.  

Dessa forma, dedicam-se a mostrar os atributos econômicos, institucionais, paisagísticos, 

sociais e de bem-estar e lazer da cidade de Itabuna. Essas representações atendiam a uma visão 

particular da elite itabunense, como reflexo do momento de grande crescimento econômico da lavoura 

cacaueira, e a escolha do cinema como instrumento de divulgação da cultura local e aspectos sociais e 

econômicos visava por si só ao endosso da imagem de região próspera e moderna que essa classe 

queria sustentar.  

Portanto, a escolha por esse tipo de representação documentária, dentre outras possibilidades 

disponíveis, não se dá de maneira aleatória ou gratuita. Essa forma de construção fílmica fechada e bem 

amarrada por meio de cenas concatenadas através do discurso oral reforça a lógica interna da 

argumentação, não dando brechas a outras interpretações das imagens. 

Bill Nichols reflete que “alguns filmes expositivos, que parecem exemplos clássicos de 

persuasão em um momento, parecerão bastante datados em outros”, já que se fundamentam no senso 

comum e este “é um conjunto de valores e perspectivas menos permanente do que historicamente 

condicionado” (2005, p. 146). Dessa forma, algum tempo depois, filmes que utilizam a estrutura 

argumentativa, característica do mundo expositivo, podem parecer ingênuos ou nitidamente 

exagerados, como talvez seja o caso dos filmes analisados. Isso se deve ao fato de que um filme 

também é um discurso social historicamente situado e, com a mudança de discurso, os argumentos que 

outrora soavam convincentes ficam deslocados, perdendo seu apelo persuasivo. 

Os filmes enquadram-se ainda na prática da cavação, contemplando ambos os aspectos 

descritos por Paulo Emílio Sales Gomes (1996): tanto os flagrantes políticos, ou “ritual de poder”, 

quanto o enaltecimento das belezas das paisagens naturais e urbanas, ou “berço esplêndido”, estão 

presentes e são assuntos recorrentes nos filmes analisados.  
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