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RESUMO 

 

Neste artigo apresentamos os resultados da análise fílmica do documentário Aruanda 

(Linduarte Noronha, 1960), um curta-metragem brasileiro produzido no Estado da 

Paraíba, que se tornou um clássico e influenciou fortemente o Cinema Novo. Como 

método de análise temos recorrido àquele sugerido por Manuela Penafria (2009), sendo 

particularmente útil na medida em que o nosso objeto de investigação é a utilização da 

mise en scène nos documentários e, neste sentido, a descrição plano-a-plano de pelo 

menos uma sequência auxilia a pesquisa fílmica referente a uma questão tão sutil e 

complexa.   
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TEXTO DO TRABALHO 

 

Introdução 

 

           Obra fílmica que alcançou o status de clássico por excelência no âmbito do 

cinema paraibano, Aruanda (Linduarte Noronha, 1960) é conhecida no Brasil e no 

estrangeiro enquanto fonte de inspiração ou até mesmo marco inicial do Cinema Novo. 

Neste artigo apresentamos os resultados de nosso estudo inerente à encenação no 

documentário de Noronha, no contexto da dissertação de mestrado intitulada Formas de 

representação no cinema: uma reflexão sobre o uso da mise en scène nos filmes 

documentários paraibanos (MIGLIORE, 2015), trabalho acadêmico no qual 

ponderamos acerca das possibilidades e problemáticas ligadas ao cinema documental e 

nele, abordamos a aplicação da mise en scène no cinema paraibano, ao analisarmos 

cinco filmes (um por cada década desde 1960 até os anos de 2000), sendo eles, além de 

Aruanda:  A pedra da riqueza (Vladimir Carvalho, 1975), Imagens do declínio, ou Bebe 

Coca e Babe Cola (Bertrand Lira e Torquato Joel, 1981), Passadouro (Torquato Joel, 

1999) e Oferenda (Ana Bárbara Ramos, 2009).   

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 4 – Comunicação audiovisual do XVII Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Nordeste realizado de 2 a 4 de junho de 2015. 

 
2 Mestre do Curso de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Midiáticas da UFPB, pesquisador do 

GECINE/PPGC/UFPB. E-mail: tanofb@gmail.com 
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           Os critérios de análise foram ditados pela aplicação, quase que integral, do 

método introduzido por Manuela Penafria (2005). Omitimos a busca por uma “cena 

principal”, devido ao fato da presença e relevância de uma cena principal não ser 

necessariamente uma constante no cinema, entendido em toda sua abrangência e 

complexidade. Há filmes nos quais não faz sentido eleger uma cena como a principal: 

filmes experimentais, algumas modalidades de documentários, filmes ficcionais não 

comerciais, filmes feitos de planos-sequência, apenas para mencionar algumas 

categorias.  

           Quanto ao presente trabalho, vale à pena frisar que a formatação de um artigo 

acadêmico, principalmente sua extensão em termos de número de páginas, palavras e/ou 

caracteres, torna inviável a inclusão da referida descrição plano-a-plano de pelo menos 

uma sequência do filme, razão pela qual no presente artigo expomos apenas os 

resultados desta minuciosa análise descritiva. Antes de passarmos para a parte central 

deste paper, porém, sentimos a necessidade de reiterar, sucintamente, o status de 

clássico de Aruanda e sua importância no âmbito do cinema brasileiro.   

           Entre os inúmeros estudiosos de cinema que escreveram sobre o filme de 

Noronha, de certa forma destaca-se o crítico Wills Leal, intelectual paraibano que 

acompanhou de perto toda a investida documental no Estado brasileiro, inclusive 

anteriormente a Aruanda. Neste sentido, é útil destacar que, se o filme de Noronha é 

considerado o verdadeiro clássico do cinema paraibano, a produção cinematográfica no 

Estado nordestino começou no final da década de 1910, com a obra Sob o céu 

nordestino do pioneiro Walfredo Rodriguez. Pelo que aqui mais importa, vale lembrar 

que antes da produção de Aruanda houve uma investida cineclubista na capital João 

Pessoa, da qual o próprio Leal fez parte, juntamente com alguns cinéfilos que em 

seguida se tornaram eles mesmos realizadores, entre os quais consta Linduarte Noronha, 

diretor de Aruanda. 

           A relevância da contribuição de Leal deve-se justamente ao fato dele ter 

vivenciado as diversas fases do cinema paraibano e acompanhado de perto as principais 

produções, além de ter indiretamente influenciado os diversos realizadores a partir das 

discussões que com eles mantinha no âmbito dos cineclubes paraibanos. Neste sentido, 

é essencial lembrar que na Paraíba foi a partir do movimento cineclubista que surgiu o 

primeiro ciclo de documentários. Por sinal, Wills Leal esteve presente no dia do 

lançamento de Aruanda no Cinema Rex, em João Pessoa, discursando para a platéia 

acerca das virtudes da obra. Quanto ao papel inovador do filme, o autor destaca: “(...) 
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ARUANDA foi o ponto de partida de um tipo de produção barata, quase de cunho 

amadorístico, preocupada em não mostrar a nossa realidade, mas em estudá-la – que 

continuou em diversos outros filmes” (LEAL, 1989, p.102).     

           De fato, um clássico é assim considerado por se tornar referência, ou seja, devido 

à sua constante atualidade e também, um filme é clássico por permitir múltiplas leituras. 

E é justamente a perene atualidade, assim como a pluralidade de interpretações e 

releituras, que garante o destaque desta obra no contexto do cinema brasileiro. A 

heterogenia de interpretações acerca deste clássico repercute, inclusive, em certa riqueza 

de resumos e sinopses redigidos por pesquisadores que, de uma maneira ou de outra, 

vieram a se debruçar sobre este documentário. Merece destaque a síntese sugerida por 

Fernando Trevas Falcone:  

 
Uma comunidade quilombola, vivendo da fabricação de utensílios de 

barro, isolada de tudo e de todos é apresentada ao Brasil do início da 

década de 1960, que se moderniza com a construção de Brasília, a 

implantação da indústria automobilística e outras bossas. Na era JK, 

Aruanda introduz o ritmo marcante dos pífanos e acentua a vida dura 

dos habitantes da Serra do Talhado, no sertão paraibano (FALCONE, 

2013, p.118).                    

 

           A sinopse de Jean-Claude Bernardet, de certa forma, pode ser considerada 

complementar àquela de Falcone. Segundo o autor: 

  

Aruanda é um estudo socioeconômico sobre a evolução de um 

quilombo. O filme sugere inicialmente a longa marcha dos escravos 

fugitivos e depois descreve a economia atual desse quilombo: 

conforme a época, os homens cultivam um algodão magro; o resto do 

ano as mulheres fazem cerâmica; essa produção é trocada numa feira 

longínqua, perfazendo um ciclo no qual não há circulação de dinheiro. 

Um locutor off conta o que acabo de resumir, e a faixa sonora 

completa-se com duas músicas gravadas no local (BERNARDET, 

2003, p.220). 

 

           Outras informações bastante importantes para a análise aqui proposta são 

acrescentadas por Falcone, assim como a ênfase que este autor põe no contraponto 

imagético-sonoro:  

 
As imagens fortes e cruas de Aruanda, a trilha musical gravada na 

região e as paisagens áridas e inóspitas são contrastadas pelo texto 

acadêmico, falado no tom solene de um narrador profissional – o 

próprio Linduarte Noronha, que (...) era locutor da Rádio Tabajara, 

emissora governamental” (FALCONE, 2013, p.118).  
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           Para além dos autores citados acima, uma contribuição importante no que se 

refere ao estudo de Aruanda é aquela de José Marinho (1998), autor de Dos homens e 

das pedras: o ciclo do cinema documentário paraibano (1959-1979). Marinho coletou 

diversos depoimentos dos realizadores e técnicos do ciclo documentário paraibano, 

incluindo o de Rucker Vieira, cinegrafista, fotógrafo e montador de Aruanda. Vieira 

informa sobre problemas técnicos ligados à ausência de chassi na câmera utilizada para 

o filme, uma Aymour. Consequentemente, registrou-se a perda de noventa metros de 

película dos novecentos que a equipe tinha à disposição. Segundo Vieira, “O filme 

realmente aproveitável plano a plano foi equivalente a 810 metros. Deduzindo-se aí uma 

margem de erro de três partes por um, o filme montado corresponde quase que 

igualmente ao filme aproveitável” (MARINHO, 1998, p.160). 

           Este aspecto é relevante, para além de outras repercussões, no que diz respeito à 

encenação, como veremos mais adiante.   

 

Desenvolvimento 

 

           Se em nossa análise fílmica de Aruanda considerássemos a notória definição de 

documentário sugerida por Grierson, enquanto “tratamento criativo do real”, surgiriam 

logo duas questões:  seria a aplicação de técnicas ficcionais a garantir a presença da 

mise en scène num documentário? E ainda, pode-se falar em mise en scène num filme 

como Aruanda?  

           A este respeito, é conveniente se questionar, mais uma vez, se o filme 

documentário é completamente alheio da ficção. Há como sustentar a sinonímia entre 

não-ficção e documentário? Segundo Noel Carroll (2005), não-ficção é um domínio 

demasiadamente abrangente, enquanto documentário remete para um campo 

excessivamente limitado. Daí a conceituação de “cinema de asserção pressuposta”, 

expressão que, contudo, dificilmente poderá substituir o ambíguo, mas radicado termo 

“documentário”, assim como o próprio autor reconhece. A discussão teórica proposta 

por autores como Carroll (acima), juntamente com acadêmicos como Nichols (2005), 

Penafria (2005), Da-Rin (2006), Ramos (2001, 2008, 2011), Comolli (2008, 2010), 

Gauthier (2011), Freire (2012), Teixeira (2012) e Odin (2012), entre outros, sugere que 

a noção de documentário é ao mesmo tempo um campo em disputa e um objeto 

ambíguo, indefinido e segundo alguns, indefinível, na medida em que a análise dos 
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filmes que chamamos documentários acaba por desmontar inexoravelmente toda e 

qualquer tentativa de se impor uma definição fechada. 

           Porém, a ausência de uma definição universal, consensual, de documentário, não 

tem como evitar o uso corriqueiro desta denominação, enquanto reconhecimento de um 

conjunto de obras que tanto em nível acadêmico, como na informalidade que permeia o 

linguajar dos espectadores, e ainda, no meio técnico dos realizadores, é atribuída ao 

filme documental (em suas inúmeras nuanças). É neste sentido que, segundo Odin, a 

relação com o real não é privilégio do documentário, mas o autor parece ressaltar 

implicitamente a importância da indexação quando afirma: “nós insistimos em pensar 

que existe um conjunto de filmes que se exibe, que se mostra como documentário (todo 

o problema consiste precisamente em estudar como se efetua essa exibição)” (ODIN, 

2012, p.13). Roger Odin sugere haver uma oposição entre uma leitura documentarizante 

e outra, fictivizante e acrescenta: “O que estabelece a leitura documentarizante é a 

realidade pressuposta do enunciador, e não a realidade do representado” (ODIN, 2012, 

p.18). Isto é, na leitura documentarizante, o “leitor constrói um enunciador pressuposto 

real”. Reafirma-se, pois, a centralidade do conceito de indexação no âmbito da teoria 

cinematográfica peculiar do documentário.   

           De acordo com a análise fílmica entende-se que Aruanda é uma obra sui generis, 

no sentido em que é caracterizada por certo hibridismo e, também, por certa 

originalidade. Noronha recorre a técnicas ficcionais a começar pela execução 

meticulosa de um roteiro detalhado e de um plano de filmagem previsto desde a 

segunda viagem do cineasta ao Talhado, quando, conforme foi destacado por Marinho 

(1998), o realizador levou consigo uma câmera fotográfica. A marcação de cena foi 

férrea e toda a movimentação interna de cada plano foi rigorosamente prevista. Por 

outro lado, os atores de Aruanda não passam de personagens sociais, isto é, moradores 

da região e mais precisamente, da comunidade quilombola. A eles pede-se para 

representar a família do fundador ancestral. Trata-se, pois, de uma reconstituição que, 

em termos de interpretação, remete para o que Gauthier (2011) chama de colocação em 

situação. Ao mesmo tempo, vê-se que, em termos de interpretação, os personagens, 

pelo menos na parte da reconstituição histórica, não estão se auto-representando 

enquanto indivíduos físicos, mas tampouco se pode falar em simulacro, assim como 

acontece no caso do cinema ficcional.  

           Daí resulta esse hibridismo. A auto-representação na parte mais “ficcional” de 

Aruanda acontece, portanto, em dois níveis: há uma auto-representação social, diga-se 
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histórica, na qual um homem, uma mulher e duas crianças, um menino e uma menina, 

são escolhidos e dirigidos por Noronha para reconstituir a epopéia da fundação do 

Talhado por parte de Zé Bento e sua família, fato que ocorreu aproximadamente um 

século antes das filmagens do filme. Mas não se trata de uma reconstrução ficcional, e 

sim, de uma forma histórica de colocação em situação de membros daquela 

comunidade e que partilham aquela cultura. Mesmo não se auto-representando enquanto 

indivíduos, eles emprestam as respectivas personalidades e atitudes para a interpretação 

dos papeis que lhes são atribuídos. A eles é solicitado de representar um bisavô, ou um 

tataravô, e uma bisavó ou uma tataravó. Sangue do próprio sangue. Mas principalmente, 

a eles se pede para representar o ato de fundação da própria comunidade. Trata-se, pois, 

de uma interpretação “de raiz”, uma representação “endógena” em termos não apenas 

culturais, como também familiares, algo que transita exatamente entre a auto-

representação e o simulacro.  

           Em Aruanda, portanto, a representação se dá em três níveis distintos: um inerente 

à asserção do realizador, e dois à auto-encenação, comportando também, certo grau de 

visão de mundo por parte dos atores sociais. Como acaba de ser considerado, existem 

dois níveis de auto-representação e não um só, na medida em que, no filme de Noronha, 

há uma parte de reconstituição histórica e outra sincrônica às filmagens, pois na 

primeira, os personagens sociais representam o passado da própria comunidade à época 

da odisséia de Zé Bento pelos sertões, até à fundação do Talhado; enquanto na segunda, 

os atores sociais se auto-representam enquanto indivíduos, isto é, representam a si 

mesmos no presente (da produção do filme).  

           A primeira forma de auto-representação, reiteramos, se situa entre o simulacro e 

a auto-representação, sendo que pode ser comparada com a reconstituição histórica de 

Nanook do norte, enquanto a segunda é uma auto-representação stricto sensu, veiculada 

por certo grau de colocação em situação por parte do realizador. Entende-se que a 

análise da mise en scène no filme Aruanda é útil para revelar a complexidade da 

encenação no documentário, a que ultrapassa, de fato, aquela do cinema ficcional, não 

se tratando aqui apenas da concretização de um olhar através do estilo cinematográfico, 

e sim, do encontro e, ao mesmo tempo, do conflito, existente entre a asserção do 

realizador e a que Freire (2012) chama de resistência por parte dos atores sociais.  

           Este filme que, baseado em Gauthier (2011), poder-se-ia chamar de 

documentário romanceado, confirma que a mise en scène no documentário é fruto das 

relações de poder que vêm a se estabelecer entre o realizador e os atores sociais, 
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remetendo, em realidade, para uma asserção que, dependendo do número de atores 

sociais envolvidos, pode ser dupla ou plural, isto é, polifônica. A polifonia da asserção 

em Aruanda alcança três graus de representação (acima) e se reflete a partir de vários 

níveis de colocação em situação, os quais implicam desde a interpretação de um 

ancestral, como é o caso da parte inicial do filme, para a interpretação de si e da própria 

vivência cotidiana na segunda parte, sendo que, ainda, ambas têm inerência com a 

inserção sócio-cultural do sujeito dentro da comunidade de pertencimento, em termos de 

identidade étnica. 

               A complexidade da mise en scène documental pode ser melhor compreendida, 

visualmente, através do seguinte esquema, oriundo de nossa dissertação de mestrado 

(acima), do qual resulta que a influência de técnicas peculiares do cinema ficcional  

representa apenas uma entre diversas outras características da encenação presente no 

cinema documentário, em toda sua polissemia: 
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           Note-se que a análise do filme aqui proposta é sustentada por um esforço teórico 

voltado para um entendimento abrangente da mise en scène, de fato mais amplo e 

complexo do que a noção ancestral de encenação, oriunda do teatro, onde esta se 

resumia à marcação de cena. Enxergamos, pois, a mise en scène  enquanto aparelhagem 

técnico-estilístico-ideológica: Técnica, quanto à utilização de uma linguagem (e uma 

gramática) peculiar, aquela cinematográfica, viabilizada por meio de ferramentas 

específicas, tanto do ponto de vista visual, assim como sonoro; Estilística, pois é na 

encenação que o estilo fílmico se manifesta, assim como já foi sustentado por Bordwell 

(2008) e Aumont (2008); Ideológica, sendo na encenação que o exercício do olhar
3
 do 

realizador (com todas as implicações morais e políticas) tende a encontrar terreno fértil 

para sua livre expressão, seja ela consciente ou inconsciente. 

                                                 
3 Godard citado por Aumont (2008) 
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           Acrescente-se que em nossa dissertação de mestrado (acima) detectamos e 

sistematizamos, no âmbito do cinema documental, sete aspectos da mise en scène, três 

inerentes ao elemento formal do filme e quatro ao conteúdo. Os aspectos formais são 

representados respectivamente pela direção coreográfica dos atores (sociais), pela 

direção emocional (colocação em situação, no caso do documentário), e pelo conjunto 

de intervenções imagético-sonoras propriamente ligadas ao estilo do filme. Quanto ao 

conteúdo, a mise en scène documental pode ser organizada em quatro elementos de 

análise: o conteúdo narrativo propriamente chamado; o ponto de vista 

político/ideológico/moral do realizador que é canalizado no filme através da encenação 

(às vezes de maneira implícita ou até mesmo inconsciente); a auto-mise en scène 

operada pelos personagens sociais e que aponta para formas de auto-representação; e a 

eventual auto-mise en scène promovida pelo realizador de documentários quando decide 

se colocar em cena, isto é, tornar-se um personagem de seu próprio filme não-ficcional. 

           Ao se efetuar a análise de um filme como Aruanda, testemunha-se que a síntese 

entre forma e conteúdo se manifesta propriamente nos sete aspectos peculiares da mise 

en scène resumidos acima, o que ressalta, mais uma vez, a dificuldade de se reduzir este 

complexo dispositivo a uma aparelhagem baseada numa lógica meramente dicotômica, 

já que todos os (sete) aspectos acima são interativos. Neste sentido, entendemos a 

encenação documental como uma significação, pedindo emprestado o termo à semiótica 

de Christian Metz (1995). Isto é, a mise en scène documental é caracterizada por uma 

síntese de elementos significantes e significados, havendo aspectos significantes nos 

significados e vice-versa. 

           No artigo de Manuela Penafria (2009), que norteia a análise fílmica aqui 

proposta, em termos estruturais e metodológicos, a autora aponta para três sentidos em 

relação aos quais pode-se entender a expressão ponto de vista. Quanto ao primeiro, que 

Penafria denomina de visual-sonoro, é útil frisar que este artigo é oriundo de um estudo 

mais abrangente que resultou em nossa dissertação (acima), na qual efetuamos uma 

descrição analítica do filme e abordamos aspectos como a relação câmera/objeto, as 

características dos planos e os demais aspectos visuais e sonoros. Quanto ao sentido 

narrativo vale a pena frisar que a história é contada pelo realizador, Linduarte Noronha, 

aqui também na função de narrador oral, embora a perspectiva por ele adotada aponte 

para a síntese entre forma e conteúdo, pelo que, quando falamos em sentido narrativo, 

entende-se uma narração que perpassa tanto os elementos estilístico-formais, assim 

como o conteúdo propriamente dito. 
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           Num primeiro momento, paradoxalmente, consideramos os aspectos formais e 

aqueles ligados ao conteúdo de maneira distinta, para em seguida sugerir que existem 

interações e influências mútuas entre as duas esferas. Se o “quê” de Aruanda já foi 

resumido acima, no que se refere a “como” a história foi contada, vê-se que, conforme 

as modalidades documentais sistematizadas por Bill Nichols (2005), a abordagem é 

predominantemente expositiva. Pode-se acrescentar, com o autor de Introdução ao 

documentário que a narração é estruturada da seguinte maneira: Ele (o realizador) fala 

deles (os quilombolas do Talhado), para nós (espectadores). Este esquema pode ser 

aprofundado, pois “eles” são, em realidade, dois grupos distintos em termos temporais. 

Resumindo aquilo que já foi destacado acima: ao longo do filme retrata-se, em um 

primeiro momento, a peregrinação, chegada e fixação/adaptação de Zé Bento e família 

no/ao Talhado, isto é, algo que ocorreu em meados do século XIX, enquanto num 

segundo momento o documentário retrata um contexto sincrônico às filmagens, como é 

o caso do dia-a-dia no Talhado de 1960, focando nos quilombolas contemporâneos, 

descendentes de Zé Bento.  

           Outra questão pode ser colocada em relação ao espectador. De fato, a locução de 

Aruanda, pelo seu linguajar acadêmico-erudito, é destinada a um público de letrados, à 

época do filme uma minoria da população brasileira. Tendo como referência o modelo 

explicativo de Nichols (2005), pode-se acrescentar que o realizador, em terceira pessoa, 

conta para nós, espectadores, acerca deles, os quilombolas do Talhado, e o faz através 

de um viés técnico-jornalístico padronizado em termos de inflexão de voz e dicção, o 

que diverge do português falado na região na qual o filme foi produzido.  

           Chega-se, pois, ao terceiro sentido de “ponto de vista”, aquele chamado por 

Penafria de ideológico. Se o tema do filme é a existência de um contexto isolado, 

esquecido pelo Estado e regido por uma economia de subsistência, alheia ao grande 

sistema capitalista e suas lógicas lucrativas e de exploração, “a 

posição/ideologia/mensagem do filme/realizador em relação ao(s) tema(s) do filme” 

(PENAFRIA, 2009, p.9) é de empatia e denúncia, embora seja necessário aprofundar 

esta posição com base no sentido narrativo. Significa que é útil considerar que Linduarte 

Noronha fala sobre os quilombolas do Talhado para uma audiência que, naquele 

momento histórico, era representada principalmente por pessoas letradas do sudeste do 

país e para uma elite cultural e social paraibana e nordestina, como é confirmado pelo 

vocabulário utilizado e pela impostação da locução, a que contrasta com o tom popular 

da música, principalmente o motivo dos pífanos. 
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Conclusão 

 

           O filme mostra o Talhado aos estabelecidos, numa sociedade profundamente 

desigual em sua estrutura econômica, fala-lhes sobre o Nordeste e, especificamente, 

sobre a terra natal do realizador, a Paraíba. Seguindo este raciocínio vê-se que Aruanda, 

“aparentemente” reforça o discurso de fundo etnocêntrico e evolucionista segundo o 

qual todas as culturas outras devem ser mensuradas com base naquela hegemônica. Isso 

transparece quando Noronha em sua locução utiliza adjetivos como “primitivo” ao se 

referir ao povo do Talhado.   

           Contudo, apesar de fazer uso do linguajar do público alvo (inclusive a inflexão 

da voz padronizada), Noronha critica o Estado, isto é, as instituições que, 

historicamente, abandonaram espaços geo-políticos como os sertões nordestinos em prol 

do desenvolvimento de outras regiões, como a Sudeste. E a critica é movida para um 

Estado que nos sertões, assim como nas favelas e outros espaços, esqueceu 

voluntariamente dos negros após tê-los libertados, em virtude de uma abolição (do 

regime escravocrata) fortemente imposta pelo exterior.  

           Aruanda revela o que os centros políticos e do poder econômico brasileiros da 

época tentaram esconder, e o mostra exatamente para aqueles centros. Desta forma, o 

filme representa uma importante contribuição de fundo histórico, como também 

antropológico, na medida em que propõe uma discussão crítica sobre a questão da falta 

de integração social dos negros após a abolição, contemplando também o cenário 

contemporâneo, vivenciado pelos descendentes de Zé Bento no Talhado. 

           Se a escolha por um tema ou objeto documental revela, por si só, a postura 

ideológico-moral e política do realizador, com Aruanda compreende-se que o olhar 

fílmico de Noronha, como é evidenciado pela mise en scène, aponta para uma forte 

crítica social. Afinal, o filme está sugerindo algo como: “olhem aqui Brasil. E este 

povo? O Talhado não faz parte do país? E os negros? Vamos fazer o quê com eles? 

Olhem como eles vivem”. A encenação, neste sentido, é fundamental, na medida em 

que o discurso sustentado pelo documentário é subjacente, sutil, e sobressai à própria 

locução aparentemente alinhada, em quase toda sua duração, com um discurso outro que 

o filme visa justamente desmontar. 

           Isto é, apesar das evidentes distinções de domínio fílmico, entende-se que 

Aruanda não só confirma, mas leva ao extremo o que foi apontado por autores como 
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Jaques Aumont (2008) e David Bordwell (2008) sobre o fato de ser o estilo a veicular o 

conteúdo de um filme e, entenda-se, isso não contradiz as premissas teóricas acima, mas 

sim as reforça. Este clássico paraibano, basicamente propõe um duplo discurso, um 

através da locução, impostada, fria, erudita; e outro discurso, que de fato representa o 

ponto de vista, ideológico inclusive, de Linduarte Noronha. E este segundo discurso é 

veiculado pelas sutilezas e nuanças trabalhadas através da mise en scène, que só podem 

ser apreendidas através de uma análise descritiva e plano-a-plano, assim como fizemos 

em nossa dissertação.   

           Os dois discursos, enfim, convergem, no momento em que, a própria locução, 

efetua sua crítica ao Estado e ao seu descuido para com a situação das periferias, não só 

estreitamente urbanas, mas também sócio-culturais em termos mais amplos, como é o 

caso dos quilombos. A genialidade de Noronha, neste sentido, está nesta abordagem 

supostamente alinhada com o discurso hegemônico, mas que, sutilmente, desconstrói e 

reduz este mesmo discurso, através de detalhes que abrangem a crueza e as múltiplas 

tonalidades da fotografia já comentadas por Glauber Rocha
4
, o recurso à 

descontinuidade que visa incomodar e confundir o espectador e a dinâmica interna do 

quadro, isto é, as ações de sujeitos que estão sempre em movimento, numa agonia 

existencial que reforça a dramaticidade da situação sócio-ambiental por eles vivenciada.     

           Entende-se, pois, que é na mise en scène que se manifesta a asserção, o ponto de 

vista, a visão de mundo propriamente ideológica de Noronha, a qual é veiculada pelo 

viés do estilo e da representação. Se bem que a escolha pelo discurso oral em voz over 

faz parte da mise en scène, de opção por um documentário expositivo, é na encenação 

meramente imagética que se concentra o ponto de vista do realizador. 

           Aruanda, neste sentido, distingue-se pela sagacidade de sua dupla linha 

discursiva, sendo que, enquanto a locução está falando a língua dos grupos hegemônicos 

da época para conquistar e manter a atenção deles, a encenação leva gradualmente, 

através de um lento trabalho hipnótico e progressivo, a desvendar a hipocrisia de um 

sistema que, mesmo sem ter conhecimento, é ele mesmo responsável pela produção de 

contextos “primitivos” como aquele que caracteriza a comunidade do Talhado.  

            Quanto à análise dos sete aspectos da encenação documental que foram expostos 

acima, vê-se que, no que diz respeito aos aspectos formais: a direção coreográfica, em 

Aruanda, foi criteriosa e baseada num roteiro que, por sua vez, foi escrito a partir de 

                                                 
4 Citado por Marinho (1998). 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Natal - RN – 2 a 4/07/2015 

 13 

duas viagens prévias de Noronha ao Talhado, a segunda com o auxílio de uma câmera 

fotográfica que serviu ao realizador para visualizar os demais recortes da paisagem 

sertaneja paraibana que em seguida teriam composto o filme
5
. A obsessão de Noronha 

por definir a priori os planos e as movimentações dos atores foi motivada pela escassez 

de recursos, inclusive de película, sendo que, como foi informado pelo diretor e seus 

colaboradores, o material filmado quase que correspondeu àquele montado
6
; Pelo que se 

refere à direção emocional, neste contexto pode-se falar mais em colocação em 

situação, enquanto criação de circunstâncias. Como já foi destacado acima, Noronha 

pediu aos quilombolas de representar seus ancestrais, na parte de reconstituição, e de 

representar a si mesmos, na parte sincrônica às filmagens; Ainda, no que tange às 

intervenções imagético-sonoras, entende-se que o estilo não apenas dialoga, mas sim, 

veicula o conteúdo, aqui ligado a uma forte crítica social, ao se meter o dedo na ferida 

representada pela criação de espaços de abandono e marginalização, por parte das 

instituições da época.   

           Passando aos aspectos inerentes ao conteúdo, vê-se que a temática do filme é 

inerente ao Quilombo do Talhado, distinguindo-se entre sua fundação por parte do ex-

escravo Zé Bento e sua família, e sua rotina cotidiana à época das filmagens do 

documentário; A asserção do realizador, como já foi acenado nos aspectos estilísticos (a 

enfatizar a indissociabilidade entre forma e conteúdo) traz uma forte crítica e denúncia a 

respeito do abandono dos negros pelo Estado, após a abolição; E pelo que concerne a 

auto-encenação dos atores sociais, pode-se ver que em Aruanda, esta contribui com a 

sustentação do ponto de vista autoral, sendo os personagens dirigidos, pelas razões 

informadas acima, de uma maneira que lembra a direção propriamente ficcional. Isso 

significa que, no caso deste filme, não só a movimentação, mas a gestualidade e 

interpretação emocional dos atores sociais foi meticulosamente prevista e imposta a eles 

por parte do realizador.   
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