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Resumo Expandido 

 

 

O trabalho intenciona analisar experiências de cinema para além da sala de projeção, 

territórios sensíveis, nos pressupostos teóricos de Andréa França (2006), que acontecem 

em espaços coletivos da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, realiza um percurso de 

observação participante, tendo como objetos de análise os Coletivos Projetação2  e Cine 

Vila3, iniciativas que ocorrem com certa regularidade em praças da cidade fluminense e 

envolvem projeções ao ar livre, debates e intervenções artísticas. Admite-se como 

hipótese que as práticas permitem outros modos de habitar a cidade e vivenciar a 

experiência com o cinema, constituindo lugares simbólicos, na medida em que possam 

gerar vinculações sociais a partir da prática fílmica  

Como suporte teórico-metodológico, utiliza-se os pressupostos da cartografia, segundo 

Virgínia Kastrup (2009), em diálogo com Herschmann e Fernandes(2014) para  

perceber em que medida o cinema pode criar territórios que possibilitam a 

ressignificação de diferentes espaços, a emergência de narrativas e a vinculação dos 

sujeitos.   
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