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“A montagem cinematográfica não é apenas uma 

operação técnica indispensável à feitura dos 

filmes. É também um princípio de criação, uma 

maneira de pensar, uma forma de conceber os 

filmes associando imagens”. 

                                                   (Vicent Amiel) 

 



 
                                                

RESUMO  

 

A presente dissertação investiga as estratégias utilizadas pelos documentaristas brasileiros na 

contemporaneidade para expressar a subjetividade dos sujeitos filmados. Com base no fato de 

que é possível identificar essa expressão como uma das marcas recorrentes dessa produção 

recente, o estudo focaliza, mais especificamente, a construção das memórias dos personagens 

nos filmes Aboio (2005), de Marília Rocha, e Estamira (2006), de Marcos Prado, 

investigando como elas se constituem no nível da montagem.  As teorias que norteiam a 

análise aqui realizada são aquelas que concebem a montagem não somente como uma técnica 

de continuidade fílmica, mas, sobretudo, como estratégia para a produção de sentido. Assim, 

se destacam os conceitos formulados por Sergei Eisenstein e os fundamentos da cinepoética 

da década de 1920 e também o trabalho de autores contemporâneos, como Vicent Amiel 

(2007) e Jacques Aumont (2012). Ao mesmo tempo, alguns postulados teóricos sobre a 

memória são acionados, especialmente aqueles que dizem respeito às dimensões individual e 

coletiva. Com a finalização deste estudo, percebemos que a elaboração das estratégias da 

montagem contribui para que as nuances da subjetivação dos personagens se destaquem na 

composição das obras. 

 

Palavras-chave: Documentário brasileiro. Montagem. Subjetividade. Memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                

ABSTRACT 

 

This dissertation investigates the strategies used by Brazilian documentary nowadays in order 

to express the subjectivity of the filmed subjects. Based on the fact that it is possible to 

identify this expression as one of the recurring brands of this recent production, the study 

aims more specifically the construction of the memoirs of the characters in the films Aboio 

(2005), by Marilia Rocha, and Estamira (2006), by Marcos Prado, investigating the way they 

are constituted in the level of the montage. The theories that guide the analysis accomplished 

here are those that conceive the assembly not only as a technique of filmic continuity but 

mainly as a strategy to produce meaning. So, the concepts formulated by Sergei Eisenstein 

and the fundamentals of the cinepoetic of the 1920s, as well the work of contemporary 

authors such Vicent Amiel (2007) and Jacques Aumont (2012). At the same time, some 

theoretical postulates about the memory are triggered especially those that refer to the 

individual and collective dimensions. With the conclusion of this study, we noted that the 

elaboration of the strategies of assembly contributes to the nuances of the subjectivation of the 

characters are highlighted in the composition of the works. 

 

Keywords: Brazilian Documentary. Assembly. Subjectivity. Memoir. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A percepção das formas deve ser considerada 

como o meio de percepção mais espontâneo.                 

                                              (Merleau-Ponty) 
 

                O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty dedicou um texto, no início da sua 

trajetória, com considerações sobre o cinema. Em O cinema e a nova psicologia (1945), 

Merleau-Ponty traz os conceitos da fenomenologia para o campo da sétima arte, ressaltando a 

importância da união do som e da imagem para compor uma totalidade nova e irredutível. 

Ramos (2013, p.140) vê nesse teórico “uma visão de cinema próxima à sensibilidade dos 

impressionistas franceses: a transfiguração do mundo e seu movimento numa subjetividade 

que agora pode aderir e manipular o transcorrer”. Afirma, ainda, que o fenomenologista 

revela, em seu discurso, a influência do construtivismo russo e da noção de montagem. 

                É possível perceber que os teóricos soviéticos da montagem da década de 1920, 

cujos maiores representantes foram Sergei Eisenstein, Lev Kuleshov, Dziga Vertov e 

Vsevolod Pudovkin, não tiveram, assim, suas teorias circunscritas somente à sua época e, em 

grande medida, é possível afirmar que seus postulados reverberam até hoje na cultura 

cinematográfica.  

                Contudo, sabe-se que existiu um contexto muito particular para a consolidação da 

montagem soviética como um estatuto estético determinado. As repercussões da Revolução 

Russa, assim como da guerra civil que a ela sucedeu, fizeram desses novos realizadores 

cinematográficos personas artísticas orientadas a partir de uma posição ideológica definida, 

tendo em vista que muitos destes cineastas fizeram parte do Exército vermelho. 

Simultaneamente, do ponto de vista artístico, estes jovens cineastas foram influenciados pelas 

vanguardas estéticas do período, tais como o futurismo de Marinetti e o cubofuturismo de 

Malevich. Também o poeta e artista Maiakovski, principal líder das vanguardas artísticas 

russas, teve contribuição neste modelo cinematográfico, porém, não menos importante para o 

movimento foi a atuação do Estado, que reinventou a atividade cinematográfica na época ao 

redefinir toda uma lógica de produção, distribuição e exibição. (SARAIVA, 2012, p.109).  

                Mesmo com diferenças conceituais das organizações dos planos, conferindo estilos 

cinematográficos distintos, os teóricos soviéticos entendiam que o plano individual não tinha 

sentido se não estivesse inserido numa cadeia estrutural proporcionada pela montagem. O 

alicerce principal deste modelo é a rejeição, pelo cinema, de uma representação realista.  
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                Paralelamente ao estabelecimento dos fundamentos dessa escola soviética de 

montagem, se consolidava aquilo que ficou conhecido como a montagem clássica 

cinematográfica e que, em certo sentido, viria a se tornar um modelo hegemônico, 

especialmente no cinema considerado mainstream. Criado anteriormente, tendo como 

principal representante o diretor estadunidense David W. Griffith, era um modelo orientado 

para que os planos fílmicos fossem articulados de modo a permitir a continuidade temporal e 

espacial, em prol de um certo ideal de realismo1 e de compreensão narrativa. Normalmente, 

ambos os modelos – montagem de orientação construtivista e a montagem clássica – têm sido 

considerados, no seio da teoria cinematográfica, como paradigmas que representam dois 

extremos da montagem. As principais características destes dois postulados estéticos da 

montagem serão mais bem desenvolvidas no Capítulo 2.  

Amiel (2007) exprime estes diferentes extremos em categorizações bem definidas. 

Para ele, a montagem pode, por um lado, estabelecer-se como uma planificação, segundo a 

qual os planos são organizados para promover uma continuidade fílmica em prol de uma 

representação de mundo – este tipo de construção da montagem oferece, em geral, “cenários” 

e representações já conhecidas do espectador; por outro lado, a montagem pode privilegiar  a 

colagem, modalidade que se orienta por uma lógica de ruptura, através da justaposição 

incomum de sons e imagens. O terceiro tipo é a montagem de correspondências – esta não 

funciona nem como articulação, nem como figura de estilo, mas como efeito estético, 

sensível, que acompanha a inteligibilidade da ação. Assim, para o autor, a montagem pode 

classificar-se como uma planificação, pode permitir uma narrativa discursiva, que produz 

sentido através da colagem; já a montagem de correspondências é aquela que promove 

emoções no espectador.  

Aumont (2012, p 54), por sua vez, ressalta que, a princípio, a montagem era uma 

atividade técnica elaborada em moldes profissionais, com etapas precisas e preestabelecidas. 

Por isso, é provável que este momento de feitura cinematográfica tenha sido eleito pelos 

diretores soviéticos como fundamental, de acordo com uma estrutura formulada nos moldes 

de produção industrial. O plano, unidade básica da montagem, é o componente principal que 

será trabalhado e articulado nessa etapa, mediante os objetivos de representação. O próprio 

Aumont (2012, p 67) estabelece três funções principais para a montagem: (1) a função 

                                                           
1 Décadas mais tarde, André Bazin (1966) foi um dos principais teóricos a defender este tipo de montagem. Os 

postulados de Bazin (1966) são formulados a partir de premissas de que o cinema tem a função de reproduzir e 

representar o real, respeitando ao máximo suas características ou se esforçando para isso (inclusive no que diz 

respeito às suas ambiguidades), configurando, assim, aquilo que o autor nomeou como a função ontológica do 

cinema. 
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sintática, que seria análoga à categoria de planificação de Amiel (2007); (2) a função 

semântica, que privilegiaria tanto o sentido denotado, ao conferir uma diegese espaço 

temporal, tanto o sentido conotado, ao estabelecer efeitos de causalidade, paralelismo e 

comparação (função mais compatível com alguns dos pressupostos dos construtivistas 

russos); (3) a função rítmica. Aumont (2012) entende a função rítmica da montagem como 

sendo de dois tipos: a dos ritmos temporais e a dos ritmos plásticos. Os primeiros são aqueles 

que articulam a duração das formas visuais e os plásticos estão relacionados com elementos 

estéticos, tais como intensidade, iluminação, cores e enquadramentos. 

       O som, assim que incorporado ao fazer cinematográfico, é igualmente um elemento 

essencial da montagem para a composição cinematográfica. Para Amiel (2007, p.29), “a 

legibilidade da narrativa, assim como sua coerência dramática, assenta nesta dupla 

articulação, de um plano com o outro, e do som com a imagem, que é da competência da 

montagem”. Lins e Mesquita (2012) ressaltam, por sua vez, que não há, a priori, uma relação 

de subordinação entre o som e a imagem, e que esses elementos dialogam, muitas vezes, num 

processo intrigante e pouco óbvio.  

 No domínio específico das teorias do documentário, gênero que aqui nos interessa 

mais diretamente, Bill Nichols irá nomear como montagem de evidência aquela que privilegia 

a construção de uma argumentação lógica, para além de uma noção de continuidade fílmica 

(NICHOLS, 2012). Puccini (2012, p.117) diz que a utilização do estilo de montagem que 

Nichols denomina como montagem de evidência tem, nesse sentido, “uma estreita relação 

com o assunto documentário” e que, de certo modo, se sobrepõe aos modelos comumente 

identificados com relação à montagem cinematográfica: 

 

A montagem de evidência, para Nichols, é característica da decupagem espaço-

temporal da tomada que segue de perto a disposição das asserções pela narrativa e 

nela se sustenta. Mesmo acompanhando o bom insight de Nichols, notamos sem 

dificuldades que a montagem de evidência costuma se sobrepor, na narrativa do 

documentário, a um tipo de montagem próximo à montagem que vem do 

classicismo narrativo, baseada na exploração do espaço fora de campo (raccords de 

olhar, de continuidade, de movimento, etc) ou de paralelismo/simultaneidade de 

ação. (RAMOS, 2013, p.87.)    

 

                Interessa ressaltar, contudo, que a montagem no cinema documental, na maioria das 

vezes, parece gozar de uma maior liberdade criativa do que nos domínios da ficção, por 

diferentes razões que não cabe, nos limites deste trabalho, explorar em profundidade. Na 

maioria dos filmes ficcionais, exceto naqueles que se propõem a romper com padrões 

estéticos, existe o objetivo de manter a continuidade fílmica, no raccord, com cortes 
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imperceptíveis. Já nos documentários, muitas vezes, é desejável o choque entre os cortes, em 

prol de um efeito estético. 

               É possível dizer que um dos aspectos centrais que diferenciam a montagem nos 

documentários e na ficção resulta do próprio processo de trabalho distinto em cada um desses 

ramos da realização cinematográfica. Nesse sentido, é fato que se observa uma maior 

flexibilidade no fazer documental, especialmente pelo fato do gênero, via de regra, não 

possuir um roteiro previamente definido e fechado, como normalmente ocorre nos filmes de 

ficção. Ainda que nos documentários também exista um roteiro, devido à diversidade de 

material utilizado – imagens in loco, animações, fotografias etc. –, e o improviso latente no 

transcorrer das tomadas, a montagem parece surgir como um lugar de maior autonomia para a 

expressão de uma voz autoral. Contudo, esta suposição não abrange a magnitude de questões 

que tencionam os gêneros de ficção e documentário.  

 

1.1 Delimitação de um problema de pesquisa  

 

              É possível afirmar que os documentários brasileiros contemporâneos seguem 

algumas tendências que os diferenciam dos formatos dominantes até a década de 1980, os 

quais quase sempre privilegiavam as narrações via recurso da voz over para retratar o “outro 

de classe”. Ramos (2013) afirma que, nas décadas de 1960/70, a representação do povo se 

tornou a temática da maioria das produções documentais no Brasil. Para Lins e Mesquita 

(2008), por sua vez, estes filmes realizados a partir da década de 1960, e que abordaram, pela 

primeira vez, os problemas sociais das classes populares urbanas e rurais, configuram aquilo 

que as autoras compreendem como documentário moderno. 

               Nesse sentido, Lins (2007) defende que o elemento estético dominante nos 

documentários modernos é a voz over: uma voz que tudo vê e tudo sabe a respeito dos 

personagens. Somente partir da década de 1980 é que os problemas sociais tematizados pelos 

documentários passarão, em maior escala, a serem apresentados pelos próprios “atores 

sociais”, o que permitiu a muitos destes filmes fornecerem diferentes interpretações das 

realidades retratadas.  

              Nos documentários mais recentes, especificamente naqueles realizados a partir dos 

anos 2000, se observa que os cineastas brasileiros2 continuam a voltar suas câmeras, como nas 

décadas anteriores, para as pessoas do povo em seus diversos segmentos. No entanto, chama a 

                                                           
2 Esta tendência não é um fenômeno específico da narrativa documental brasileira, porém foi delimitado desta 

forma, tendo em vista o foco de análise.  
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atenção a maneira pela qual as individualidades desses sujeitos têm sido expressas nesses 

filmes do novo milênio, assim como o modo como se revelam, para o espectador, os embates 

destes personagens com os diferentes problemas sociais que são atravessados por suas 

subjetividades e, em especial, por suas memórias. Acredita-se que essa tendência atual merece 

uma investigação minuciosa, especialmente no que diz respeito ao papel central que tem 

cumprido a montagem na configuração dessas dimensões subjetivas. Ainda que seja evidente 

não se tratar de uma exclusividade da produção mais recente, o fato de ser identificada, por 

diferentes autores (LINS, 2012); (RAMOS, 2013), como uma característica relevante da 

produção documental nacional realizada a partir dos anos 2000, ao nosso ver, justificou sua 

delimitação inicial como interesse (ainda que bastante amplo) de investigação. 

 Os documentários mais recentes configuram, assim, um espaço onde a 

subjetividade emerge, muitas vezes, nas singularidades de um passado. Nesse sentido, 

parecem estar de acordo com Frois, para quem  

 

se faz necessário um tipo de representação que não trate o outro simplesmente como 

objeto, mas possibilite um espaço para ação, para argumentação, para revelação - de 

desejos, necessidades, particularidades, problemas, possibilidades, história. (FROIS, 

2007, p. 6) 

 

               Já Vaitsman (1995) chama de emergência da subjetividade esta característica da  

pós-modernidade, presente em diferentes campos, em resistir aos discursos totalizantes e 

universalistas. Para a autora, assim como para diferentes teóricos interessados no tema, as 

metanarrativas abrangentes tornaram-se arcaicas e perderam legitimidade, mostrando-se hoje 

ineficazes para dar conta do que se passa no mundo. A teórica, contudo, torna ainda mais 

complexa essa questão, quando afirma que a própria subjetividade acabaria por ter um caráter 

de representação universalista, pois, na contemporaneidade, indica reivindicações de 

diferentes singularidades subjetivas:  

 

Diferentes subjetividades lutam por se fazer reconhecer segundo as próprias 

singularidades. Na sociedade contemporânea, não se consegue mais, como queria o 

projeto universalista da ciência, da filosofia e da política homogeneizar os diferentes 

sujeitos, objetos e discursos. (VAITSMAN, 1995, p.06). 
 

              A teórica argentina Beatriz Sarlo (2007), por sua vez, denominou como “guinada 

subjetiva” essa tendência que tem privilegiado as memórias e narrativas de pessoas comuns 

(sobretudo aquelas consideradas marginais), seja nos domínios da história, das ciências 

sociais ou das artes. A autora se dedica ao estudo desse fenômeno contemporâneo e reafirma 

sua relevância ao considerar que 
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estes sujeitos marginais, que teriam sido relativamente ignorados em outros modos 

de narração do passado, demandam novas exigências de método e tendem à escuta 

sistemática de discursos de memória: diários, cartas, conselhos, orações (SARLO, 

2007, p. 17.) 

 

 A autora, igualmente, concorda que esta vertente tem sido verificada nas narrativas 

documentais mais recentes e inclui, em sua análise, considerações sobre documentários 

argentinos contemporâneos. Acredita que estes “novos sujeitos do novo passado” (SARLO, 

2007, p.16), cujas vozes emergem em diferentes contextos burlam, de várias formas, as 

imposições e determinismos sociais, estabelecendo práticas que, muitas vezes, fogem do 

padrão hegemônico.  

 Desenha-se assim um cenário atual em que os documentaristas têm, cada vez mais, 

abordado temas retratados por personagens comuns, cujas histórias de vida conferem um novo 

significado, ativado, especialmente, pelos processos de rememoração. Vale notar, no contexto 

dessa tendência, amiúde, é o próprio cineasta que se torna personagem da sua obra, o que 

Ramos (2013) chama de uma “ética modesta”, segundo a qual o realizador limita suas 

asserções ao seu ponto de vista e história individual3.   

                Ao refletir mais especificamente sobre a relação entre os discursos de memória e a 

realidade, Gagnebin (1998) começa seu artigo Verdade e Memória do passado com uma 

interrogação: “Por que falamos hoje tanto em memória, em conservação, em resgate?”. Nas 

suas conclusões, a autora afirma que a preocupação com a verdade do passado se relaciona, 

muito provavelmente, com o desejo de um presente que também possa ser verdadeiro.  

         Talvez esta seja uma das razões pela qual os documentaristas contemporâneos 

privilegiem recortes cada vez mais subjetivos, buscando, nos rastros da memória, uma 

conjuntura onde o passado se torna um pano de fundo para que o presente se revele de uma 

forma mais clara e compreensível. Thomson nos lembra, ainda, que “nossas reminiscências 

também variam dependendo das alterações sofridas por nossa identidade pessoal, o que leva a 

um segundo sentido, mais psicológico, da composição: a necessidade de compor um passado 

com o qual possamos conviver” (THOMSON, 1997, p.57). Nesse sentido, as revelações, 

reconstruções e interpretações dos acontecimentos do passado pelos personagens, seja de 

forma individual, familiar, ou inseridas num contexto mais coletivo e social, revelam não só 

suas possíveis “essências” como contribuem para uma contextualização cultural.  Para Sarlo,  

 

o discurso da memória, transformado em testemunho, tem a ambição da autodefesa; 

quer persuadir o interlocutor presente e assegurar-se de uma posição no futuro, 

                                                           
3 Do ponto de vista de Nichols (2012), este modelo característico poderia ser classificado como modo 

performático. 
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justamente por isso também é atribuído a ele um efeito reparador da subjetividade. 

(SARLO, 2007, p.51). 

 

                    Bergson (1999), do mesmo modo, faz importantes considerações sobre percepção e 

lembrança. Para o filósofo francês, a nossa percepção não é fruto, simplesmente, do contato 

do espírito com o presente, pois ela está constantemente permeada pelas lembranças-imagens. 

O autor também desmitifica a ideia de um esforço de ter que deixar o presente para poder 

recuperar uma lembrança no passado. De acordo com ele, as lembranças permanecem nas 

pessoas de modo virtual e, desta forma, se confundem com sua percepção. Existe assim, 

nessas temporalidades aparentemente distintas, a noção de uma coexistência, uma espécie de 

hibridismo latente no estado presente.  

                Pollack (1992, p. 05), por seu turno, afirma que “a memória é um elemento 

constituinte de sentimento de identidade, tanto individual como coletiva”. Reitera que ela 

emerge de um sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou grupo na sua 

própria reconstrução. Em sentido semelhante, Thomson (1997, p. 57) afirma que “as histórias 

que relembramos não são representações exatas do nosso passado, mas trazem aspectos desse 

passado e os moldam para que se ajustem às nossas identidades e aspirações atuais”. Já para 

Sarlo (2007, p.49), “a hegemonia do presente sobre o passado no discurso é da ordem da 

experiência e se apoia, no caso do testemunho, na memória e subjetividade”.  

                Tendo em vista a tendência dominante do documentário nacional produzido neste 

século, aqui já citada, e mediante as reflexões sobre subjetividade e memória desses diferentes 

autores, é que foi delineado este projeto de pesquisa. Ao concordar com o pensamento que 

percebe a memória como um atributo humano constitutivo de uma individualidade em 

constante processo de reconstrução e por considerar, ao mesmo tempo, que as lembranças 

evocadas trazem em si representações de um passado que traduz uma ação e significado do 

presente, elegemos a memória como o recorte da expressão da subjetividade dos personagens 

que desejamos investigar melhor nos documentários brasileiros deste milênio.  Paralelamente, 

por conferirmos ao exercício da análise fílmica um lugar central em nossa investigação4, 

acreditamos ser necessário direcionar nosso olhar, de maneira mais específica, para a 

montagem, no sentido de tentar perceber de que modo essas memórias e expressões subjetivas 

se materializam, nos filmes de nosso corpus, por meio, sobretudo, da articulação peculiar de 

sons e imagens em movimento. 

                                                           
4 Nesse sentido, tentamos deixar claro que, apesar do nosso interesse teórico sobre o tema da memória, este 

trabalho não tem a pretensão e nem o fôlego necessário para uma reflexão filosófica aprofundada a esse respeito. 

Nosso interesse específico aqui é o de contribuir no que diz respeito à análise de sua materialização fílmica no 

contexto da produção documental brasileira mais recente. 
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1.2 Estrutura da dissertação e algumas escolhas metodológicas 

 

                A presente dissertação é composta de quatro capítulos, com o primeiro capítulo 

constituído por esta Introdução.  

 O segundo capítulo busca recuperar, da história do cinema, como tem se 

desenvolvido a montagem e sua teoria, assim como suas principais tendências, a depender das 

principais evoluções técnicas e estilísticas, com enfoque mais específico sobre como estes 

recursos se apresentam no segmento documentário. Vale dizer que os aspectos mais 

elementares e constitutivos dos principais tipos de montagem já foram, em certa medida, 

mencionados brevemente linhas atrás, para permitir uma ambiência imediata aos processos 

que a montagem pode desempenhar nas construções fílmicas e de como os realizadores 

podem se apropriar de certos modelos para construir suas obras. Ainda no Capítulo 2, 

traçamos um breve panorama histórico dos documentários brasileiros no sentido de 

igualmente compreender seus principais momentos e tendências, culminando essa narrativa na 

sua configuração contemporânea, cuja característica predominante é o alvo da investigação 

neste estudo.  Nesse sentido, é que também elencamos, nesse segundo capítulo, importantes 

obras documentais do pós-milênio, no Brasil, que acreditamos melhor representarem as 

peculiaridades e tendências que são o objeto de nosso interesse e hipótese preliminar: a de que 

o documentário brasileiro contemporâneo tem utilizado a montagem como principal estratégia 

para representar a subjetividade dos seus personagens.  

 É importante dizer que, na estruturação desta pesquisa em forma de texto, optamos 

por não estabelecer uma divisão tradicional entre capítulos teóricos e analíticos. Dessa forma, 

o Capítulo 2 pretende se apresentar como um panorama de fundo que informa e, ao mesmo 

tempo, dá forma ao nosso objeto e principais questões investigadas. Em seguida, os principais 

conceitos e perspectivas teóricas utilizadas (especialmente no que diz respeito à subjetividade, 

memória e linguagem cinematográfica) foram entrelaçados na escritura analítica, que foi 

dividida nos dois capítulos seguintes, por percebermos uma relação mais dinâmica entre os 

“instrumentos documentais”5.   

                No Capítulo 3, apresentamos a análise do documentário Aboio, de Marília Rocha 

(2005). Como já mencionado, o aspecto específico da subjetividade investigado neste 

trabalho, e analisado através da montagem, é a memória. No capítulo sobre Aboio, filme que 

apresenta vaqueiros de três Estados brasileiros e que, dessa forma, traz personagens que 

                                                           
5 Instrumentos para análise fílmica que, segundo Aumont (2004, p.46), não estariam relacionados somente com 

as funções de descrever ou citar o filme, mas associá-lo a informações exteriores.  



16 
 

fazem parte de um segmento específico e regional, a análise se concentrará na identificação e 

reflexão sobre as estratégias da montagem que exprimem as nuances de uma memória 

coletiva. Para Halbwachs (1990, p.136), “os hábitos locais resistem às forças que tendem a 

transformá-los, e essa resistência permite perceber melhor até que ponto, em tais grupos, a 

memória coletiva tem suporte sobre as imagens espaciais”. Levando em consideração este 

aspecto, serão analisados, mais especificamente, os aspectos plásticos da imagem e da 

montagem que promovem uma ambiência espacial que reverbera os aspectos das 

reminiscências dos vaqueiros. Terão enfoque ainda, nesse momento, a identificação de uma 

montagem dialética como estratégia possível de ser reconhecida na configuração de algumas 

lembranças peculiares dos boiadeiros, assim como a análise mais específica de aspectos 

sonoros desse documentário.  

                De acordo com Aumont e Marie (2004, p. 154), é quase impossível fazer uma 

análise fílmica correta sem fazer considerações sobre o aspecto visual das estruturas 

narrativas e, ao mesmo tempo, é muito difícil separar os estatutos de imagem e som em uma 

análise precisa. A escolha da análise da banda sonora em Aboio apoia-se, aqui, em dois 

argumentos. Primeiro, por perceber que, nesse filme, o som cria uma estratégia narrativa que 

propicia toda uma atmosfera rural que ambienta os processos de rememoração dos vaqueiros. 

Em segundo lugar, pela necessidade de perceber de que forma os elementos sonoros são 

introduzidos simultaneamente às imagens, construindo uma estratégia que permite reverberar 

o universo diegético do campo.  

                No Capítulo 4, por sua vez, será analisado o filme Estamira (2006), de Marcos 

Prado. Diferentemente de Aboio, neste filme, as memórias evocadas se encontram ancoradas 

nas lembranças de um núcleo familiar e, mais fortemente, naquelas da personagem-título. 

Aqui, de modo distinto, a análise terá como foco a apropriação de materiais de arquivos e sua 

inserção, através da montagem, na estrutura narrativa de composição dessas memórias. Além 

das fotografias e pintura, o diretor também faz uso das imagens de outro documentário, 

Imagens do inconsciente (1988), de Leon Hirszman, evidenciando uma tendência de 

apropriação e ressignificação audiovisual presente em muitos documentários contemporâneos. 

Por meio da análise, será possível perceber que as imagens de arquivo em Estamira não têm a 

função somente de ilustrar uma história pessoal que é narrada, pois trazem para o filme 

aspectos do passado que estabelecem uma negociação direta com os fenômenos do presente. 

Neste capítulo, também, será feita a análise mais minuciosa da montagem e de aspectos da 

mise-en-scène de três trechos do filme, nos quais os personagens rememoram tristes 

acontecimentos da história familiar.  
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 Pretendemos assim, através desses diferentes movimentos da análise, perceber 

algumas das possibilidades da montagem por meio das quais documentaristas 

contemporâneos brasileiros têm expressado diferentes aspectos das memórias de seus 

personagens, investigando, simultaneamente, de que forma estas se cristalizam no presente. 
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2 AS BASES DA PESQUISA 

 

2.1 Preparação do terreno: uma perspectiva histórica sobre a montagem  

 

O cinema, antes de ser assumido como arte, surge como mais uma invenção, no 

turbilhão de novidades do final do século XIX. As imagens em movimento despertavam a 

curiosidade do público, assim como as engrenagens e funcionamento dos aparelhos que as 

produziam. O quinetoscópio e o cinematógrafo, a princípio, não conferiram ao cinema uma 

linguagem própria6 e estavam intimamente vinculados a expressões culturais já existentes. 

Da-Rin destaca, deste período, que:  

 

O cinema destes primeiros anos era profundamente dependente de outras formas 

culturais, como o teatro popular, a imprensa, as histórias em quadrinho e as palestras 

com lanterna mágica. Daí se originava a fonte de inspiração para os conteúdos, mas 

também para o próprio modo de representação, que precisava ser compatível com 

filmes constituídos de um único plano, com duração inferior a um minuto (DA-RIN, 

2004, p.29).  

 

Augusto (2004) afirma ainda que, neste momento, não se pode falar em montagem, 

uma vez que os filmes eram constituídos de um só plano, de uma única tomada. Costa (2012, 

p. 22), por sua vez, ressalta que “os filmes teriam, aos poucos, superado suas limitações 

iniciais e se transformado em arte ao encontrar os princípios específicos da sua linguagem, 

ligados ao manejo da montagem...”. Machado, contudo, salienta que “inúmeros historiadores 

do cinema já apontavam exemplos bastante precoces e extremamente sofisticados de 

enquadramentos, efeitos de montagem e movimentos de câmera já no primeiro cinema” 

(MACHADO, 2007, p. 86). 

        Ainda assim, é possível dizer que, na primeira década do cinema, entre 1894 a 

1906, os realizadores, que eram os próprios cinegrafistas, se viam muito mais preocupados 

com os enquadramentos das imagens, tanto no trabalho em estúdios quanto em cenários 

naturais. A câmera fixa mostrava na tela as imagens de pessoas ou situações, de forma a 

posicionar o espectador de modo análogo àquele que assiste a um espetáculo teatral. Da-Rin 

(2004) lembra que, muitas vezes, para tornar o enredo dos filmes mais compreensível, os 

diretores se utilizavam de letreiros ou de suas próprias narrações in loco, oferecendo, assim, 

as explicações necessárias e se valendo da capacidade do espectador em associar as imagens 

                                                           
6  O conceito de intermidialidade entende as artes como mídias e estabelecem maneiras de interações entre elas. 

Clüver (2007, p.08), denomina “Referências Intermidiáticas” a adaptação do teatro e pintura nos filmes. Nos 

primórdios, contudo, o cinema mantinha esta relação de forma excessivamente dependente, tanto dos formatos, 

quanto aos temas.    
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aos letreiros. Especificamente entre o período de 1897 a 1907, se esboçaram os primeiros 

filmes narrativos, geralmente reconstituições apresentadas na forma de “atualidades”. “Eram 

filmes que mostravam grandes acontecimentos noticiados nos jornais impressos do final do 

século XIX e que podiam ser apresentados com base em registros reais, encenações ou por 

meio do uso de maquetes” (DA-RIN, 2004). As atualidades buscavam satisfazer a 

necessidade de um público que queria acessar as informações de forma mais completa, 

suprindo uma carência dos jornais impressos, principalmente com relação às imagens. Neste 

formato característico dos primórdios de sua história, o cinema já dava os primeiros passos da 

montagem, através da colagem de materiais diversos. 

A este respeito Machado (2007, p.72), indica o ano de 1907 como um marco 

importante na estruturação do formato fílmico, tendo em vista que, antes deste período, o 

exibidor é quem “editava” os filmes, pois comprava quadros autônomos de vários 

fornecedores e alternava, ao longo da sessão, trechos ficcionais e registros de documentos. A 

partir do referido ano, no entanto, os filmes passaram a ser alugados, e não mais vendidos aos 

exibidores. Dessa forma, o produtor garantia a posse do título e das imagens, impedindo que o 

exibidor pudesse intervir na sequência original e remontá-la. Para Machado, 

 

A função dessas atualidades reconstituídas não é simplesmente a de enganar o 

espectador, antes, elas visam revestir a estrutura ficcional de uma aura de 

autenticidade e colocar o espectador como testemunha ocular dos acontecimentos. 

(MACHADO, 2007, p.69).  

 

No período seguinte (1907-1915), o cinema começa a traçar sua trajetória 

industrial. Segundo Costa (2012, p.37), este período denomina-se cinema de transição, os 

filmes passam a ser mais longos, com duração de cerca de 15 minutos, e utilização de mais 

planos, além de narrarem histórias mais complexas. A respeito desse momento, a autora 

ressalta o esforço dos cineastas em criar uma narrativa que fosse compreensível para o 

espectador. Nesse contexto, a montagem se coloca como ferramenta importante para alcançar 

tal objetivo. Os realizadores perceberam, desde muito cedo, que o espectador precisava de um 

direcionamento para acompanhar as histórias, pois, “antes de 1906, os filmes não alternavam 

ações diferentes que ocorressem em espaços separados. Mas, no período de transição, os 

cineastas começam a intercalar planos que representam espaços diegéticos diferentes...”. 

(COSTA, 2012, p.43). 

                O esforço maior compreendia em unir os diferentes fragmentos, de forma a manter 

uma linearidade espaço-temporal, permitindo construir uma naturalidade das ações. A 

preocupação no direcionamento da atenção dos olhares dos espectadores fomentou as mais 
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variadas estratégias na edição. A montagem alternada, por exemplo, permitiu ações 

simultâneas em espaços distintos e saltos temporais, enquanto diferentes enquadramentos e a 

ênfase em planos e detalhes guiavam a atenção de espectadores até então acostumados ao 

plano geral. Também a utilização de planos segmentados promovia a noção de movimento, 

raccords de olhar e estratégias de plano/contraplano em prol da continuidade (especialmente 

neste último exemplo, quando dois personagens interagiam). Essas diferentes estratégias 

inovadoras para o período, dentre outras, contribuíram para estabelecer aquilo que se nomeou 

como narrativa cinematográfica clássica e que reverbera no cinema até hoje. Seu maior 

expoente, nesse período inicial, foi D.W. Griffith, cineasta que realizou cerca de 420 filmes 

em 5 anos. Da-Rin (2004) afirma que, em 1908, quando Griffith começou a dirigir, os filmes 

não tinham mais de 20 planos, ao passo que suas produções chegaram a atingir mais de cem.  

Para Costa (2012, p.46), “nos anos da “Biograph”, Griffith desenvolveu o uso da montagem 

paralela de maneira inventiva e original, instaurando uma tradição narrativa que desembocaria 

na montagem invisível do cinema clássico”.  

                Na década de 1920, houve uma inovação estética, de origem russa, que igualmente 

revolucionou os paradigmas da montagem, promovendo-a como sua plataforma fundamental. 

Os cineastas/teóricos russos do período viam na montagem uma etapa na qual o realizador 

tinha o total domínio da sua obra. Para eles, os planos isolados não geravam sentido e era 

somente na composição e organização das imagens e sons que se produziriam conceitos e 

haveria o despertar de sentimentos e percepções no espectador. A partir daí, seria possível ao 

cinema exercer também uma função social e ideológica. O construtivismo russo, que teve 

como principais representantes Sergei Eisenstein, Kuleshov e Vsevolod Pudovkin, apesar de 

algumas diferenças estéticas entre eles, via, assim, a montagem como alavanca para o 

despertar político.  

                Lev Kuleschov7, considerado o pioneiro desta escola, achava, por exemplo, que o 

diretor era quem deveria escrever o roteiro, compondo assim um cinema autoral. Também se 

aproximava de um estilo de apresentação e montagem mais naturalistas, semelhante ao do 

cinema clássico, ao privilegiar a linearidade. Seus pares, no entanto, tomaram um caminho 

diferente nesta perspectiva de composição de planos. Sergei Eisenstein se baseou numa 

montagem dos choques. Um dos pontos centrais da teoria eisensteiniana é que, na 

                                                           
7 Sua principal contribuição na montagem é o exercício em promover processos cognitivos no espectador, 

através da  justaposição de um mesmo  plano com outros em contextos distintos. Kuleshov colocou um plano 

com o ator Mosjoukine, fazendo uma expressão facial inespecífica, associando com  imagens de  diferentes 

conotações: um prato de sopa, um bebê dentro do caixão, uma mulher deitada no sofá. A partir daí, poderia gerar 

diversas interpretações. Este procedimento ficou denominado “Efeito Kuleschov”.  
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justaposição dos planos, o choque seria o efeito desejável, quer pelos contrastes de luz, sons, 

ritmos, cores e textura etc. É a dialética do conflito, da contradição, conceito de Eisenstein 

que sofreu forte influência da filosofia marxista. Já Dziga Vertov ousou mais da 

experimentação, segundo Saraiva (2012), o cineasta soviético utilizou uma diversidade de 

recursos da montagem tão extraordinários que são capazes de surpreender até hoje, como os 

elencados em seguida: “inversões temporais da projeção, aceleração, congelamento e ralenti 

da imagem, sobreposições, animações, justaposições infinitesimais - de até um único 

fotograma -, choque de angulações, intensas variações rítmicas” (SARAIVA, 2012, p. 134). 

Todavia, o que une fundamentalmente estes teóricos realizadores é o fato de terem 

reconhecido na montagem um elemento principal da arte cinematográfica.  

                Stam (2013, p.72) afirma, ainda, que as primeiras décadas do cinema foram 

especialmente promissoras também devido às vanguardas artísticas que permitiam uma 

estética diferenciada e um modo de produção desvinculado dos grandes estúdios e indústrias. 

Dessa forma, além do já citado construtivismo na União Soviética, o impressionismo na 

França, o expressionismo na Alemanha, o futurismo na Itália, o surrealismo na Espanha e 

França, o muralismo no México e o modernismo no Brasil foram movimentos que também 

influenciariam as produções cinematográficas do período.  

               É um consenso entre os autores, no entanto, que a montagem antecede o cinema, 

fazendo parte das técnicas presentes em outras artes e movimentos, tais como o teatro, 

pintura, escultura, literatura. No cinema, entretanto, a montagem tem uma dupla função, já 

que, por um lado, permite operar tecnicamente os planos e, por outro, contribui para a criação 

de uma narrativa através da estética dos fragmentos. Amiel (2007) percebe, nesse sentido, a 

montagem como um processo cultural que estabelece uma relação estreita com o espectador.  

 

Basta constatar a facilidade com que telespectadores aceitam hoje uma louca 

sucessão de imagens, de sobreposições e um ritmo de encadeados inimagináveis 

ainda há trinta anos, basta ver a evolução dos nossos olhares face a essas formas de 

montagem para nos apercebermos a que ponto as suas formas e as suas técnicas 

estão ligadas a um contexto cultural, a suportes particulares, vontades de 

representações de mundo cuja diversidade e eficácia ultrapassam largamente a nossa 

consciência (AMIEL, 2007, p.09). 

 

No que diz respeito mais especificamente ao documentário, os realizadores das 

primeiras décadas também utilizaram a montagem como instrumento de construção estilística. 

Impulsionados pelas vanguardas artísticas modernistas, se observa que muitos autores do 

período se distanciaram dos pressupostos da montagem clássica para experimentar 

composições de planos que rompiam com a continuidade espaço-temporal. O filme O homem 

com a câmera (1929), de Dziga Vertov, é o representante de maior importância desta nova 
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metodologia de montagem. Vertov, através do seu manifesto, via na montagem a técnica 

necessária para ratificação e consolidação do seu cine-olho8. Ela deveria ter o dinamismo 

compatível, perfeito, para acompanhar o realizador que amplifica seu olhar e capta todos os 

detalhes, através dos mecanismos da câmera. Da-Rin (2004, p.147) reitera que, “apesar de 

Vertov atribuir poderes extraordinários à câmera, a linha mestra de seu método era a relação 

entre a filmagem de improviso e a produção de sentido através da montagem”. 

Muitos dos postulados ideológicos soviéticos viriam a influenciar posteriormente 

John Grierson naquilo que é considerado como os fundamentos do documentário9. Sabe-se 

que o próprio termo “documentário” foi utilizado pela primeira vez no contexto 

cinematográfico por Grierson, em 1926, em uma crítica do filme Moana, de Robert Flaherty. 

Neste contexto específico, foi formulado de acordo com uma perspectiva limitada de 

possibilidades, seguindo os conceitos e estudos sociológicos então realizados pelo diretor 

britânico. Posteriormente, contudo, Grierson definiria o documentário como “um tratamento 

criativo da realidade”10. Segundo Winston (2005, p.22), o diretor britânico sugeriu rearranjos 

e remodulações criativas do mundo natural, fugindo do padrão jornalístico. No entanto, ainda 

de acordo com a perspectiva de Winston, Grierson, simultaneamente, “matou” o 

documentário como um gênero popular, ao insistir em sua essencial seriedade – aquilo que 

Nichols (2012, p.69) chamou, muitos anos mais tarde, de discurso de sobriedade. Percebe-se 

que a tradição do documentário emerge, assim, deste vínculo com a representação do real, 

mais especificamente com a do mundo histórico. De acordo com esta tradição, faz parte da 

expectativa dos espectadores encontrar fragmentos desta historicidade nas obras documentais. 

Contudo, no decorrer das décadas, se observa que a representação do espectro do real vem se 

tornando mais ampla, fluida e híbrida nas narrativas com caráter documental e que a 

montagem tem tido um papel importante, senão fundamental, nesse processo, ao permitir a 

                                                           
8 Segundo Stam (2013, p.60), este conceito de Vertov promove a antropomorfização da câmera para explorar 

sensorialmente o mundo.  
9 Da-Rin (2004, p.76-77) elenca três características do cinema soviético que foram incorporadas na estrutura 

cinematográfica de Grierson: escolha de um tema com finalidade social; cinema como veículo de propaganda 

(mesmo que na narrativa griersoniana isso não fosse muito explícito); e a montagem. Outros pressupostos 

centrais, porém, não foram incorporados, tais como a dramatização intensa e as motivações revolucionárias que 

orientaram a ação dos cineastas soviéticos na década anterior. A montagem soviética, principalmente no que diz 

respeito à dialética do choque entre os planos, preconizada por Sergei Eisenstein, proporcionava ao 

documentário clássico um processo de simbologia e generalizações, sem que fosse preciso recorrer a uma 

estrutura dramática linear, baseada no protagonismo de personagens. 
10 Segundo Da-Rin (2004, p.16), este conceito é atribuído a Grierson, mas não tem definido em qual texto ou 

contexto.  
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inclusão de dimensões intangíveis da realidade, tais como as dimensões da subjetividade11, no 

escopo do cinema documentário. 

Importante lembrar que o som, introduzido no cinema no final da década de 192012, 

ainda que tenha provocado inicialmente muitas especulações e resistências, especialmente 

pelo temor da supremacia da linguagem falada em detrimento do conteúdo visual, trouxe 

consigo diferentes possibilidades no que diz respeito às estratégias da montagem.  

Garcia (2014), entre outros autores, discordam que o som tenha sido introduzido no 

cinema apenas em 1927, com o filme O cantor de Jazz, de Alan Crosland (a esta experiência 

seria atribuído apenas o ineditismo como primeiro formato com som sincronizado). Segundo 

esse autor, o cinema nunca esteve, de fato, desvinculado do som: “As exibições de teatro de 

sombras, lanternas mágicas, teatro ótico e outras formas de apresentações que antecederam o 

nascimento do cinema eram acompanhadas de sons e músicas.” (GARCIA, 2014, p.137). 

Sabe-se, hoje, que a própria exibição inaugural dos irmãos Lumière, no Grand Café, em Paris, 

foi acompanhada por um piano, assim como outras exibições dos primórdios do cinema 

costumavam contar com a presença de orquestras, narradores e pessoas dublando ou fazendo 

barulho com suas vozes ou com objetos, para criar efeitos de sonoplastia.  

Em 1928, no entanto, os teóricos soviéticos da montagem – Eisenstein, Pudovkin e 

Alexandrov – redigiram um manifesto, publicado nas revistas Sovietski Ekran, de Moscou, e 

na Zhizn Iskusstva, de Leningrado, intitulado Sobre o futuro do cinema sonoro. Neste, 

afirmavam seu temor de que, com o advento do som, o cinema tivesse um declínio em seu 

estatuto como arte, assim como um enfraquecimento da supremacia da montagem. 

 

Usar o som deste modo destruirá a cultura da montagem, porque cada adesão do 

som a uma peça de montagem visual aumenta sua inércia como uma peça de 

montagem, e aumenta a independência de seu significado - e isto, sem dúvida, 

ocorrerá em detrimento da montagem, agindo em primeiro lugar não sobre as peças 

de montagem, mas em sua justaposição. Apenas um uso polifônico do som com 

relação à peça de montagem visual proporcionará uma nova potencialidade no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da montagem (S.M. EISENSTEIN; V.I. 

PUDOVKIN; G.V. ALEXANDROV, 2002, p.226). 

 

De certa forma, é possível afirmar que os construtivistas russos tinham alguma 

razão, já que as mudanças nas práticas cinematográficas foram significativas com a 

popularização do uso do som. Grande parte dos realizadores se empenhou em sofisticar a 

                                                           
11 “Realidade psíquica, emocional e cognitiva do ser humano, passível de manifestar-se simultaneamente nos 

âmbitos individual e coletivo, e comprometida com a apropriação intelectual dos objetos externos” (HOUAISS; 

VILLAR , 2001, p.2624)  
12 A introdução do som no cinema foi um processo persistente, realizado através de várias tentativas que se 

confundem com a própria história da sétima arte. Thomas Edison, com seu fonógrafo, seguido, em 1895, pelo 

invento do Kinetophone são exemplos destes esforços na produção de um cinema falado. 
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técnica sonora ao privilegiar gravações em estúdios e cenários, por exemplo, por se tratar de 

ambientes que facilitavam o controle dos diferentes elementos sonoros. Do mesmo modo, 

observou-se a crescente priorização dos diálogos, os quais, por se aproximarem do modelo 

das representações teatrais, fizeram com que muitos atores do teatro fossem contratados para 

produções cinematográficas, estabelecendo um padrão de atuação diferente do modelo vigente 

até então. Haussen (2008, p. 20) afirma que, “em 1930, o registro de som em um filme, ainda 

principalmente em discos, inclui quase 95% das produções de Hollywood”13.  

Aumont (2012, p.45-46) afirma que, do dia para noite, o som tornou-se um 

componente fundamental de representação fílmica (e, portanto, da montagem). Porém, 

segundo o autor, só com o avanço técnico em duas direções, é que este elemento foi melhor 

adaptado à linguagem cinematográfica. O primeiro destes avanços foi a invenção da fita 

magnética, de utilização muito mais prática se comparada às pesadas instalações anteriores, 

muito difíceis de transportar; o segundo, foi o surgimento e o aperfeiçoamento das técnicas de 

pós-sincronização e de mixagem, que possibilitaram substituir o som gravado diretamente, no 

momento da tomada, por um outro considerado mais adaptável, além de permitir o acréscimo 

de outras fontes sonoras.  

Nichols (2015) afirma que a chegada do som no filme documentário não foi 

exatamente simultânea à dos longas-metragens de ficção.  O autor delimita três momentos 

cruciais em que o som trouxe mudanças significativas na narrativa documental: no começo 

dos anos de 1930, 1960 e 1980. Sinaliza, ainda, que o som cria efeito no documentário – seja 

através de falas, efeitos sonoros ou música –, sobretudo quando parece emanar da mesma 

fonte histórica que a imagem representada, e que o uso inicial do som no documentário 

enfatizou a representação do mundo histórico familiar. Nos primeiros documentários dos anos 

de 1930, a utilização do som privilegiava a música e, em especial, os comentários em voz 

over de um locutor.  

No âmbito do documentário, experiências com o som sincrônico pesado ocorreram 

já nos anos 30. Havia, no entanto, uma resistência a este recurso por parte dos 

documentaristas devido não apenas ao engessamento que a tecnologia impunha à 

dinâmica de produção, mas, principalmente, pela aversão formalista que tais 

cineastas tinham ao naturalismo supostamente empobrecedor dos diálogos 

sincrônicos no cinema ficcional. (WELLER, 2013, p.328).  

 

Já de acordo com o arcabouço estilístico do cinema direto, que eclodiu entre as 

décadas de 1950/60 devido aos diferentes avanços tecnológicos, as filmagens tinham a 

intenção de reproduzir a ordem usual dos acontecimentos. Por isso, os planos eram mais 

                                                           
13 Segundo Machado (2004), os primeiros filmes predominantemente sonoros no Brasil foram os curtas 

produzidos por Paulo Benedette, em 1929, no Rio de Janeiro. 
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longos, com cortes mais abruptos, as imagens tremidas, e o som e a iluminação irregulares. 

Nichols (2012, p.149) afirma que os filmes deste período romperam com a montagem 

apressada das imagens que sustentavam os documentários expositivos ou poéticos até então. 

A montagem, no cinema direto, não tinha a pretensão de construir um argumento claro e 

preciso, nem de fornecer uma atmosfera simbólica por meio de abstrações das imagens. Na 

pós-produção, por sua vez, a função primordial era a de preservar a sensação de testemunho 

dos eventos reais. Já na vertente francesa contemporânea do Cinema Verdade, com sua 

característica de um engajamento mais explícito do cineasta, a elaboração da montagem é 

mais dinâmica, marcada, muitas vezes, pela inserção de entrevistas, imagens de arquivo e 

encenações, elementos que contribuem com o objetivo de evidenciar uma estrutura dialógica 

de interação.  

É evidente que as inovações tecnológicas das câmeras portáteis e gravadores de fita 

desenvolvidas neste período promoveram mudanças significativas na cultura cinematográfica, 

principalmente na documental. A possibilidade de captar o som ambiente e de gravar em 

locações reais, com as suas possíveis “impurezas” audiovisuais, conferiu ao documentário 

uma estética supostamente mais compatível com sua pretensão de representar o mundo 

histórico. Weller (2013) enfatiza que o som sincrônico possibilitou ao documentário elevar os 

personagens a indivíduos que podiam expressar suas próprias vozes. Já para Nichols (2015, 

p.23), “realizadores puderam observar o que se revelaria diante da câmera, como se a câmera 

não tivesse influência sobre ele, ou como se ela pudesse participar da vida dos outros, 

especialmente por meio de entrevistas.”  

Da-Rin (2004, p.169) vê no cinema, em geral, e mais especificamente no segmento 

documentário do final da década de 1960, um movimento que incorpora na narrativa o próprio 

processo produtivo cinematográfico, reconhecendo o filme como um produto. Nesse 

momento, realizadores expressam em suas obras a retórica do fazer fílmico, transparecendo 

para o espectador as etapas e os processos de filmagem, suas dificuldades e negociações, 

incorporando na matéria fílmica reflexões sobre as estratégias utilizadas. Assim, a montagem 

reúne e articula materiais diversos, tais como voz off, intertítulos, imagens de arquivo, 

entrevistas e sequências observacionais, revelando para o espectador as engrenagens fílmicas. 

Por fim, com relação ao último dos três períodos identificados por Nichols (2015), 

Ramos (2013) afirma que o cinema contemporâneo, principalmente a partir de 1990, tem 

recuperado certos aspectos remanescentes das vanguardas artísticas, em especial, a 

fragmentação e a presença de uma voz lírica. Em relação aos documentários, ele diz que a 

forte tendência de narrativas em primeira pessoa, mas com distintas variações que podem 
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estar mais próximas seja do poético, observacional ou experimental, por exemplo, ou mais 

alinhadas com as características da videoarte, em que a montagem tem um lugar central na 

criação de efeitos visuais e rítmicos. Esta parece ser uma impressão semelhante à de Nichols 

(2015), que vê nos documentários mais recentes, principalmente naqueles realizados a partir 

de 1980, um misto de características presentes nos anos de 1930 e 1960, tais como um viés 

antropológico intenso, e a utilização frequente de encenações e colagens de imagens.  

Bruzzi (2006), por sua vez, ressalta os aspectos performáticos nos documentários 

do pós-milênio, não somente no que diz respeito ao processo de enunciação do realizador em 

primeira pessoa, que ela chama de performer direto, mas na própria concepção da obra, que é 

fruto de um relacionamento dialético, em oposição ao conceito de duas verdades14. Este é um 

grande diferencial na contribuição da autora, pois ela percebe, na própria negociação do 

cineasta com a representação de aspectos do real, um ato performático, afastando-se, de forma 

contundente, do modelo observacional15. Outra característica importante que Bruzzi (2006) 

nota, de forma expressiva, nos documentários do novo milênio, é a presença da reconstrução 

como ferramenta para representar e revigorar o passado. Esta reconstrução é pautada nas 

estratégias de estilística visual focadas na montagem, estratégia importante para estabelecer o 

documentário como ato performativo. Segundo a autora, existe aí uma dialética de colagem, 

na qual o passado é constantemente negociado com o presente vivido. 

Tendo em vista essas tendências, em especial as que permeiam mais fortemente o 

documentário contemporâneo, é que serão feitas as análises deste trabalho, privilegiando a 

observação das diferentes estratégias de montagem acionadas em cada um dos documentários 

de nosso corpus. Percebendo, simultaneamente, que a subjetividade e as memórias dos 

personagens são o foco em ambos os filmes selecionados, interessa investigar aqui como os 

documentaristas utilizam a composição dos diferentes fragmentos audiovisuais que 

selecionam, na tentativa de exprimir a individualidade e o universo dos sujeitos filmados.         

 

2.2 Estabelecimento dos alicerces: uma narrativa sobre o documentário brasileiro no 

século XX 

     

    A história dos documentários brasileiros obviamente não se distancia do contexto 

                                                           
14 A autora argumenta que todos os documentários são performativos na medida em que a verdade retratada 

apenas surge na tela no momento da filmagem e que está longe de ser equivalente ou substituir a verdade que 

existia antes do início da filmagem.  
15 Modo de documentário categorizado por Nichols (2012, p.146), no qual o cineasta mostra os acontecimentos 

através de uma observação espontânea da experiência vivida, sem intervenção explícita.  
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mundial, absorvendo certas tendências, ao mesmo tempo em que são estabelecidas suas 

particularidades. Sob certa perspectiva, afirma-se que os documentários surgem com o próprio 

cinema, no final do século XIX, já com as primeiras vistas cinematográficas dos irmãos 

Auguste e Louis Lumière, que registravam aspectos do cotidiano e revelavam peculiaridades 

de um lugar e elementos de uma época. É nesse sentido, por exemplo, que Bill Nichols (2012, 

p. 117) afirma que A saída dos trabalhadores das fábricas (1895), A chegada do comboio à 

estação (1896) e o O almoço do bebê (1895), todos dos irmãos Lumière, parecem estar a 

apenas um passo do documentário propriamente dito. Realizados num único plano, mostram 

recortes da realidade. 

O cinema surge no Brasil, por sua vez, no ano de 1896. Afonso Segreto, imigrante 

italiano, realiza as primeiras imagens em movimento da Baía de Guanabara e as exibe no Rio 

de Janeiro, em uma sala de exibição cujo proprietário era seu irmão, Pascoal Segreto. 

Gonçalves (2006, p.80) afirma que essas imagens panorâmicas de regiões do País eram 

chamadas de “tomadas de vistas” e que prevaleceram até 1908. Machado (2007) aponta, por 

sua vez, que a segunda década do século XX no cinema nacional foi caracterizada por uma 

antropologia silenciosa, sendo seu maior representante o Major Thomaz Reis, integrante da 

Comissão Rondon, com seus registros de rios, índios e natureza. Os Sertões de Mato Grosso 

(1915), produzido no contexto da Comissão Rondon, foi considerado o primeiro longa-

metragem documental brasileiro, exibido no Rio de Janeiro para um público de 20 mil 

espectadores. 

Outro realizador importante da época era Silvino Santos, cineasta e fotógrafo  

luso-brasileiro que realizou seus filmes igualmente de caráter antropológico na Amazônia, 

com o objetivo de retratar o ciclo da borracha. Machado (2007) o classifica como um 

cavador16 e reconhece, na obra de Silvino Santos, elementos de elaboração estética e a 

presença de fragmentos de subjetividade na representação dos personagens, de modo oposto a 

Thomaz Reis, que realizava suas obras a partir de uma perspectiva que privilegiava a 

objetividade documental. “Silvino Santos produziu, a partir de 1914, quase cem filmes, 

destacando-se, dentre eles, Terra Encantada (1923), Nos rastros do Eldorado (1925) e No 

Paiz das Amazonas (1927)” (COLUCCI, 2007, p.64).  

Gonçalves (2006) considera o filme Rituais e Festas Barôro (1917) de Major Luiz 

Thomaz Reis como a primeira experiência de sucesso na montagem do cinema brasileiro. De 

                                                           
16 Cavadores eram aventureiros do cinema, que filmavam com o único escopo da encomenda, do dinheiro 

(MACHADO, 2007, p.331-332). 
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fato, a obra trata das danças e costumes da tribo Barôro e utiliza intertítulos, cortes entre os 

planos, assim como sequências de tomadas em ângulos diferentes, destinadas a mostrar as 

ações dos índios, com maior dinamismo.  

Acredita-se que, ainda na década de 1920, o documentário começa a desenvolver 

uma estrutura narrativa propriamente dita, assim como se observam traços de autoria em 

determinadas obras. Em Nanook do Norte (1922), Robert Flaherty usa vários recursos para 

representar o cotidiano de uma comunidade no Ártico, tais como composição de personagens, 

encenações e até mesmo a utilização de atores, acionando elementos que fizeram deste 

documentário um marco, ao mesmo tempo em que levantaram polêmicas sobre o gênero que, 

em certo sentido, persistem até hoje.  

Alguns anos depois, no Brasil, o filme São Paulo: Sinfonia da metrópole (1929), de 

Adalberto Kemeny e Rodolfo Rex Lustig, iria seguir uma tendência da época, a das sinfonias 

urbanas, observada em filmes como Berlim: sinfonia da metrópole (1927), de Walter 

Ruttmann, e O homem com a câmera (1929), de Dziga Vertov. O filme de Kemeny e Lustig 

mostra o cotidiano urbano de São Paulo, com suas indústrias, comércio e estudantes, e 

estabelece uma montagem que valoriza a diversidade de ângulos e sobreposições de imagens 

que desencadeiam um ritmo.   

Nas décadas de 1930/40, como já citado, o britânico John Grierson cria uma 

espécie de deontologia na produção documental. Vale lembrar ainda que, através de 

investimentos governamentais, conseguidos por sua associação ao EMB (Empire Marketing 

Board)17, o diretor também vincula o documentário a uma lógica mercadológica.  Ramos 

(2013, p.35) confere a Grierson o atributo de precursor da ética educativa nos documentários, 

marcada pela forte presença da voz over ou locução, ausência de entrevistas/depoimentos, 

encenação em cenários ou locações e utilização de pessoas comuns como atores. Este formato 

tinha o objetivo de educar as pessoas, ao mesmo tempo em que instituía um saber 

hegemônico, acionado, principalmente, pelo recurso da voz over. Estas características que 

John Grierson imprime no formato documental fazem ecoar seus estudos sociais e ratificam 

um postulado ideológico da responsabilidade do Estado na conscientização das massas. 

No Brasil, nesta mesma época, os preceitos de Grierson são incorporados aos 

documentários de uma forma muito oportuna. O Estado Novo de Getúlio Vargas necessitava 

de uma produção documental que fornecesse ao povo um processo educativo, quase 

                                                           
17 Empire Marketing Board: o mais importante organismo estatal inglês dedicado à propaganda, que estabeleceu 

o arquétipo dos serviços governamentais de relações públicas (DARIN, 2004, p56). 
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doutrinário. Era importante também, para os interesses governamentais, que os realizadores 

de cinema fossem brasileiros e, naquele momento, existiam muitos imigrantes se aventurando 

nas produções. Schvarzman (2000, p.267) diz que “a indústria cinematográfica se dividia 

entre os cavadores, a maioria imigrantes, que faziam filmes naturais, e os posados, que 

produziam filmes de enredo”. Então, é neste contexto histórico que surgem o Instituto 

Nacional do Cinema Educativo (INCE) e seu principal representante: Humberto Mauro. O 

INCE era para Humberto Mauro o que o EMB era para Grierson.  

Humberto Mauro já realizava filmes antes da sua participação no INCE, tanto 

ficções quanto filmes com narrativas documentais, principalmente na Cinédia, produtora de 

Adhemar Gonzaga. Segundo Colucci (2006, p.67), “de 1928 a 1933, as obras ficcionais de 

Mauro (em Cataguases e na Cinédia) já manifestam sua aproximação com o documentário, 

observada nos filmes Brasa dormida (1928), Sangue mineiro (1929) e Lábios sem beijos 

(1931)”.  Em 1933, Mauro dirige Ganga Bruta (Figura 1), filme que, segundo Ramos (2013, 

p.249), é obra-chave da história do cinema brasileiro. É em sua atuação no INCE, contudo, 

que o cineasta inaugura uma nova fase do cinema nacional, com uma produção expressiva de 

filmes nos quais experimenta novas tecnologias.  

O Instituto Nacional de Cinema Educativo foi criado em 1936 pelo antropólogo 

Roquette-Pinto, sendo Gustavo Capanema o então Ministro da Educação e Saúde do governo 

de Getúlio Vargas. O órgão, apesar de estar vinculado a uma organização estatal, não fazia 

propagandas institucionais do governo, apesar de realizar algumas coberturas de encontros 

políticos. 

 

                                               

 

 

                                             

 

 

Os filmes dirigidos por Humberto Mauro no INCE, principalmente no período em 

que Roquete Pinto foi o gestor do órgão (até 1947), têm caráter educativo e são elaborados 

              Fonte:<http://www.naosaoasimagens.wordpress.com> 

Figura 1 – Cena do filme Ganga Bruta 
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nos moldes do documentário clássico, com presença de voz over imponente. Do ponto de 

vista temático, repercutem a preocupação sanitarista-higienista, bem característica da época, 

além de contemplarem ambições de caráter nacionalista. Segundo Schvarzman, “seus 

documentários falam sobre divulgações técnicas e científicas, filmes de caráter preventivo-

sanitário e pesquisas científicas nacionais” (SCHVARZMAN, 2004, p.272). 

Na segunda fase de Mauro no INCE, após o fim do Estado Novo, se observa que a 

preocupação educativa não era mais o foco central, apesar de ainda haver obras com estes 

enfoques, como os filmes realizados entre 1954 e 1959 para a campanha de educação rural. 

Neste período, o cineasta percorre uma trajetória com conotações mais poéticas, retratando 

peculiaridades de personagens de um Brasil rural. Um exemplo, nesse sentido, é seu último 

filme no INCE, A velha a fiar, realizado em 1964.  

Como já apontado anteriormente, surgem novas questões éticas e estéticas na 

produção dos documentários na passagem entre as décadas de 1950/60, materializadas nas 

vertentes dos cinemas Direto e Verdade. A maioria dos autores vê nestes novos modelos uma 

consequência do advento de novas tecnologias, como as câmeras portáteis e os gravadores, 

que permitiam o registro sincrônico do som ambiente. Entretanto, os Cinemas Direto/Verdade 

igualmente foram fruto de uma evolução filosófica, histórica e ética que promove marcas no 

cinema e muda sua trajetória, seja na narrativa documental, na ficção e até mesmo nos 

formatos televisivos. Teixeira (2012) afirma que a nova base técnica foi a fomentadora dessas 

mudanças substanciais neste período, mas que elas não surgiram de repente, nem de modo 

dissociado ou autônomo das questões estéticas envolvidas nessas novas propostas 

documentais.  

É fato, contudo, que tais movimentos levantaram uma série de controvérsias, seja 

do ponto de vista epistemológico, seja por seus processos característicos de construção 

criativa.   As escolas anglófonas do cinema direto preconizaram o recuo do cineasta nas 

gravações, ou seja, que o realizador deveria interferir o menos possível nas filmagens. 

Consequentemente, foram produzidas obras marcadas, geralmente, por planos longos e 

imagens tremidas. Já nas vertentes canadense e francesa do período, que tiveram como seu 

representante maior o antropólogo visual Jean Rouch, se observa uma abertura maior na 

narrativa documental para exprimir a relação criada pelo próprio filme entre o cineasta e os 

sujeitos filmados, o que se materializa através de entrevistas/depoimentos, encenações e 

elementos ficcionais. 

No Brasil, o estilo Direto teve uma influência determinante, tanto na produção 

documental quanto na ficção. Pode-se dizer que o aparato técnico inovador presente no 
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Cinema Direto, aliado à conceituação estilística das vanguardas cinematográficas 

contemporâneas (Nouvelle Vague e Neorrealismo), constituiu os alicerces para a geração do 

Cinema Novo. Dois filmes documentais são considerados como ponto de partida para este 

movimento: Arraial do Cabo, de Paulo César Saraceni (1959) e Aruanda, de Linduarte 

Noronha (1960). Estes filmes, apesar de apresentarem um formato próximo do documentário 

clássico, através da utilização de voz over, intertítulos e encenações, inserem uma aspiração 

realista, em certo sentido inovadora, seja pela abordagem dos temas que privilegiam o 

cotidiano popular, seja pelo tratamento das imagens, planos e enquadramentos. 

Os cineastas da década de 1960/70, já familiarizados com as câmeras portáteis e 

com os recursos oferecidos pelo gravador Nagra, realizam diversos filmes mais próximos dos 

ideais do Cinema Direto. Machado (2007) atribui ao sueco Arne Sucksdorff, que veio para o 

Brasil a convite do Ministério das Relações Exteriores, a formação de muitos cineastas 

brasileiros, além de ser o responsável por introduzir o gravador Nagra no País.   Maioria 

absoluta (1963), de Leon Hirszman, O Circo (1965) e Opinião Pública (1967), ambos de 

Arnaldo Jabor, são filmes importantes deste período, que retratam personagens urbanos 

especialmente através do recurso das entrevistas, ao mesmo tempo em que não evitam 

improvisações. Muitos filmes desta década ainda se valem do recurso à voz over, porém seu 

tom agora é mais reflexivo, muitas vezes assumindo um discurso de denúncia ao advogar em 

favor de grupos minoritários. Os personagens são reais e os temas, quase sempre relacionados 

a diferentes questões sociais – a alienação que o futebol provoca, assim como a dificuldade 

dos jogadores em Subterrâneos do futebol (1965), de Maurice Capovilla, ou a migração dos 

nordestinos para São Paulo em Viramundo (1965), de Geraldo Sarno. Contudo, diferente dos 

preceitos preconizados pelo Cinema Direto, as entrevistas são abundantes nos documentários 

brasileiros dessa década e se tornaram um recurso recorrente até hoje. Colucci (2006, p.34) 

afirma, assim, que os anos 1970 incorporam o discurso direto, sobretudo sob a forma de 

entrevistas, especialmente presentes em diversos filmes políticos e feministas. 

Um personagem que tem muita importância para o cinema documental nacional 

deste período é o fotógrafo, produtor e cineasta Thomas Farkas, ainda que sua contribuição 

tenha sido mais efetiva como produtor. Entre 1964 e 1965, Farkas produziu quatro 

 médias-metragens que se tornaram essenciais para a cinematografia brasileira: Viramundo 

(1965), de Geraldo Sarno, Memória do Cangaço (1964), de Paulo Gil Soares, Nossa Escola 

de Samba (1965), de Manoel Horácio Gimenez e Subterrâneos de futebol (1965), de Maurice 

Capovilla (documentários que foram reunidos, em 1968, no longa-metragem Brasil Verdade).  
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Em 1969, Farkas realiza um projeto ousado, ao levar um grupo de jovens cineastas 

para o Nordeste, com o intuito de produzir documentários que retratassem a diversidade 

cultural da região. Foram realizados 19 documentários, muitos deles utilizando os recursos 

das reportagens tradicionais aliadas a elementos ficcionais. Os temas eram geralmente 

voltados para os costumes, personalidades e aspectos da produção agrária nordestina. É 

interessante a relação estreita desta temática com inúmeros filmes das décadas anteriores do 

documentário brasileiro, porém, agora, se observa, com maior força, a presença de uma 

reflexão social e política.  

Jean-Claude Bernardet (2003) teceu algumas considerações críticas, hoje bastante 

conhecidas, sobre este tipo de documentário que prevaleceu até a década de 1980. Em seu 

livro Cineastas e imagens do povo, o autor afirma que, ao representar e dar voz ao povo, os 

autores vinculados a esse modelo predominante no documentário nacional desde os anos 1960 

apenas ratificam seu próprio ponto de vista através da voz off: uma voz homogênea, regular e 

em terceira pessoa. Nesse sentido, os depoimentos dos sujeitos filmados servem para 

exemplificar a fala de um autor e reproduzem um saber sobre o outro que não traduz o 

posicionamento e vivência deste último. A este modelo, Bernardet chamou de “sociológico” e 

pode-se dizer que ele continua presente, em grande medida, sobretudo nos formatos das 

reportagens televisivas.  

         Contudo, é importante notar que, apesar de na década de 1970 terem surgido muitas 

obras tributárias do estilo do Cinema Direto, tanto em nível nacional quanto mundial, estas 

coexistiram junto a outros filmes que anteciparam elementos os quais se tornariam 

predominantes nas décadas seguintes. No Brasil, se destaca o filme Congo (1972), 

documentário de Arthur Omar considerado, pelo próprio autor, como um “antidocumentário”, 

e que faz críticas ao modelo antropológico colonial, ao mesmo tempo em que se contrapõe ao 

modelo sociológico teorizado por Bernardet. Congo utiliza intertítulos em fundo branco em 

quase todo o filme, intercalados com imagens de arquivo. A voz over utilizada provoca 

estranheza, pois é a de uma menina de 9 anos, muito diferente das vozes over usadas nesse 

período, quase sempre masculinas e imponentes. Esta voz infantil e feminina narra episódios 

da Congada, expressos nas palavras de um texto de Mário de Andrade, porém não é 

compatível nem simultânea às imagens e aos intertítulos. É um filme cuja força reside na 

montagem. Seguem estilo semelhante a esses outros filmes de Omar, como O ano de 1798 

(1975) e Triste Tópico (1974). 

 Sílvio Tendler (1986) afirma que, a partir do final dos anos 1970, o cinema 

documental brasileiro se caracterizaria pela tarefa de resgatar a memória nacional. Denomina 
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essa tendência como o boom da memória, em que filmes, através de imagens de arquivo, 

depoimentos e documentos, agem para preservar o patrimônio histórico e refletir sobre 

questões políticas nacionais. Desta fase, destaca-se o cineasta cinemanovista Vladimir 

Carvalho, com os filmes biográficos O homem de areia (1981), sobre a vida de José Américo 

de Almeida, e o Evangelho segundo Teotônio (1984), sobre Teotônio Vilela. 

De acordo com Esther Hamburger, “nas décadas de 1970 e 1980, a televisão se 

consolidou como um veículo de comunicação mais popular e lucrativo de uma indústria com 

conexões internacionais” (HAMBURGER, 2014, p.198). Neste cenário é que iria surgir, em 

1973, o programa televisivo Globo Repórter, sob a coordenação de Moacyr Masson e Paulo 

Gil Soares, que levaram vários documentaristas para fazerem parte de sua equipe, dentre eles 

Eduardo Coutinho, Walter Lima Júnior, Maurice Capovilla e João Batista de Andrade. 

Segundo Lins (2012), estes cineastas tiveram, no programa, a oportunidade de experimentar 

novos recursos, visto que esses eram garantidos pela empresa de comunicação, o que gerou 

várias obras documentais com temáticas diferentes. A autora ressalta, ainda, que, apesar desse 

formato do Globo Repórter ter acontecido em plena ditadura militar, esses cineastas tiveram 

autonomia autoral, pois o programa era feito em unidade distinta dos outros programas 

televisivos.  

 Já na década de 1980, Lins e Mesquita (2012) apontam que o documentário 

brasileiro segue seu destino de gênero menor, com pouca visibilidade e fortemente vinculado 

aos movimentos sociais. Os documentários deste período mantêm, em certo sentido, a 

temática da representação popular, identificada nas décadas de 1960/70, e atinge seu apogeu 

em 1984, quando Eduardo Coutinho lança Cabra marcado para morrer (Figura 2 adiante). 

Este filme, considerado um marco no documentário brasileiro, segue uma tendência global de 

privilegiar a interação do cineasta com o objeto filmado a partir de uma ética interativa que se 

afasta da imparcialidade e recuo preconizados pelo Cinema Direto. Esta tendência permite 

que a construção fílmica se revele ao espectador e, muitas vezes, que o próprio realizador 

adquira status de personagem.  

        Cabra marcado para morrer mostra a realidade social e política dos camponeses da 

Paraíba, mas o faz através dos relatos de uma família, mais especificamente de uma mulher – 

Elisabeth Teixeira –, viúva de um líder comunitário assassinado, João Pedro Teixeira. Através 

da narrativa dessa personagem, a história é resgatada, o que evidencia nuances até então 

pouco exploradas no País. Ao permitir a expressão documental a partir de uma perspectiva de 

individualização e personificação, o filme se abre igualmente para o coletivo e é possível 

dizer que, a partir desta década, os temas sociais continuarão preponderantes, porém serão 
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geralmente apresentados através da experiência singular de diferentes “atores sociais”, os 

quais fornecem a estes filmes variadas interpretações de suas realidades. 

                              Figura 2 – Cena de Cabra marcado para morrer 

               

 

                 

                              

 

 

Holanda (2006, p.4) afirma que, “assim como os micro-historiadores, boa parte dos 

cineastas brasileiros, a partir dos meados dos anos 1980, passa a adotar a abordagem 

particularizada, através de uma orientação marxista”. Contudo, mesmo com enfoque no 

pessoal, estas micronarrativas revelam um contexto político e social. 

 

Agora, o indivíduo destacado não está mais a serviço da representação de um tipo, 

ele aqui é fragmentado, muitas vezes incoerente, contraditório, dramático, 

merecedor de compaixão, repulsa ou indiferença pelas características próprias que a 

sua individualidade revela, e não pelo tipo que representa. Ele agora é representado 

na sua pluralidade, ele agora é humano. (HOLANDA, 2006, p.4-5) 

 

Eduardo Coutinho começou a filmar em 1964, mas, devido ao Golpe Militar, 

interrompeu suas atividades no campo do cinema, retornando 17 anos depois. Seu cinema, a 

partir de então, se constrói na valorização do momento das filmagens, do encontro com seus 

personagens, que se abre para o inusitado e o improviso18, privilegiando a experiência de um 

ponto de vista que se pode dizer fenomenológico. De modo análogo à afirmação de Bazin 

(1991), quando diz que o cinema libertou as artes plásticas da sua obsessão pelo real e 

encontrou sua autonomia estética, pode-se dizer que o cinema realizado nos moldes de 

Coutinho libertou o documentário para encontrar sua ontologia mais genuína, que é a arte do 

encontro: 

Ao colocarem em cena, em ato, esses desvires multipessoais, plurissubjetivos, 

documentarista e personagens desencadeiam no filme uma experiência de vida, não 

uma representação, não uma reprodução de uma realidade pré-existente, mas um 

experimento de ser ‘outro’ num tempo que parte do presente e que os lança para fora 

dele, para fora de si. (TEIXEIRA, 2012, p.277) 

 

                                                           
18  Contudo, o método desenvolvido por Eduardo Coutinho estava ancorado numa pesquisa inicial realizada por 

sua equipe.  

Fonte: <http://www.medium.com> 
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Em 1987, Coutinho dirige Santa Marta, duas semanas no morro. Neste filme, por 

exemplo, as vozes são múltiplas, mas não generalizadas. Os personagens são os moradores da 

favela de Santa Marta, no Rio de Janeiro, que falam das suas dificuldades, sobre preconceitos 

sofridos e outros temas, tais como a violência policial, drogas, religiosidade etc. O filme elege 

a entrevista como método central, algo que já estava presente em Cabra marcado para 

morrer.  

Lins (2004) diz que o cinema de Coutinho é o cinema da palavra filmada, que 

investe, sobretudo, nas possibilidades de narração dos seus personagens. Teixeira (2004) 

afirma, de modo mais amplo, que o mundo emergia fragmentado, após o trauma do 

Holocausto na Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de instituir e sedimentar novos 

códigos e regras de convivência sociocultural. O autor reitera que, frente a esse contexto, o 

novo fundamento antropológico e social que surge é a linguagem, ou fonocentrismo, como 

um contributo e escudo frente às possíveis experiências desagregadoras que o mundo tinha 

acabado de presenciar. Esse estatuto da linguagem adquiria sua potência expressiva, poética e 

estética para além das funções comunicacionais e iria inundar as diversas esferas da cultura, 

dentre elas o cinema.  

Provavelmente, cineastas como Eduardo Coutinho se relacionam em alguma 

medida com este contexto. Ao valorizar as falas dos personagens, Coutinho estabeleceu um 

padrão imagético e poético das palavras que resultou numa linguagem própria, mas não no 

sentido de uma estrutura semiológica clássica, e sim naquela de uma fabulação que só se 

finaliza com o espectador. Lins (2004) resume essa questão ao afirmar que é a imagem da 

palavra do outro que está na base da concepção de cinema de Eduardo Coutinho. 

No final da década de 1980, Jorge Furtado realiza Ilha das Flores (1989) (Figura 3, 

adiante), curta-metragem que apresenta um caleidoscópio de imagens conduzidas pela 

narração do ator Paulo José. O documentário mantém a tendência documental mais evidente 

de tratar de um tema social, ao retratar pessoas que vivem em situação de miserabilidade na 

Ilha das Flores, localidade perto de Porto Alegre. O formato aparente é a de um documentário 

clássico, com finalidade educativa, mas seu objetivo final é a crítica da desigualdade social. 

Para tanto, Furtado agrega em seu filme elementos ficcionais, recursos gráficos de animação, 

ilustrações e um tom irônico na narração dos fatos, elementos estes articulados pela 

montagem, que surge como estratégia fundamental na construção da narrativa nesse filme.  
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                                               Figura 3 – Cena de Ilha das Flores 

 

 

 

 

 

Vale dizer, no entanto, que a década de 1980 também conta com documentários 

nacionais realizados nos moldes do estilo clássico expositivo19, tais como Jango (1984), de 

Sílvio Tendler (filme que narra a trajetória de João Goulart através de voz over, imagens de 

arquivos e depoimentos de autoridades da época). É evidente que os modos e formatos 

dominantes nos documentários em um determinado período não são extintos sempre que 

surgem novas concepções fílmicas, entretanto, queremos aqui perceber as tendências 

estilísticas predominantes em determinados momentos para fins de uma melhor compreensão, 

seja de nossa própria história cinematográfica, seja de seu momento atual, que é o que nos 

interessa mais precisamente no presente trabalho. 

Sabe-se que a década de 1990 foi um período muito difícil para o cinema no Brasil, 

especialmente devido à extinção dos principais incentivos estatais para a produção 

cinematográfica decretada pelo então presidente, Fernando Collor de Mello. O cinema de 

narrativa ficcional foi o que sofreu mais duramente as consequências dessa medida. Segundo 

Oricchio (2012), os anos mais penosos foram 1992, com a realização de apenas nove  

longas-metragens nacionais, e 1993, que contou com 11 realizações. Contudo, não é evidente 

que o cinema documental brasileiro tenha sofrido um declínio de mesmo nível em suas 

produções após a extinção da Embrafilme.  

Lins e Mesquita (2012) e Ramos (2013) afirmam, pelo contrário, que, na década de 

1990, a produção documental brasileira teve um amplo crescimento. Talvez o motivo seja o 

movimento de “retomada” do cinema brasileiro, identificado em 1994, a partir do qual as 

produções documentais também se beneficiaram com a criação das leis de isenção fiscal que 

foram implementadas naquele momento. Além disso, segundo as autoras, “nesta época, a 

prática documental ganha impulso, primeiramente, com o barateamento e a disseminação do 

                                                           
19 Tipo de documentário categorizado por Nichols (2012, p.142), que organiza fragmentos do mundo histórico 

numa estrutura mais retórica ou argumentativa. Dirige-se ao espectador diretamente, com legendas ou vozes.  

             Fonte: <http://palomaviricio.blogspot.com> 
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processo de feitura em razão das câmeras digitais e, em particular, da montagem em 

equipamento não linear” (LINS; MESQUITA, 2012, p.157-158). Colucci (2006, p.94) 

também concorda que o final da década de 1990 foi bastante promissor para o formato 

documental, observando que sua inserção e expansão no mercado cinematográfico se deram, 

principalmente, ao retratar temas relacionados à violência urbana.  

Em 1994, mantendo seu estilo experimental, Jorge Furtado realiza A Matadeira 

(1994), curta-metragem documental que aborda a Guerra de Canudos, sem recorrer aos 

recursos habituais. Todo encenado por atores, o diretor lança mão de maquetes, miniaturas e 

cenários para retratar o período histórico, além de esbanjar comicidade. Por sua vez, no 

anterior Esta não é sua vida (1991), Furtado, de certa forma, antecipa aquilo que se tornaria 

uma tendência dos documentários nacionais realizados a partir dos anos 2000 e que aqui nos 

interessa investigar: a utilização da montagem como estratégia para a construção da 

subjetividade dos personagens. O filme narra a vida de Noeli Joner Cavalheiro, uma dona de 

casa do subúrbio de Porto Alegre, branca, mãe de dois filhos, que conta suas tentativas de 

matrimônio e casamento com um homem negro. Noeli é uma pessoa dita comum, não uma 

personagem histórica. Também não foi protagonista ou testemunha de algum evento social ou 

político de relevo, mas consegue surpreender o espectador com a narrativa de sua trajetória. 

Furtado faz uso da encenação neste filme, porém é na montagem, principalmente na 

articulação das imagens com a voz over, que ele constrói sua estratégia de contrapor a vida de 

Noeli à dos próprios espectadores. Ao final do filme, em que se sucedem vários retratos 3x4, 

dentre eles o de Noeli, ao centro, a voz do ator José Mayer anuncia: “não se preocupe, esta 

não é sua vida” (Figura 4). O diretor parece, assim, ratificar aquilo que Sergei Eisenstein 

(2002) preconizava como função fundamental da montagem: incluir o espectador, com todo 

seu sentimento e razão, no processo criativo do autor. 

 

                               Figura 4 – Cena de Esta não é a sua vida 

                                 

                                  

 

 

 

 
 Fonte: <http://www.you tube.com> 

http://www.you/
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No mesmo período, Kiko Goifman, antropólogo e cineasta mineiro, lança o curta 

documental Teresa (1992). O filme, de 15 minutos, mostra relatos de detentos da 

Penitenciária e do 5º Distrito de Polícia de Campinas sobre drogas, violência, sexo e 

homossexualidade. O curta foi reconhecido por seu caráter visionário na história do 

documentário brasileiro contemporâneo, pois, além de retratar o cotidiano de presidiários –  

temática que se tornaria recorrente nos filmes do começo do século XXI –, se caracteriza por 

uma estética expressiva, próxima da videoarte, com uso de imagens distorcidas e sobrepostas, 

simultaneidade de depoimentos e tratamento digital que cria diferentes efeitos nas imagens, 

dentre outros elementos.   

Já no final da década de 1990, mais especificamente no ano de 1999, a produção 

documental brasileira será marcada por três importantes longas-metragens que influenciaram 

e, de certa forma, ditaram as principais tendências dos documentários dos anos 2000: Nós que 

aqui estamos por vós esperamos, de Marcelo Masagão; Notícias de uma guerra particular, de 

João Moreira Salles, com codireção de Katia Lund; e Santo Forte, de Eduardo Coutinho. As 

características principais destes filmes, igualmente presentes em grande parte dos 

documentários contemporâneos, são a diversidade dos temas, a montagem como componente 

fílmico expressivo e a predominância das entrevistas; observa-se que os temas sociais 

continuam presentes, porém a representação mais frequente é a de um popular 

criminalizado.20  

Em Notícias de uma guerra particular, João Moreira Salles e Kátia Lund mostram 

a situação das favelas cariocas e seu domínio pelo tráfico de drogas. O filme é composto, 

basicamente, por entrevistas realizadas com diferentes personagens: policiais, um ex-chefe de 

polícia (Hélio Luz), moradores e traficantes (muitos deles, menores de idade). As tomadas na 

favela seguem o formato do Cinema Direto, com privilégio de planos longos. Monte-Mór 

(2004) considera este filme, inclusive, como um documentário etnográfico, contudo,  

observa-se que a montagem concorre para fornecer o dinamismo da dualidade de 

representação dos atores sociais.21 O popular, ou o “outro de classe”, assume uma roupagem 

ameaçadora, exibindo uma espécie de poder paralelo e não se encaixa no modelo paternalista 

do miserável comumente retratado em outros documentários. O Estado, por sua vez, através 

do depoimento do ex-chefe de Polícia, traz uma mensagem que revela a compreensão do 

complexo contexto em que estes jovens se inserem. Ramos (2013) ressalta que Notícias de 

                                                           
20 Conceito cunhado por Ramos (2013, p.207) para denominar uma representação do popular, onde a violência 

torna-se o foco central da sua expressão.  
21 A dicotomia na representação dos policiais e traficantes é bem fragmentada e dinâmica.  
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uma guerra particular inaugura uma nova imagem do documentário brasileiro: do popular 

criminalizado aterrorizador. 

Em Nós que aqui estamos por vós esperamos, a montagem se apresenta como pilar 

central para Marcelo Masagão contar sua história do século 20. O diretor trabalha, ao longo de 

todo o filme, com a composição entre fotos, vídeos, intertítulos e elaborações gráficas que 

permeiam a apresentação de personagens que foram destaque neste século – muitos deles, 

famosos e que fizeram parte de momentos importantes; outros, desconhecidos, mas que 

estiveram presentes no contexto de marcos da época. A trilha sonora é, na maioria das vezes, 

melancólica, transmitindo um sentimento de nostalgia; em outros momentos, é frenética, 

assim como o tempo que passou. As frases de grandes personalidades e as datas de 

nascimento e óbito dos personagens arrematam a atmosfera fúnebre que espera por todos nós. 

Já em Santo Forte (Figura 5), filme que aborda as diversas experiências religiosas e 

espirituais das pessoas, Eduardo Coutinho ratifica e consolida um modelo que veio a se 

configurar como um cinema autoral, ao mesmo tempo em que estabelece um formato que, em 

certo sentido, será replicado em grande parte dos documentários contemporâneos. Os filmes 

de Coutinho, em sua maioria, priorizam as falas dos atores sociais, registradas em entrevistas, 

contudo, estas falas não são meros relatos de suas experiências cotidianas, já que exteriorizam 

o resultado de uma interação estabelecida no processo de realização fílmica, seja com o 

cineasta, seja frente ao dispositivo cinematográfico. Lins (2004), por sua vez, diz que, em 

Santo Forte, Coutinho radicaliza sua estratégia ao restringir as locações e estreitar os 

enquadramentos, o que resulta em um foco cada vez mais exclusivo no encontro com seus 

personagens. O que realmente importa é a pessoa filmada. Nesse sentido, Puccini (2012, 

p.129) afirma que “a experimentação de Coutinho é marcada por um enxugamento da forma, 

em busca da valorização do evento da entrevista em detrimento de efeitos de edição e 

fotografia”.  

                              

                       

 

 

 

 

 

 

        

    Figura 5 – Cena de Santo Forte 

    Fonte: <http://www.pinterest.ch/pin> 
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Os filmes objetos de estudo desta análise, Estamira (2006), de Marcos Prado, e 

Aboio (2005), de Marília Rocha, valorizam as vozes dos sujeitos filmados na forma de 

depoimentos. Em Aboio, a documentarista interage com os personagens, através de perguntas 

pontuais, porém ouve-se só sua voz, assim como de outro integrante da equipe: eles não 

aparecem em cena. Em Estamira, Marcos Prado opta por um maior distanciamento, além de 

não ter sua imagem no ecrã, também não se escuta sua voz fazendo as perguntas. Apesar de o 

documentário Estamira ter um formato mais observacional, percebe-se um posicionamento 

corporal dos personagens na direção do cineasta, seja para explicar de forma mais enfática 

suas histórias ou simplesmente emitindo sorrisos. Em relação à forma, os dois documentários 

são opostos ao modelo de Eduardo Coutinho, pois os cineastas utilizam vários recursos de 

montagem para criar um efeito visual que expresse o universo e a subjetividade dos seus 

personagens.   

 

2.3 Delimitando o tema: tendências dos documentários nacionais do novo milênio 

 

       Em grande parte dos documentários nacionais realizados a partir dos anos 2000, se 

observa um interesse mais evidente dos realizadores em captar a subjetividade de seus 

personagens, sem, todavia, abandonar a temática da representação popular. Acreditamos, a 

esse respeito, que, ao retratarem aspectos mais íntimos dos sujeitos filmados, os 

documentaristas conseguem explorar as temáticas sociais com um olhar mais pormenorizado, 

oferecendo ao espectador uma visão mais complexa sobre elas. As histórias narradas se 

constroem geralmente em torno de dramas pessoais, abrindo espaço para o indivíduo e, neste 

universo particular que se percorre, o coletivo é recontextualizado. Revelar os conflitos da 

sociedade através dos personagens não é assim tão novo, pois, como já demonstrado, em 

décadas anteriores, muitos realizadores se preocuparam em “dar voz” aos sujeitos filmados. 

Quase sempre havia, entretanto, a sobreposição do saber e dos conceitos do realizador que, 

em última análise, interpretava aquelas realidades, afirmando-se, principalmente, via voz 

over. Nos documentários contemporâneos, os problemas sociais são reverberados através das 

experiências, anseios e singularidades dos personagens. 

Ramos (2013, p.206) afirma que “existe um movimento autoflagelatório na 

consciência de culpa que sustenta a representação do outro, quanto ao outro se deve 

exclusão”. Os problemas sociais, especialmente nas grandes cidades, ganharam um outro 

contexto de décadas anteriores, com a proliferação da violência urbana, muitas vezes, 

associadas ao crime organizado, principalmente relacionado ao tráfico de drogas. Os 
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documentaristas brasileiros têm tratado desta temática com frequência, criando obras 

significativas nas últimas duas décadas.   

Em Falcão: meninos do tráfico, de MV Bill e Celso Athayde (2006), as entrevistas 

cumprem o papel de denúncia de uma realidade social presente na maioria das cidades 

brasileiras: a dos jovens da periferia como “peças” da indústria do tráfico de drogas. Não 

existe uma individualização dos personagens, especialmente porque muitos deles são menores 

de idade, porém suas falas revelam o horror do popular criminalizado (RAMOS, 2013). Nota-

se, neste documentário, que a estratégia observacional é pouco utilizada. Ao mesmo tempo, é 

visível que as entrevistas/depoimentos presentes no filme reproduzem um estilo que tem 

predominado nos documentários brasileiros do pós-milênio. As estratégias acionadas na 

montagem facilitam a não identificação dos personagens, por meio de imagens nebulosas, 

efeitos digitais de granulação e cortes rápidos. A escolha pela não subjetivação dos 

personagens revela a personificação de um grupo que está presente na maioria das capitais 

brasileiras.  

Já em Ônibus 174, de José Padilha (2002), a imagem do sujeito criminalizado 

alcança um nível extremo de exposição e terror. A história que parou e comoveu o Brasil em 

junho de 2000 foi exibida neste filme, aliada a uma investigação sobre a vida de Sandro Rosa 

do Nascimento, um jovem de 22 anos que, durante um assalto no Rio de Janeiro, sequestra 

um ônibus e mantém consigo vários reféns. O fato foi amplamente televisionado na época por 

diversos veículos de comunicação e chamou a atenção por mostrar o despreparo da polícia em 

conduzir as negociações – inclusive por não fazer um cordão de isolamento da área e assim 

ter permitido que populares e repórteres ficassem muitos próximos do ônibus (o que 

possibilitou, por outro lado, o registro de imagens impactantes do ocorrido). As imagens de 

arquivo utilizadas por Padilha, junto aos depoimentos que colhe, traçam a trajetória do 

protagonista e levam à reflexão sobre os rumos tomados por ele. 

Padilha utiliza uma montagem que aproxima, assim, o espectador da história de 

vida do personagem. As imagens aéreas de diversas áreas do Rio de Janeiro levam ao cenário 

onde teve início a tragédia até o seu desfecho. Os documentos originais, como o relatório do 

Serviço Social, informando sobre as condições sociais e a dinâmica familiar de Sandro, assim 

como o boletim notificando sua fuga da instituição de menores, são mostrados na tela, 

enquadrados de modo a permitir sua leitura. Dessa forma, ao permitir ao espectador um 

testemunho documental do percurso daquele jovem, estabelece-se a possibilidade de uma 

empatia que será a tônica do filme. 
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O prisioneiro da grade de ferro (2003), de Paulo Sacramento, documentário que 

tematiza a rotina de alguns prisioneiros na Casa de Detenção de São Paulo, localizada no 

antigo Complexo do Carandiru, apresenta, em seus minutos iniciais, uma série de fotografias 

dos detentos onde é possível ler os registros de seus números de cadastros, pavilhões e celas. 

Estas imagens são exibidas simultaneamente com as vozes dos respectivos presos, que se 

apresentam com seus nomes, porém com uma maior ênfase quando falam seus números de 

identificação carcerária. A montagem utilizada com as próprias vozes dos presos se 

justapondo às suas fotografias cria um efeito de falta de identidade e de desumanização que 

representam a realidade daquelas pessoas, pois, ao se apresentarem através de um 

encadeamento de números, demonstram o quanto estão deslocados em relação à sua natureza 

humana (Figura 6). 

                            
              

                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

  O documentário tem como subtítulo Autorretratos, pois o diretor, Paulo 

Sacramento, fornece as câmeras para os próprios detentos filmarem seus cotidianos 

carcerários. Percebe-se, simultaneamente, o esforço do cineasta, no decorrer do filme, de 

personalizar cada um daqueles homens através de estratégias da montagem. Antes do 

aparecimento de cada personagem, por exemplo, é colocado um intertítulo com seus nomes 

para que, posteriormente, eles se apresentem. Os presos revelam suas habilidades artísticas, 

técnicas e desportivas, compartilhando com o espectador uma realidade pouco explorada nos 

presídios.  

   O documentário Sem Pena (2014), de Eugênio Puppo, parece sintetizar a lógica das 

narrativas documentais brasileiras do século XXI. O filme trata dos mecanismos e 

idiossincrasias dos sistemas jurídico e penal do Brasil através dos relatos de diferentes 

sujeitos envolvidos nesse processo: detentos, ex-detentos, promotores, professor de Direito, 

familiares de detentos, assistente social etc. As falas revelam um sistema defasado, ineficaz, 

Figura 6 – Cena de O prisioneiro da grade de ferro 

Fonte: <http://www.youtube.com> 
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seletivo, lento, burocrático e desigual nos julgamentos das penas dos presidiários. O filme 

utiliza-se das entrevistas em quase toda sua duração, porém não vemos os depoentes, não 

sabemos seus nomes, suas funções e nem os lugares de onde eles emitem suas opiniões. 

Somente temos acesso às suas vozes, pois as imagens simultâneas às suas falas são diversas. 

O primeiro depoimento presente no documentário é o de um homem falando sobre a injustiça 

de sua prisão, pois se declara inocente da acusação de ter atacado uma garota. Em toda sua 

fala, as imagens exibidas são de pinturas, e vemos várias telas em sequência. Apenas no final 

do filme nos é revelado que esse homem é um artista plástico e que as imagens vistas durante 

seu relato são de sua autoria (Figura 7). 

                            

               

 

 

 

          

 

 

 

 

 Em outro depoimento, um homem faz considerações contundentes sobre o estatuto 

da pena. Ele diz que a pena na nossa sociedade é instituída quase como uma divindade, e que 

o aumento das penas acaba camuflando o debate político de questões importantes. Cita o 

exemplo da tragédia fundiária brasileira: ao invés de ser evocado um diálogo a respeito, as 

pessoas estão preocupadas com as invasões, homicídios e furtos. A voz off, ao final do filme, é 

revelada ser de um advogado, a imagem que é justaposta a esta fala é de uma estátua símbolo 

da Justiça. (Figura 8) 

                                                 Figura 8 – Cena de Sem Pena 

                                                  

                                            

 

 

 

 

 

 Fonte: <http://www.favodomellone.com.br> 

 

 Figura 7 – Cena de Sem Pena 

 

Fonte: <http://www.youtube.com> 

http://www.favodomellone.com.br/
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  O popular criminalizado, neste filme, não agride nem assusta, pois é envolto por 

uma contextualização social e histórica que, muitas vezes, o coloca como vítima de um 

sistema. Em diversos momentos, a reflexão sobre esta conjuntura complexa parte dele 

próprio. A montagem gera nos espectadores uma tensão, ao fomentar a curiosidade de 

conhecer os autores dessas falas, suas expressões, detalhes sobre suas posições sociais, assim 

como por conhecer as locações em que ofereceram seus relatos. É neste emaranhado de falas 

anônimas, despersonalizadas e incorpóreas, que o espectador deverá se concentrar no cerne da 

questão e fazer suas reflexões. As imagens expostas, na maioria dos casos, funcionam como 

indícios de aspectos da personalidade dos depoentes. No final do filme, é mostrada a maioria 

dos autores das falas e suas respectivas funções e cargos, associados às imagens que lhes 

foram correspondentes. 

       No documentário Deus e o Diabo em cima da Muralha (2006), de Tocha Alves e 

Daniel Lieff, a subjetivação do popular criminalizado é criada, sobretudo, a partir de um 

ambiente institucional: o extinto Complexo Penitenciário do Carandiru. O filme retrata, 

através dos depoimentos dos ex-funcionários do presídio, incluindo o do médico Dráuzio 

Varella, a rotina de ter que controlar 10 mil detentos em meio a condições precárias de 

trabalho. O documentário se constrói, especialmente, na ausência, centrado nas lembranças e 

memórias daqueles homens. A montagem é marcada por cortes rápidos quando mostra as 

dependências do Carandiru, como se desejasse com isso captar a atmosfera de tensão 

vivenciada. Os pavimentos da instituição são mostrados em ângulos diversos, no início do 

filme, partindo do desenho da planta (mostrada na tela). Cada pavilhão é apresentado para o 

espectador com suas respectivas peculiaridades e de acordo com a narração de Dráuzio 

Varella. Após cada entrevista, os funcionários nos são mostrados em closes fotográficos, 

articulados aos sons de disparos que remetem à máquina que os registrou. A montagem indica 

que eles, além de serem testemunhas, são reféns do sistema no qual eram responsáveis. 

A Justiça e os sujeitos criminalizados também são o tema do documentário Justiça 

(2004), de Maria Augusta Ramos, que opta por uma abordagem observacional e evita o 

recurso das entrevistas. O filme expõe os depoimentos e as trajetórias jurídicas e penais de 

alguns jovens moradores de comunidades periféricas, acusados por diversos delitos, no 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O formato do filme coloca o espectador como 

participante das audiências, quase na condição de júri, ao revelar os detalhes e peculiaridades 

das falas dos acusados, promotor, juíza, defensora pública e testemunhas.  

A diretora consegue mostrar todos aqueles atores sociais nas suas dimensões 

humanas, independentemente do lado em que estão ou funções que ocupam. A apresentação 
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dos personagens, através de intertítulos no fundo preto, em que se registram apenas seus 

primeiros nomes, parece indicar esta intenção, ao evitar revelar sobrenomes, cargos exercidos 

ou posições sociais. Um jantar em família, na casa da defensora pública Ignez, onde ela narra 

as dificuldades na defesa de cidadãos que são antecipadamente considerados culpados, 

enquanto serve refrigerante à sua filha;  a tensão do momento anterior ao parto da esposa do 

acusado e preso Carlos Eduardo; a ansiedade da juíza Fátima sobre a solenidade da sua 

nomeação como desembargadora são igualmente demonstrações de que os documentaristas da 

contemporaneidade estão interessados na dimensão subjetiva dos seus personagens, 

compondo um mosaico no qual as questões sociais ganham complexidade nas interpretações. 

O documentário À Margem da Imagem (2004), de Evaldo Mocarzel, mostra o 

cotidiano de pessoas em situação de rua, porém o enfoque social de um problema que atinge 

diversas cidades no mundo é direcionado para a percepção daquelas pessoas sobre os 

caminhos que as levaram para tal condição. Durante as entrevistas, os personagens opinam 

sobre diversos assuntos e fazem considerações sobre aspectos políticos e sociais da 

atualidade. É nesse sentido que um dos entrevistados pontua a respeito da importância do 

processo eleitoral e do voto responsável, sugerindo que a situação das classes menos 

favorecidas no Brasil decorre da falta de consciência política. O documentário revela, dessa 

forma, que muitas das pessoas em situação de rua são esclarecidas e fazem considerações 

relevantes sobre os eventos sociais e políticos. Para além das particularidades de suas histórias 

pessoais, esses indivíduos são, assim , mostrados de forma respeitosa, configurando uma 

imagem bem distante daquela que o estigma e a sociedade normalmente lhes impõem (Figura 

9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Também parece evidente que, ainda que a entrevista continue a ser um instrumento 

recorrente entre os documentaristas do começo do século XXI, estes têm lançado mão de 

                 Figura 9 - Cena de À margem da Imagem 

              Fonte: <http://www.youtube.com> 
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diferentes estratégias de montagem no sentido de acessar e exprimir a subjetividade de seus 

personagens. Nesse sentido, o ideal de restrição estética, presente e celebrado nos filmes de 

Coutinho, parece estar sendo, aos poucos, abandonado nos documentários mais recentes.   

Em Janela da alma, documentário de João Jardim e Walter Carvalho (2001), os 

diretores nos apresentam diferentes pessoas, a maioria, nomes consagrados das artes, ciências 

e literatura, nacional e internacional, que falam sobre suas relações com diferentes graus de 

deficiência visual. O filme não tem, no entanto, como foco principal os distúrbios oftálmicos, 

mas sim o modo como estas pessoas lidam, de modos singulares, com esta dificuldade. Nesse 

sentido, em toda sua duração, utiliza da montagem para criar efeitos óticos que aproximem o 

espectador dessas experiências. A cada relato sobre as dificuldades e entraves que as pessoas 

enfrentam por conta da pouca (ou nula) acuidade visual, as imagens são tratadas com efeitos 

variados tais como a falta de foco, tremor, abaulamento ou com cortes abruptos para 

escuridão, que exigem do espectador um esforço visual próprio para acompanhar as narrativas 

das personagens, ao mesmo tempo em que geram empatia com relação aos personagens. 

A montagem, nesse documentário, tem como objetivo central simular a visão dos 

entrevistados, compartilhando suas percepções sensoriais. Nesse sentido, não aborda somente 

a visão física, como o próprio título sugere. Os olhos, compreendidos como janelas da alma, 

revelam uma dimensão poética, que é construída, sobretudo, através da montagem. Paralela a 

essa estratégia, que dá substância ao filme, ao permitir a representação estética de 

experiências subjetivas de seus personagens, o filme se estrutura em entrevistas, reafirmando 

um modelo recorrente nos documentários brasileiros contemporâneos. 

É interessante como as narrativas documentais contemporâneas, especificamente 

brasileiras, revelam um formato recorrente ao elaborar a representação dos sujeitos sociais, 

em que parece não bastar apenas retratar o povo, tão somente dar-lhe voz; é preciso 

particularizá-lo e criar um universo propício que torne possível, de alguma maneira, capturar e 

oferecer ao espectador sua subjetividade 22 (no sentido, aqui, de tocar a dimensão mais íntima 

de suas experiências). As entrevistas continuam, como já foi mencionado, predominantes, 

mas, mesmo em documentários que seguem o estilo minimalista de Coutinho, como Morro da 

Conceição (2005), de Cristiana Grumbach, se observa o intuito de singularizar as narrativas 

dos personagens e, desta forma, favorecer a criação de uma densidade fílmica individual para 

estes. Os sujeitos filmados pela diretora não são selecionados por acaso, simplesmente para 

dar voz a conceitos estereotipados, mas integram um processo de criação que se ratifica na 

                                                           
22 A captura da subjetividade não se refere a uma análise psicológica dos personagens pelo cineasta, mas na 

interpretação de uma subjetividade constituída no filme, mediada pelo olhar do realizador.  
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tomada. Não foi por acaso que Cristiana Grumbach escolheu somente pessoas idosas (Figura 

10) para falarem sobre o Morro da Conceição, localidade carioca próxima ao centro do Rio. 

Através dos relatos das suas memórias, é possível vivenciar a nostalgia de um tempo remoto, 

perdido, desencontrado do ritmo frenético atual. Além disso, pela montagem, a cineasta 

também convida o espectador a diminuir seu ritmo e se integrar ao contexto simbólico do Rio 

antigo. É nesse sentido que, no início de algumas sequências, os planos gerais longos 

mostram as ruas do Morro da Conceição. O objetivo aqui parece ser claro: o de inserir o 

espectador em uma temporalidade subjetiva que remeta à experiência passada dos 

personagens do filme. 

                                    

                           Figura 10 – Cena de Morro da Conceição 

                            

                           

 

 

 

 

 

  

 

Teixeira (2004) afirma que o Brasil que aparece nos documentários geralmente é 

muito diferente da realidade do documentarista, com exceção de Opinião Pública (1967), de 

Arnaldo Jabor. O autor lamenta essa postura e ressalta que é preciso que o cinema nacional 

fale da classe média. Teixeira (2018), no entanto, identifica um movimento nesta direção nos 

últimos anos no Brasil, tanto no cinema documental quanto no ficcional, quando cineastas da 

classe média começam a se voltar para questões relativas à sua parcela social, em uma espécie 

de autoetnografia. Os documentaristas pernambucanos Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso, 

por exemplo, têm realizado documentários com esta preocupação, sempre se posicionando a 

partir de um olhar crítico: Doméstica (2012) de Gabriel Mascaro, Pacific (2009) e Câmera 

escura (2012), ambos de Marcelo Pedroso, são exemplos destes filmes.     

  Ramos (2013) faz uma categorização na história do cinema documental do ponto de 

vista ético, quando relaciona um sistema de valores associados ao posicionamento do 

documentarista com o mundo. Ele chama de ética modesta o modelo que não está preocupado 

com grandes ideologias, e sim permite ao cineasta falar sobre si mesmo. O autor ressalta que 

Fonte: <http://www.youtube.com> 
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esta é uma tendência forte no documentário brasileiro pós-virada do século. As práticas 

documentais que inserem as questões pessoais do documentarista têm várias denominações 

pelos autores e nenhum consenso a respeito. Nichols (2012) classifica este tipo de 

documentário como performático, pois desvia o foco da questão realística de mundo para 

licenças poéticas, narrativas menos convencionais e formas de representações mais subjetivas.  

       Para Corrigan (2015), o modo performático de Bill Nichols (2012) tem estreita 

relação com o que ele considera como filme-ensaio. Seguindo as considerações de López 

(2015) sobre as películas com caráter ensaístico, os filmes se desenvolvem no Brasil, na 

contemporaneidade, neste estilo, possuem características fortes de um cinema experimental, 

podendo configurar como videoarte. Kiko Goifman também se destaca neste formato. Em 

2002, ele faz 33, um longa-metragem que narra sua busca em encontrar sua mãe biológica. O 

documentário todo filmado em preto e branco, com características fortes de um cinema noir, 

abusa dos contrastes de luz, fazendo alusão ao percurso nebuloso de uma procura que não tem 

materialidade palpável de pistas. A montagem evidencia nuances do expressionismo. Em 

Passaporte húngaro (2002), Sandra Kogut, brasileira radicada na França, está em busca de 

um passaporte húngaro, nacionalidade dos seus avós. Diferentemente de Goifman, Sandra 

prefere não ter sua imagem no filme, nem narração. Ela mostra o processo burocrático e 

difícil de conseguir a dupla cidadania. Os informes técnicos dos funcionários no Brasil, na 

embaixada da Hungria na França, quanto na Hungria, com pormenores, mostrando 

documentos e exigências, fazem do espectador testemunha da cineasta, das peculiaridades que 

envolvem este trâmite, criando uma espécie de diário. Tanto em 33 quanto Passaporte 

Húngaro se apropriam desta estratégia de criar um cronograma das trajetórias dos cineastas, 

sendo que, em 33, isso é muito mais notório, pois o documentarista narra os dias da sua 

procura. Apesar de estes filmes serem frequentes na narrativa documental, tanto nacional, 

quanto mundial, na contemporaneidade, e utilizarem a montagem como estratégias de compor 

suas próprias subjetividades, os documentários em primeira pessoa não fazem parte do 

enfoque deste estudo23, que visa à montagem como representação da subjetividade dos 

personagens pelos documentaristas.   

Nos documentários do pós-milênio, novos estilos de narrativas surgem associados 

às potencialidades que as criações audiovisuais proporcionam. O documentário como 

dispositivo tem sido outro formato utilizado por muitos realizadores, especialmente entre 

aqueles que estruturam suas obras em caráter mais experimental. No Brasil, Cao Guimarães, 

                                                           
23 Alguns filmes citados, neste capítulo, são autobiográficos, contudo o interesse é de como estes 

documentaristas retratam seus familiares como personagens.  
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artista plástico e cineasta mineiro, se aventura nesta esfera com muita propriedade, com filmes 

como Rua de mão dupla (2003) e Acidente (2006). Marcelo Pedroso, em Pacific (2009), 

também utiliza esta estratégia fílmica, desta vez, as imagens são registros pessoais de turistas 

que viajam num cruzeiro a bordo do navio Pacific, de Recife até o arquipélago de Fernando 

de Noronha, durante sete noites. César Migliorin (2005) diz que as novas tecnologias do 

audiovisual são organizadas em dispositivos de criação e isto leva ao estatuto da imagem 

contemporânea e ao sentido de produção de novas imagens. O autor vê, no documentário 

como dispositivo, uma diminuição do atributo da montagem na constituição fílmica.  

                É possível afirmar que a representação dos “outros” de classe nos documentários 

brasileiros, nestas quase duas décadas do século XXI, tem seguindo a tônica da compaixão, 

movida pelo desejo de uma espécie de reparação perante o “outro” filmado. O esforço em 

subjetivá-los e de penetrar nos seus cotidianos e contextos revela este sentimento. Ramos 

(2013) diz, a esse respeito, que existe um movimento de culpa que sustenta a representação do 

popular, geralmente exercido por cineastas de classe média. Em Santiago (2007), João 

Moreira Salles tensiona esta relação, pois a alteridade encenada acontece na intimidade. O 

filme, iniciado em 1992, tem como protagonista o mordomo da família Moreira Salles, 

Santiago (Figura 11 adiante) e suas memórias. Somente em 2005, o cineasta decide montar, 

durante 5 dias, as 9 horas filmadas e assim concluir a produção. O documentário mostra o 

funcionário que trabalhou por 30 anos para a família Salles em sua intimidade. A maioria das 

tomadas foi filmada no seu apartamento, onde ele morava sozinho. O cineasta revela o 

personagem na sua excentricidade, pois este tinha como hobby escrever sobre as principais 

famílias aristocráticas do mundo e suas dinastias, deixando pilhas destes impressos numa 

estante. Santiago, também, releva, frente à câmera, seu gosto pelo cinema e pela música 

clássica. O documentário evidencia, em muitos momentos, que as memórias do mordomo se 

confundem com as do próprio realizador. A produção mostra o processo de escolha das 

imagens pelo diretor, assim como a desconfiança sentida por este frente ao material filmado 

anteriormente, compartilhando com o espectador a elaboração e as angústias da criação 

fílmica. Lins e Mesquita (2012) dizem que o filme Santiago nos apresenta novas formas 

audiovisuais, enfrentando a fronteira entre o mundo e a cena.  

  A montagem, nesse documentário, investe na elaboração do imaginário sensível do 

empregado, ao inserir a imagem de seu filme predileto, por exemplo, ou eleger as músicas 

preferidas do mordomo para a trilha sonora. No mesmo sentido, são inseridas partes dos seus 

impressos e escritos sobre as famílias e personagens históricos favoritos ao longo da narrativa. 
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A composição fílmica em preto e branco, por sua vez, remete à construção da memória24. No 

final do filme, João Moreira Salles conclui que as tomadas distantes e certo constrangimento 

de Santiago, durante as filmagens, se devem, provavelmente, ao fato de que a relação 

estabelecida entre os papéis de funcionário e filho do patrão nunca se desfez. 

                        

                        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 Seguindo esta linha de documentários pessoais, com enfoque nas memórias, o 

documentário Elena (2012), de Petra Costa, tem na montagem o alicerce fundamental da sua 

composição fílmica. A documentarista vai à busca, através do filme, da sua irmã Elena Costa, 

uma atriz que vai para Nova York aos 20 anos, no ano de 1990, construir uma carreira e acaba 

cometendo suicídio. Petra tinha somente 7 anos quando o evento trágico aconteceu. A 

diversidade de imagens de arquivo no filme – fotografias, imagens de vídeos caseiros, páginas 

de jornais da época, documentos reais –, associada às imagens do presente e uma narração em 

off intimista de Petra, permite estabelecer a  trajetória de uma história familiar25 e, 

principalmente, o resgate das memórias que possibilitem a apreensão e interpretação da 

subjetividade de Elena, devido ao pouco convívio que Petra usufruiu com ela. As escolhas 

estéticas das imagens e trilha sonora trazem uma aura poética e lírica ao filme que transmite 

toda uma dimensão afetiva.  

Em Os dias com ele (2013), primeiro longa-metragem de Maria Clara Escobar, a 

missão é acessar as memórias do seu pai, Carlos Henrique Escobar. Ele é um filósofo, 

dramaturgo, ensaísta e foi integrante de um grupo de luta armada durante a ditadura militar 

brasileira. Carlos Escobar foi morar em Portugal há mais de uma década, após decepcionar-se 

                                                           
24 Amiel (2007, p. 33) afirma  que a passagem do presente ao passado se dá por um ponto de ruptura que é 

sinalizado por uma anamorfose do som ou da imagem e, muitas vezes, se dá pela oposição entre a cor e o preto e 

branco.  
25 Também é mostrado no filme um contexto social e político, pois os pais de Petra foram exilados na época da 

ditadura militar no Brasil. 

 Figura 11 – Cena de Santiago 

Fonte: <http://www.pinterest.ch.pin> 
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com os movimentos de esquerda nacional. No referido país, leva uma vida comum, numa casa 

rodeada de gatos e livros. Como em Elena, o fato de a documentarista retratar um personagem 

tão íntimo não facilita os mecanismos para expressar sua subjetividade. O filme mostra uma 

relação distante entre pai e filha que, muitas vezes, esbarra na autonomia do processo fílmico: 

seu pai dá sugestões de como devem ser as tomadas.  

Maria Clara recorre também à montagem como estratégia de driblar a tensão 

existente no filme, principalmente na dicotomia entre os relatos públicos e de foro íntimo. A 

maioria do filme tem um formato bem simples, mostra seu pai sentado, com uma estante de 

livros ao fundo (Figura 12), porém, no momento em que a narração em off de Maria Clara lê 

uma carta do seu pai, endereçada a ela, as imagens são de uma sala, um plano detalhe mostra 

um cartão de papel, com uma foto da cineasta na infância, com seu pai na capa e os  dizeres: 

Feliz dia dos pais.  Posteriormente, imagens de um vídeo apresentam a documentarista 

brincando num parque na infância. Há um momento em que Carlos Escobar, sentado numa 

cadeira, divaga sobre o quanto é difícil falar a respeito da tortura, mas sua filha o estimula a 

ler um trecho de uma das suas peças que trata do tema. Ele começa a leitura, que continua 

com a voz em off de Maria Clara, as imagens, neste momento, são de um garoto que, de mãos 

dadas com uma mulher, anda num cais. Em seguida, só mostra o garoto. A peça tem a fala de 

uma pessoa que diz que, quando era torturada, sentia-se como uma criança indefesa. 

Provavelmente, este era o sentimento de Carlos Escobar, que encontrou na dramaturgia uma 

forma de externar o sofrimento vivido no passado.  

                              

                                             Figura 12 – Cena de Os dias com ele 

                        

                         

 

 

 

 

 

 

   Os documentários que serão analisados neste estudo são exemplos de como a 

narrativa documental brasileira vem evoluindo para uma experimentação nas suas estruturas 

discursivas, principalmente na representação dos atores sociais. O interesse não é só de filmar 

  

 

 

Fonte: <http://www.apaladewalsh.com> 
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os sujeitos, contar suas histórias e abordar seus embates no mundo, mas criar um ambiente 

fílmico, que reverbere nuances da sua subjetividade, desta forma, favorecendo uma empatia 

entre personagem e espectador. Os dois documentários exploram diversos recursos da 

montagem, especialmente o uso de efeitos gráficos, que valorizam uma dimensão poética, em 

que as singularidades dos sujeitos são realçadas, sendo a principal caraterística que favoreceu 

a escolha deste corpus da análise.  

Em Aboio, de Marília Rocha, a saga dos vaqueiros na rememoração do seu canto 

vem impregnada de uma configuração estética refinada, os aspectos da memória coletiva são 

representados em construções simbólicas de encenações, através de estilizações das imagens e 

sons. Em Estamira, a memória familiar também é resgatada, através das imagens de arquivo e 

encenações dos próprios atores sociais. Marcos Prado utiliza um tratamento das imagens26, 

por meio das diferenças de películas, cores e iluminação, que transforma o cenário natural 

para compor a diegese que atenua uma história familiar tão complexa, assim como estilizar a 

realidade de acordo com as impressões da protagonista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Puccini (2012, p. 129) afirma que o recurso de edição utilizado em Estamira que altera o padrão  de  cor  do  

aterro é o P&B granulado.   
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3 AS ESTRATÉGIAS DA MONTAGEM NA REPRESENTAÇÃO DO PASSADO EM                                       

ABOIO       

 

É muito comum, ao se resgatar o passado nos documentários, a utilização de 

imagens de arquivo na reconstituição espaço-temporal das narrativas. Contudo, no 

documentário Aboio, primeiro longa-metragem de Marília Rocha (2005), este recurso não é 

utilizado, mas é substituído pela inserção, via montagem, de imagens encenadas que são 

associadas a depoimentos, comentários em voz off e sons diversos, criando um universo 

fílmico que, ao invés de materializar o passado, elabora uma espécie de fábula através das 

memórias dos vaqueiros. Também é frequente, nos filmes que se propõem a retratar o 

passado, a presença de uma narração que guia o espectador e costura os eventos, porém, nesse 

documentário, a narrativa é conduzida pelos diferentes depoimentos de seus personagens e 

pela disposição das imagens e sons articulados que se configuram como construções 

simbólicas em alusão ao tempo pregresso.  

O documentário de Marília Rocha trata do canto aboio, melodia que os vaqueiros 

utilizam para tanger e guiar o gado. Foi filmado em três Estados brasileiros: Bahia, 

Pernambuco e Minas Gerais. Em entrevista ao jornalista Luiz Carlos Merten, do Estado de 

São Paulo, em setembro de 2013, Marília Rocha diz que a ideia do documentário surgiu após 

suas leituras de Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa e Missão de Pesquisas 

Folclóricas, de Mário de Andrade, obras que fazem inúmeras referências ao canto aboio. 

Durante suas viagens, a diretora observou, contudo, uma nova realidade no sertão: pelo fato 

da maior parte das atividades no campo terem sido mecanizadas, a função prática dos 

aboiadores tem desaparecido; entretanto, não é difícil encontrar velhos boiadeiros dispostos a 

narrarem suas histórias e entoarem seus cantos. Aboio venceu a competição nacional do 

Festival Internacional É tudo verdade, de 2005. Foi realizado pela produtora de cinema Teia e 

se integra a um movimento de jovens cineastas mineiros que têm realizado seus filmes com 

formato mais experimental, com características de videoarte. 

O filme de Marília Rocha eleva os vaqueiros e antigos aboiadores à condição de 

personagens principais (Figura 13 adiante). Eles rememoram as histórias das boiadas que 

conduziam, com relatos enfáticos, entoando uma variedade de cantos. Os personagens e as 

situações são narrados com muitos detalhes e reminiscências, mas, longe de tentar criar um 

retrato fiel do fato vivido ou presenciado, o filme promove um processo de contemplação de 

algo que não existe mais.  
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3.1 A plasticidade da montagem nas composições das memórias em Aboio    

                           

Depois de dominar as técnicas mais elementares da montagem, os realizadores 

procuravam desenvolver suas potencialidades para contar suas histórias. Desde os primórdios 

do cinema, já existem exemplos em que a montagem ultrapassa a função básica de 

continuidade fílmica e exerce elaborações estéticas criativas. O filme Viagem à Lua, de 

George Mèlies (1902), por exemplo, mesmo com todas as características de um “teatro 

filmado”, já demonstrava como a montagem pode desempenhar construções poéticas27. Burch 

(1992, p.57) vê, nesse sentido, como quase uma obrigação dos cineastas, “organizar as 

mudanças de planos, os raccords, em função da plasticidade dos ‘conjuntos enquadrados...’” 

As imagens iniciais de Aboio apresentam o primeiro personagem: o sertão.28 Um 

plano geral mostra um rancho, com uma casa simples, uma cerca e duas árvores com galhos 

secos. Estes planos iniciais fixos são recobertos por uma espécie de película de aspecto 

esbranquiçado, o que torna a imagem similar a uma fotografia antiga ou pintura (Figura 14 

adiante)29. Aumont (2004), nas suas considerações sobre a relação entre o cinema e a pintura, 

estabelece comparações entre as duas artes e encontra mais semelhanças do que diferenças. 

Segundo o autor, enquadramentos, centralizações e efeitos de luz e sombras são elementos 

que promovem a expressividade em ambas. No documentário em análise, a alternância das 

imagens em preto e branco, predominantemente geradas em super-8, com imagens coloridas 

                                                           
27 Aqui pensamos, mais especificamente, na inserção do trecho em que um foguete é lançado à lua e fica cravado 

numa lua-rosto, cheia de expressões humanas. 
28 Em Aboio, o tratamento das imagens (efeitos de iluminação, coloração), assim como a disposição e 

enquadramentos dos planos, destacam os cenários naturais, configurando-os numa dimensão poética, tornando-

os equivalentes aos atores sociais. 
29 Os frames que seguem nesta análise, até a figura 22, são imagens capturadas do documentário Aboio, de 

Marília Rocha.  

Figura 13 – Cena de Aboio 

Fonte: <http://www.canalcurta.tv.br> 



55 
 

da câmera digital, assim como os enquadramentos desordenados, movimentos de câmera 

complexos e intensos contrastes luminosos promovem ao filme uma textura imagética de 

elevado teor plástico.  

                                    

                               

                             

 

 

                              

                            

 

Em seguida, ocorre um corte para planos médios que focalizam mais de perto as 

árvores presentes na imagem inicial, dando destaque para seus galhos. Uma música com tons 

de suspense vai aumentando de volume, e um raccord sonoro abrupto introduz um canto de 

aboio. Simultaneamente, ocorre um raccord visual, um corte para uma imagem sombreada de 

uma paisagem que é iluminada pela luz do sol. A iluminação natural presente nesta última 

imagem contrasta com as imagens escuras ao redor, criando um efeito óptico, semelhante ao 

desconforto de olhar diretamente para o sol em um dia de verão. Vagarosamente, a sombra de 

dois vaqueiros montados a cavalo surge no ecrã e se desloca até chegar na posição iluminada 

pelos raios solares, ofuscando-a, para em seguida seguir adiante (Figura 15 adiante). Os 

planos subsequentes se desenrolam ao som do mesmo aboio potente, agora acompanhado por 

sons de sinos, porém as imagens mostram a Caatinga de forma diferente dos planos fixos 

anteriores. Os movimentos de câmera são rápidos, com travellings frenéticos da vegetação, de 

um cão e da sombra de dois vaqueiros, assim como panorâmicas e outras trajetórias rápidas. 

Também há afastamentos e distanciamentos céleres. A respeito de estratégias como essa 

utilizadas nesse filme, André Brasil afirma que: 

 
Em Aboio, as imagens são mais potentes quando saem do controle, quando 

conseguem entrar, mesmo que por um momento, em transe. Quando correm como 

bichos, quando se embrenham no meio da vegetação, quando recebem um sol muito 

forte e se desestabilizam (BRASIL, 2008, p.04). 

 

 

           Figura 14 – Cena de Aboio 
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Esta apresentação inicial do documentário dá indícios de como Marília Rocha vai 

narrar a saga dos aboiadores daí em diante. O ambiente da Caatinga terá, assim, uma 

participação central na construção narrativa que busca materializar as memórias dos 

vaqueiros. A estética fílmica é marcada por uma composição de imagens e sons que se 

aproxima, em grande medida, daquilo que Nichols (2012) classificou como modo poético 

documentário: 

 

O modo poético sacrifica as convenções da montagem em continuidade, e a ideia de 

localização muito específica no tempo e no espaço derivada dela, para explorar 

associações e padrões que envolvem ritmos temporais e justaposições espaciais. As 

pessoas funcionam, mais caracteristicamente, em igualdade de condições com outros 

objetos, como a matéria-prima que os cineastas selecionam e organizam em 

associações e padrões escolhidos por eles. (NICHOLS, 2012, p. 138). 

 

O primeiro relato de uma lembrança no documentário vem através da voz off do 

vaqueiro Arivaldo: “Naquela época, era uma época tão atrasada que meu pai nunca deu um 

dia de escola a gente, quando chegam num ambiente que tem pessoas que entendem, a gente 

se sente até acanhado.” A imagem que acompanha esta narração é em preto e branco, com 

textura opaca, nebulosa, em um plano médio que mostra uma casa de taipa de onde saem dois 

vaqueiros (Figura 16 adiante).  Um deles caminha e sai do quadro, enquanto o outro solta um 

cavalo que está preso à porta e, em seguida, monta e sai cavalgando. A narração do 

personagem segue, dizendo que eles pareciam bichinhos do mato: eram bichos cuidando de 

outros bichos.  

 

 

 

 

 

               Figura 15 – Cena de Aboio 
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Segundo Halbwachs (1990, p.51), “cada memória individual é um ponto de vista da 

memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este 

lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios.” O sociólogo 

francês complementa que as lembranças, de uma mesma experiência, têm graus de 

intensidade distintos para cada membro do grupo. Nesse sentido, é possível dizer que o 

constrangimento pessoal de Arivaldo, decorrente da sua falta de escolaridade, ficou marcado 

na sua memória de tal forma que ele tem a convicção de ser um sentimento compartilhado por 

todo o grupo.  

                As tristes recordações do vaqueiro, sobre sua falta de estudo, que tem a imagem de 

um homem tendo dificuldade em dominar um cavalo arredio, fazem uma alusão ao seu relato 

que categoriza os homens e os animais num mesmo patamar pela ausência de instrução. Esta 

imagem de aspecto turvo é rompida bruscamente com um plano de um pássaro voando num 

céu azul, sem nuvens, criando um contraste visual (Figura 17). Uma interpretação possível 

talvez seja que o vaqueiro tivesse “criado asas” em outros segmentos da vida, estabelecendo, 

assim, uma trajetória de êxito, o que parece ser ratificado pela sequência seguinte, momento 

em que Arivaldo narra, com orgulho, outras lembranças da sua infância que trazem muita 

satisfação. Vale lembrar que esta possibilidade de uma leitura significativa do raccord foi 

teorizada por Amiel (2007, p.28), para quem esta estratégia “...conta talvez mais do que 

qualquer outro signo visual. Mesmo não mostrando nada, no sentido estrito do termo, 

estabelece ligações que são da ordem da narração”. 

Arivaldo segue seus relatos, porém agora vemos sua imagem. Ele surge na tela 

junto a outro vaqueiro, mais jovem; ambos são filmados em cima de cavalos, de acordo com 

um ângulo em contra-plongée (Figura 18 adiante). A respeito dessa escolha técnica de 

filmagem, Martin (2005, p.51) afirma que “o plano plongée tem tendência para tornar o 

  Figura 16 – Cena de Aboio   Figura 17 – Cena de Aboio 
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indivíduo ainda menor, esmagando-o moralmente ao colocá-lo ao nível do solo (...), 

transformando-o numa espécie de brinquedo do destino”. Já o contra-plongée, segundo o 

autor, “magnifica o sujeito, dando uma expressão de triunfo, recortando-o no céu, até 

envolver numa auréola de neblina”. Esta escolha mostra, assim, que a documentarista 

enobrece e engrandece os personagens filmados nesse momento, fazendo com que seus 

depoimentos se vejam acrescidos dessas qualidades. 

                A partir desse momento, Arivaldo passa a narrar a sua trajetória, junto com sua 

família, na saga de conduzir o gado. É notória, nessa sequência, a expressão da satisfação da 

personagem ao longo do relato das lembranças de sua infância: “Naquela noite, a gente não 

dormia de prazer”; “eu canso de sonhar com aquilo tudo, porque gostava”. Nota-se ainda que, 

nesse momento, o personagem narrador se empenha em detalhar quantos bois eram levados 

(“umas 700, 800 a mil cabeças”), assim como o tempo da viagem (“de 2 a 3 meses”), 

lembrando, até mesmo, do tempo de descanso do gado, que era de 8 dias. É interessante notar 

que a cineasta, em nenhum momento, o questiona sobre estes dados, somente lhe pergunta se 

ele sentia saudades da viagem, o que nos parece significativo do ponto de vista da relação 

estabelecida com seus personagens e, consequentemente, daquilo que se esforça por retratar 

em seu filme.  

    Ao reconstituir o passado, percebemos que Arivaldo se apropria de uma verdade 

que só vem à tona com a narração. Uma verdade que se corporifica no presente e só existe 

nele. É nesse sentido, por exemplo, que compreendemos quando Ricoeur (2003) atribui uma 

aura especial no atributo do testemunho, cujo principal elemento seria o reconhecimento da 

certeza da presença real da ausência do passado. 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O personagem narra esses fatos do passado com um tom de nostalgia, relembrando 

  Figura 18 – Cena de Aboio    Figura 19 – Cena de Aboio 
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as dificuldades de uma vida sofrida, mas que, ao mesmo tempo, lhe trazia muita satisfação. 

Durante sua fala, surge um plano com a imagem de gado passando sucessivamente (Figura 19 

na página anterior), ao som de mugidos. As estratégias de montagem utilizadas não parecem 

orientadas para ilustrar uma realidade e surgem mais como um convite ao espectador para 

participar da reconstrução daquela memória, compartilhando o sentimento e a subjetividade 

do vaqueiro, cocriando suas próprias impressões.  

Acreditamos que esta sequência nos revela como a diretora irá utilizar as estratégias 

estéticas e narrativas para criar um universo fílmico onde o passado se torna presente em 

construções cinematográficas que são compatíveis com as próprias imprecisões relativas à 

memória. O plano de bois passando, sucessivamente, em que se ouvem os mugidos, é 

apresentado com fotografia em preto e branco, que gera um contraste bem nítido com o plano 

anterior, em cores, que mostra os dois vaqueiros falando sobre o evento. Se observa, nesse 

momento, um processo de construção elaborado nos moldes tradicionais do flashback, em que 

os raccords evidenciam o diferencial de um plano para o outro para convidar o espectador a 

um deslocamento temporal.  

Os flashbacks são estratégias fílmicas fundamentais na tradição cinematográfica 

clássica.  É possível dizer que David Griffith foi o criador dessa estratégia importante para a 

elasticidade dos processos temporais no cinema, assim como foi ele que criou a montagem 

alternada, como já mencionado no Capítulo 2, técnica que pode ser considerada como um 

estágio preliminar da elaboração mais complexa do flashback.  Amiel (2007, p. 31) afirma, a 

respeito dessa estratégia específica da montagem, que “se não tivesse essas possibilidades de 

alcançar um episódio distante no tempo, passado ou futuro, a narrativa cinematográfica 

perderia muito da sua riqueza”. A escolha pela ausência das cores nesse momento do 

documentário, e que traduz uma elipse temporal por meio de um processo de diferenciação 

fílmica, também costuma estar associada a um raccord sonoro igualmente marcado pela 

estratégia de ruptura. 

O som nesta sequência é um elemento fundamental na criação da ambiência da 

memória dos vaqueiros. Não existe aqui, contudo, um choque entre imagem e som, tal como 

preconizado por Eisenstein (2012). Há, por outro lado, uma sincronia não representativa que 

concorre para a produção de sentido. O som que representa a memória de Arivaldo é 

composto, assim, de diversos elementos sonoros característicos da boiada: os mugidos, o 

toque dos sinos, os latidos dos cães, além de aboios diversos, formam uma densidade de 

ruídos que colabora para criar uma referência aproximada do momento que foi vivido pelo 

personagem. Esta banda sonora é, no entanto, introduzida ainda no plano anterior, quando o 
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vaqueiro, montado no cavalo, inicia sua narração, de acordo com uma estratégia que foi 

nomeada por Martin (2005, p.281) como “fundido sonoro30”.  

Em uma sequência posterior, as imagens são em preto e branco, um primeiríssimo 

plano mostra o rosto de homem, lateralmente, tapando um dos ouvidos, como se quisesse 

aguçar a audição, os planos seguintes exibem homens montados a cavalo conduzindo o gado 

num vale, planos detalhes também mostram a vegetação. Os contrastes de luz são intensos e 

rápidos e, algumas vezes, a tela permanece quase escura. Os movimentos de câmera são de 

aproximação e distanciamento, muito rápidos, e as imagens são distorcidas, tremidas, 

encadeadas por meio de cortes abruptos. A narração em off de Arivaldo inicia-se contando 

que um vaqueiro por nome de Antônio Venâncio chamava outro vaqueiro, denominado 

Irineu, para conduzir a boiada na Lagoa das Pedras. Sua fala revela ao final, no entanto, que 

ele não alcançou Irineu, ou seja, este episódio foi, provavelmente, narrado para ele por 

Antônio Venâncio ou por outro boiadeiro que não teve seu nome citado, mas que participou 

da experiência. “A memória emerge de um grupo que ela une: múltipla e desacelerada, 

coletiva, plural e individualizada” (NORA, 1993, p. 9). É em sentido semelhante que Pollack 

(1989, p. 9.) enxerga na memória, por sua vez, duas funções primordiais: manter a coesão 

interna do grupo e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em comum.  

Nota-se aqui uma diferença na textura imagética com relação àquela da sequência 

inicial, quando Arivaldo narra sua própria experiência na condução do gado durante a 

infância. Nesse plano em que o vaqueiro acessa a lembrança de uma recordação de alguém, a 

cineasta parece utilizar um efeito mais radical no tratamento das imagens. A construção dessa 

memória secundária fica evidente, por exemplo, com a sucessão das imagens. O plano 

seguinte mostra, em detalhe, uma mão dando um nó numa corda. A imagem é quase 

translúcida, assim como a do plano posterior, quando um homem abre a porteira (Figura 20 

adiante) e aparecem somente seus contornos. Tais recursos, aqui utilizados de forma mais 

intensa, parecem revelar o esforço em trabalhar esta recordação indireta, um signo de algo não 

vivenciado, mas que se considera que tenha acontecido e que é narrado com emoção e 

peculiaridades características da experiência: Arivaldo, em sua fala, reproduz até os trejeitos 

com que Antônio Venâncio chamava Irineu. 

 

                           

 

                                                           
30 Quando a transição visual é sublinhada pela banda sonora por simples substituição de sons.  
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Considera-se que o som modifica a percepção que se tem das imagens 

cinematográficas que acompanha, mas essa modificação é subjetiva, a menos que a 

montagem, o tipo de enquadramento, a escolha das cores ou a própria ação que é mostrada 

incorpore o espírito da música (DOMÉNECH, 2011, p.236). É justamente o que acontece 

neste plano analisado, onde os sons difusos, que incluem os ruídos, as falas que remeteram à 

ação, os relinches dos bois, os sons de sinos e os comandos dos vaqueiros, acompanhados da 

voz off de Arivaldo, formam um conteúdo sonoro confuso, compatível com as imagens 

indefinidas. 

James E. Young (2000, apud SARLO, 2007, p.90) utiliza o termo “lembrança 

vicária” para designar este tipo de memória que exige um deslocamento entre lembrar o 

vivenciado ou lembrar relatos de outros em circunstâncias passadas. Para ele, isso só é 

possível devido a um arcabouço cultural que integra os sujeitos. Pollack (1992, p.201) 

classifica estes elementos constitutivos da memória como elementos vividos pessoalmente e 

acontecimentos vividos “por tabela”. Com referência a estes últimos, afirma que os eventos 

“de segunda mão” que são lembrados assumem tamanha importância no imaginário do sujeito 

que se torna quase impossível saber se, de fato, ele participou ou não desse momento passado. 

Apesar de o documentário Aboio não ter características nem pretensões de um filme 

expositivo, ele nos apresenta, através dos depoimentos dos aboiadores, algumas considerações 

significativas sobre a atividade em vias de extinção. Ao longo do documentário, como se vem 

tentando demonstrar, a documentarista opera diferenciações no tratamento das imagens e 

sons, a depender do conteúdo dos depoimentos apresentados. Nas narrações de experiências 

vividas e naquelas em que se afirmam conteúdos identitários, o encadeamento de imagens e 

sons, assim como os movimentos de câmera e recursos gráficos utilizados, costumam ser mais 

rebuscados e expressivos do que em relatos que têm cunho mais didático e informativo. 

 

Figura 20 – Cena de Aboio 
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De acordo com este último sentido, que se descola da experiência individual do 

sujeito que narra, destaca-se um momento de Aboio no qual um homem imagina como seria o 

aboio de diferentes personalidades históricas: os vaqueiros de Hur, nos campos de Abraão; o 

Rei Davi, cantor e poeta fantástico; personagens das dinastias do Egito e da Grécia, como 

Sócrates (sobre quem o narrador afirma que criava égua, montava e laçava). Imaginamos que 

esse narrador seja um vaqueiro, contudo temos acesso apenas à sua voz. Depois desse 

percurso histórico tecido, esse narrador irá estabelecer uma relação de causalidade na tentativa 

de compreender os modos de os vaqueiros aboiarem na contemporaneidade. Segundo ele, este 

modo se relaciona com a herança dos Mouros da Península Ibérica, sobretudo entre os 

aboiadores mineiros e baianos, e, em menor escala, entre os pernambucanos. Ao final de sua 

fala afirma que, no sertão, esta forma cristalizou-se e assim se definiu, mas que pode um dia 

se desgastar e se perder. 

Seu relato permite, ao mesmo tempo, várias reflexões sobre a dicotomia que os 

teóricos formulam sobre história e memória e também sobre aspectos de pertencimento 

identitário. Ricoeur (2003) vê a história como tendo um papel devastador na apropriação do 

horizonte de acontecimentos do passado, reforçando que esta dominação histórica priva os 

sujeitos do seu poder imaginário de narrarem a si próprios, assim como a historiografia tem o 

poder de instruir a memória. De fato, a busca do personagem em questão por uma gênese tão 

antiga para explicar a tradição atual mostra como a história encerra um processo de memória 

que é dinâmico e destituído de divisões estanques do tempo histórico. Nesse sentido, segundo 

Halbwachs, “a história começa somente no ponto onde acaba a tradição, momento em que se 

apaga ou se decompõe a memória social”. (HALBWACHS, 1990, p. 71).  

A montagem referente a este momento não exibe os mesmos recursos estilísticos 

expressivos das sequências analisadas anteriores, quando as narrações diziam respeito a 

memórias vividas ou vicárias, ativadas por relatos orais carregados de emoção. A construção, 

agora, é menos sofisticada, sugestiva de um discurso histórico supostamente mais racional. 

Nesse sentido, quando o narrador remete, em seu discurso, aos ilustres vaqueiros do passado, 

o que vemos é um plano geral mostrando a sombra de homens enfileirados cavalgando, 

registrados em contra-plongée (Figura 21 adiante).  O som que acompanha esta imagem é, 

inicialmente, o de uma cavalgada; em seguida, ouve-se um aboio bem baixo que nos sugere 

um tempo remoto. 

A mudança de plano acontece somente no momento em que a fala do personagem 

cita o sertão atual. Neste instante, surge a imagem, vista de costas, de um homem cavalgando 

na Caatinga (Figura 22 adiante), cujo movimento é acompanhado pela câmera. A fotografia 
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agora é bem mais nítida e colorida, cria contraste com o plano anterior e, ao mesmo tempo, 

evidencia uma referência ao presente. A câmera segue por alguns instantes este homem que, 

em alguns momentos, tem que se debruçar sobre o cavalo para se desviar dos galhos das 

árvores. A câmera não consegue alcançá-lo e, por isso, nunca vemos seu rosto. Este travelling 

lento, compassado, parece remeter ao teor da fala final do vaqueiro, com o temor de que a 

tradição dos aboiadores acabe se perdendo. Em relação à cor no cinema, Martin (2005) afirma 

que seu advento verdadeiramente surge quando os realizadores compreenderam que ela não 

precisava ser realista e, portanto, deveria ser utilizada em função de valores e implicações 

psicológicas. Neste momento, em Aboio, as diferenças de coloração das películas expressam 

uma distinção das temporalidades que o vaqueiro destaca na sua narração.  

  

 

 

 

 

                      

 

         

 
Em uma sequência posterior, veremos, no entanto, uma imagem similar à de um 

vaqueiro andando de costas na Caatinga, com a câmera o seguindo, enquanto uma narração 

em off afirma: “Acredito que a gente não deve olhar estas coisas com uma visão de saudade, 

no sentido que estamos perdendo estas coisas, porque estas coisas vão se transformando em 

outras”. A partir desse instante, a imagem do vaqueiro some na vegetação. O plano seguinte, 

um travelling lateral com duração de 30 segundos, mostrando apenas a caatinga.  As imagens, 

provavelmente, foram aceleradas digitalmente, pois a velocidade em que a vegetação é 

mostrada é muito rápida, além de ser perceptível a repetição dos frames. O som que 

acompanha essas imagens é de um aboio, associado a ruídos de sinos e mugidos. No final do 

plano, outra voz irá tematizar as diferenças entre o aboio do passado e os atuais. A 

composição desse trecho, tendo em vista sua duração e a velocidade com que as imagens são 

mostradas, pode ser relacionada às características da arte abstrata, pois os galhos e as folhas 

das plantas perdem seus contornos, transformando-se numa imagem indefinida e compacta. 

                Figura 21 – Cena de Aboio        Figura 22 – Cena de Aboio 
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Nas conclusões do livro O olho interminável, Aumont (2004) afirma que há   

fragilidade no estatuto de arte do cinema, devido à sua origem fincada na reprodutibilidade 

técnica, além de sua relação próxima com a TV e o vídeo. Por isso, segundo o autor, é que 

muitos realizadores se veem estimulados a procurar recursos que os vinculem a uma aura 

artística. O autor lança como questão se a pintura não seria, então, este último recurso. 

Reflexão semelhante nos parece incentivada pela utilização das ferramentas tecnológicas por 

Marília Rocha em Aboio, muitas vezes utilizadas no sentido de criar efeitos de uma arte 

abstrata ao longo do filme. Nas figuras abaixo, temos um exemplo de arte abstrata (Figura 

23), ao lado a imagem da Caatinga analisada (Figura 24)31. A obra que utilizamos para 

comparar com a imagem do filme é do ano de 1951 do pintor norte americano Jackson 

Pollock, referência do expressionismo abstrato.  

                                                   

            

        

 

 

 

 

 

 

 
Estratégia semelhante acontecerá novamente aos 50 minutos do filme. Um velho 

boiadeiro, Seu Ioiô, discorre sobre suas habilidades em conduzir o gado e narra que os 

companheiros o chamavam de feiticeiro, o que aguça a curiosidade da documentarista que 

pergunta qual feitiçaria ele fazia. O ancião discorre sobre a confiança que os outros boiadeiros 

tinham nele na condução dos bovinos e relata os dizeres e as simpatias que fazia para que o 

gado o obedecesse: “Assim como Jesus Cristo costurava a camisa do seu amado filho sem 

agulha e sem dedá (dedal), boi, você me acompanha até onde eu quiser te levar”. Orienta a 

repetição dessa fala por três vezes, seguida de um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ele adverte 

que, a partir deste momento, fica proibido passar à frente dos bois. 

                                                           
31 Os frames que seguem nesta análise, até a figura 40, são imagens capturadas do documentário Aboio, de 

Marília Rocha. 

         Figura 23 – Arte abstrata de Pollock               Figura 24 – Cena de Aboio 

Fonte: <http://www.arteref.com> 
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Em meio aos planos que mostram seu Ioiô, surge um plano em detalhe, com duração de 

16 segundos, de uma pele enrugada (Figura 25), aparentemente de um rosto, em que é 

possível ver alguns cabelos brancos (imaginamos se tratar, provavelmente, do rosto do 

próprio vaqueiro). Este enfoque, além de criar mais uma vez uma imagem abstrata, parece nos 

revelar a essência da cena: o envelhecimento, que carrega consigo a tradição. O som que se 

ouve nesse momento é de algo rangendo, semelhante ao das rodas de um carro de boi. 

                           

 

                         

 

 

 

 

 

Num outro momento, atípico, uma narração em off faz explanações filosóficas 

acerca da existência e da criação:  

 
Quando Deus gritou fiat, faça-se: a lua, o céu, os astros e as estrelas. Quando o 

universo nasceu, ele começou a se dissipar. Tudo que existe, tudo que é criação, 

dentro da ordem material, ao surgir, no instante máximo que surgiu, já começa a 

morrer. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que já foi está por vir e tudo que 

virá já foi.  

 

A imagem simultânea a esta fala é a de um céu nublado azul escuro. O movimento 

de câmera é uma panorâmica contínua, como se estivesse fazendo voltas nesse céu. Em 

seguida, novamente, ao som de algo rangendo, surge um plano-detalhe do olho de um boi, de 

perfil, que se movimenta lentamente, assumindo um ângulo frontal, como se estivesse 

olhando a câmera, e que retorna, em seguida, para a posição anterior (Figura 26 adiante). O 

próximo plano apresentará enquadramento semelhante do olho de um homem idoso, 

posicionado silenciosamente em frente à câmera, ao passo que o mesmo o som ouvido ao 

longo do plano anterior se mantém. (Figura 27 adiante) 

 

 

 

  
   

 Figura 25 – Cena de Aboio 
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Estas construções encadeadas mostram um cuidado especial na montagem e nos 

enquadramentos com relação às formas que, simultaneamente, contribui para a narrativa que é 

tecida. Os dois planos contíguos, os olhos do boi e do ancião, pelo enquadramento em 

detalhe, revelam uma similaridade geométrica, em certo sentido próxima daquela utilizada 

pelos pintores cubistas32 que retratavam as figuras da natureza fragmentadas em diferentes 

perspectivas. Assim, na junção desses planos, a documentarista parece colocar o velho 

boiadeiro e o animal num mesmo patamar, como integrantes dos fenômenos da natureza, 

submetidos às leis naturais, sujeitos à brevidade da vida, de acordo com as divagações 

filosóficas da narração anterior.  

Ao longo da análise dos diferentes trechos abordados até então, se evidencia que 

um dos aspectos diferenciais do documentário Aboio é sua estilização visual, que resulta seja 

de movimentos de câmera acelerados, seja da alteração da textura das imagens, de 

alternâncias de luz e sombra, utilização de recursos digitais ou de contrastes na utilização das 

cores. Em muitos desses casos, como quisemos demonstrar, é notável a aproximação das 

composições visuais resultantes de tais estratégias com o domínio das artes plásticas.  

 

3.2 A montagem dialética como estratégia de enunciação das memórias em Aboio 

 

Captar as sutilezas do testemunho e transformá-las em sintagmas cinematográficos 

não é uma tarefa simples, ainda mais com os aspectos distintos que envolvem os conceitos de 

memória, lembranças, reminiscências e seu contraponto: o esquecimento. Provavelmente, 

seria ainda mais difícil se Marília Rocha não recorresse, em muitos momentos, a algumas 

                                                           
32 Burch (2011) também faz considerações sobre as influências dos fenômenos da pintura no cinema, através da 

plástica da montagem e de como o cubismo influenciou as descobertas de Eisenstein na construção de uma 

montagem que prioriza ângulos diversos e sucessivos. 

 Figura 26 – Cena de Aboio  Figura 27 – Cena de Aboio 
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técnicas tributárias da escola soviética da montagem na sua construção fílmica. Assim, neste 

tópico do presente capítulo, arriscaremos uma aproximação possível entre a montagem de 

Aboio e o princípio da montagem dialética proposto por Eisenstein. 

Sergei Eisenstein é reconhecido como um dos teóricos que mais exploraram as 

potencialidades da montagem. Para Stam (2013), o domínio artístico do cineasta e teórico 

russo se corporificava no conflito, através do princípio dialético.  O som também deve seguir 

esta mesma tendência dos conflitos na montagem eisensteiniana. Para Aumont (2012, p.85), 

“na teoria de Eisenstein, os diversos elementos sonoros – palavras, ruídos e músicas – 

participam em pé de igualdade com a imagem e de maneira relativamente autônoma em 

relação a ela na constituição do sentido”.  

É possível afirmar que o documentário Aboio tem inúmeros momentos em que a 

montagem se vale de uma composição audiovisual que caminha para além da função narrativa 

ou meramente estética. Na contraposição das imagens e sons desse filme, muitas vezes, o 

choque produzido parece querer promover um novo significado que se completaria 

unicamente no momento da fruição pelo espectador.  

Há uma sequência, por exemplo, na qual um homem narra sobre um fato que 

aconteceu no Sertão de Gavião, nos arredores de Riachão, assim que ele chegou àquela 

localidade. A imagem inicial mostra uma paisagem registrada em um plano geral bem 

distante, mas que permite identificar uma casa branca, um estábulo e algumas árvores (uma 

delas mais imponente devido à sua altura e copa repleta de galhos secos).   

O plano seguinte nos mostra um tilt33, que começa próximo ao caule e, 

posteriormente, alcança os galhos mais altos desta árvore. O personagem continua seu relato 

do episódio passado, dizendo que caminhavam, por uma espécie de vereda, uma pobre mulher 

com a “barriga grande” e uma criança ao lado.  Neste momento, a imagem é de um plano 

geral de uma estrada, onde caminha uma figura humana minúscula, cujo gênero ou qualquer 

característica física é impossível de verificar. No final desta fala, outro plano se segue e 

vemos uma mulher que entra numa cozinha, com uma vasilha na mão. Sua aparência é de 

humildade, com um vestido simples e lenço na cabeça. A cozinha, típica das casas da roça. 

Ela começa a “limpar” uma ave com uma faca (Figura 28 adiante). Ao mesmo tempo, a 

narração em off afirma que, quando a mulher saiu lá na ponta da vereda, apareceu um boi 

feroz que partiu para atacá-la; a imagem, contudo, continua a nos mostrar a preparação da ave 

pela mulher. Por fim, o narrador revela que, frente à investida do boi, a mulher se jogou no 

                                                           
33 Movimento no qual a câmera faz uma rotação vertical ao seu eixo.  
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chão, sobre a criança e ficou, de punhal na mão, à espera do animal. A imagem que 

corresponde a esta última fala é de bois correndo freneticamente num pasto. Os animais são 

pouco definidos, por conta dos contrastes da imagem que contrapõe bois brancos ao pasto 

escuro, vistos através dos reflexos dos raios solares. Em seguida, o narrador, enfim, afirma: 

“quando ela...”. A partir desse momento, no entanto, ele não pronuncia mais palavras e 

somente emite um som, semelhante ao de um corte, no momento da retirada do punhal, a 

imagem sobreposta a este ruído é de um boi sendo abatido (Figura 29). “Se somos incapazes 

de lembrar tudo, somos ainda incapazes de tudo narrar” (RICOEUR, 2003, p.6). A distância e 

o ângulo exatos fazem desta experiência uma narrativa cheia de detalhes e que cria tensão, a 

partir dos detalhes selecionados da recordação do narrador que são capazes de persuadir.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A montagem cria no espectador um suspense, especialmente pelo fato de não ser 

ilustrativa da fala. O perigo de um boi, feroz, que se aproxima na direção de uma mulher e de 

uma criança indefesas, não corresponde à tranquilidade da preparação de uma refeição 

cotidiana, mas se nota que há um objeto que une esses fragmentos audiovisuais: a faca que 

limpa a ave e que remete ao punhal que pode levar à morte. 

 
A montagem é, portanto, o meio pelo qual se expõem os conflitos e aquele através 

do qual eles encontram a resolução no Uno. Isto mostra a que ponto a montagem é, 

ao mesmo tempo, um local de choques (plásticos, dramáticos, diegéticos) e um meio 

de abarcar o mundo em geral (AMIEL, 2007, p.55). 

 

Esta montagem é compatível com os fundamentos da “montagem de  

associações”34, preconizados por Eisenstein (2002, p.64), um conceito que foi explorado 

intensamente nos seus filmes e, segundo o qual, a sucessão de planos não estaria vinculada 

                                                           
34 Este termo  “ montagem de associações” foi denominado por Eisenstein (2002).  

 

         Figura 29 - Cena de Aboio 

 

            Figura 28 - Cena de Aboio 
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somente aos aspectos visíveis, mas, principalmente, a cadeias de associações psicológicas. 

Para o teórico, este processo se dá através de “elos associativos”. No caso da sequência citada 

de Aboio, esse processo de transferência ocorre através da faca, que une atividades 

aparentemente díspares a partir das potencialidades do utensílio doméstico associadas à 

singularidade de cada uma das ações: a morte e limpeza de um animal para alimentação ou 

para que se evite uma tragédia, são ambas ações que podem ser desempenhadas pela 

protagonista da cena com o mesmo instrumento.  

No filme A greve (1925), por exemplo, Sergei Eisenstein utiliza este mesmo tipo de 

montagem nas cenas finais, quando os trabalhadores grevistas são assassinados e seus corpos 

ficam espalhados pelo chão. A montagem paralela mostra ao espectador, simultaneamente, 

um boi sendo morto e dissecado num abatedouro. Eisenstein escreveu a respeito de como se 

deram as suas escolhas neste filme, revelando ter eleito a matança como elo de associação 

nesse caso: “Apesar de os temas serem diferentes, a ‘matança’ é o elo associativo. Isto criou 

uma poderosa intensificação emocional da cena” (EISENSTEIN, 2002, p .64-65). Amiel 

(2007) associa este tipo recurso cinematográfico à figura retórica da metáfora. 

Martin (2005, p.173), por sua vez, atribui a David W. Griffith o atributo de 

precursor da função expressiva da montagem, alcançada, sobretudo, através da utilização da 

montagem alternada em seus filmes. Segundo o autor, na montagem expressiva, a sucessão de 

planos já não é apenas ditada pela necessidade de contar uma história, mas provocar no 

espectador um choque psicológico. Também faz uma diferenciação entre a montagem 

alternada, com base na simultaneidade temporal de duas ações, e a montagem paralela, 

baseada numa aproximação simbólica.  

 

A montagem (quer dizer, no fim das contas, a progressão dramática do filme) 

obedece muito exatamente a uma lei do tipo dialético: cada plano deve comportar 

um elemento (apelo ou ausência) que encontra a sua resposta no plano seguinte. A 

tensão psicológica (atenção ou interrogação) criada no espectador deve ser satisfeita 

depois pela sequência de planos. A narrativa fílmica aparece, portanto, como uma 

sequência de sínteses parciais (cada plano é uma unidade, mas uma unidade 

incompleta) que se encadeiam num perpétuo ultrapassar dialético. (MARCEL, 2005, 

p.177) 

 

A montagem paralela, de acordo com a classificação de Martin (2005), pode ser 

identificada, no documentário Aboio, na única sequência do filme em que as antigas boiadas 

são narradas por meio de registros escritos.  O vaqueiro, Arivaldo, discorre sobre o “ABC”, 

um poema secular, semelhante a um cordel. Ele começa a falar, mais especificamente, sobre 

um ABC de mais de cem estrofes que narra a história de Pedro Veneno, bezerro que, desde o 

nascimento, nunca foi pego e acabou por morrer de velhice. As estrofes do poema recitado 
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por Arivaldo retratam a trajetória do animal. Algumas falas do vaqueiro revelam, ainda, o zelo 

em manter uma tradição que ele denomina como um romance de mais de cem anos.  Além 

disso, afirmam que, das pessoas que faziam parte da comunidade na época, somente uma, o 

vaqueiro Arlindo, permanecia viva.  

No relato do vaqueiro, há ainda um momento em que ele diz que o “ABC” é coisa 

“velha” e que ele possui uma única cópia, “quando fura uma, faz outra”. A estratégia do 

personagem, em certo sentido, faz lembrar algumas das considerações de Halbwachs  a 

respeito da memória coletiva, especialmente quando o autor afirma que, no momento em que 

as memórias já não se apoiam nos grupos, o único meio de salvá-las é fixando-as por escrito 

numa narrativa, pois, segundo ele, “as palavras e os pensamentos morrem, mas os escritos 

permanecem” (HALBWACHS, 1990, p.80).  

É bastante evidente, neste trecho, a proposta de montagem simbólica efetuada entre 

os planos que acompanham a lembrança do “ABC” pelos vaqueiros. O plano inicial é o de um 

fundo negro preenchido pelo som de um aboio agudo. Aos poucos, a lua vai surgindo nesse 

cenário (Figura 30 adiante), saindo detrás de nuvens escuras, para depois desaparecer 

novamente entre outras nuvens. O plano seguinte mostra Arivaldo, ao lado de um boiadeiro 

mais jovem (o mesmo do início do filme), ambos filmados em close-up em um cenário bem 

escuro que não permite identificar exatamente onde estão. Contudo, o som de lenha 

queimando que acompanha esse momento sugere que eles estão ao redor de uma fogueira. 

Após o personagem recitar alguns versos do poema, surge, enfim, um plano de um homem 

colocando mais lenha numa fogueira (Figura 31 adiante). Em seguida, surge novamente a lua, 

só que desta vez sem nuvens, e a próxima imagem é de Arivaldo olhando para o alto, em 

ângulo lateral, como se estivesse comtemplando o astro.  A presença da lua traduz, em certo 

sentido, o tempo que passa a cada dia, levando consigo as memórias e a história. Halbwachs 

(1990, p. 113) afirma, a esse respeito, que “a alternância dos dias e das noites assinala uma 

divisão fundamental, um ritmo elementar do tempo que é o mesmo para todas as sociedades”. 

De acordo com essa interpretação, é possível cogitar que Marília Rocha tenha utilizado a 

imagem da lua como símbolo da passagem do tempo. 

O homem colocando as madeiras para queimar, por sua vez, talvez remeta à 

possibilidade de estas memórias desaparecerem como cinzas, sugerindo que este lastro 

cultural desaparecerá juntamente com os seus últimos representantes. Na sequência, Arivaldo 

tira seu chapéu, se aproxima do rosto do vaqueiro mais jovem e ambos estabelecem uma 
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espécie de repente35 de aboios. O plano final mostra somente as chamas, como se as 

lembranças, assim como suas testemunhas, tivessem sido consumidas. Neste momento, o som 

que se ouve é o do aboio dos vaqueiros. 

 

                                                                                       

    

 

 

 

           

Aumont (2012, p.84) vê na montagem dialética um sistema que tem com princípio 

único e fundamental a produção de significados e que organiza todos os significados parciais 

produzidos num filme. Amiel (2007, p.55) compreende este tipo de montagem como:  

o meio pelo qual se expõem os conflitos, e aquele através do qual eles encontram a 

resolução no Uno. Isto mostra a que ponto a montagem é, ao mesmo tempo, um 

local de choques (plásticos, dramáticos, diegéticos) e um meio de abarcar o mundo 

em geral. Este encontra sua unidade não na continuidade, no raccord, mas mais 

seguramente na oposição ostentada que a montagem permite, e que acompanha, de 

fato, o princípio cinematográfico. 

 

                    Stam (2013) também faz considerações sobre esta modalidade da montagem, 

entendendo que o princípio dialético se corporifica no conflito, como fundamento de qualquer 

obra artística. Assim conclui suas observações:  

Em lugar de contar histórias através de imagens, o cinema eisensteiniano pensa 

através de imagens, utilizando o choque entre os planos para provocar, na mente do 

espectador, chispas de pensamento resultantes da dialética de preceito e conceito, 

ideia e emoção (STAM, 2013, p. 57).  

 

Há, ainda, uma sequência na qual um vaqueiro lembra que ia conduzir gado na 

Serra do Araripe. Ele relata que fez o percurso com mais dois vaqueiros – um deles chamado 

Ramiro. Logo no início de sua fala, no entanto, ele informa que o outro vaqueiro era uma 

mulher e que, para sua surpresa, isso só lhe foi revelado no final da viagem.  A lembrança 

inusitada desse companheiro de trabalho que se revela mulher ativa, muito provavelmente 

traz, na memória do espectador, a referência a uma personagem célebre da literatura 

                                                           
35 Canto popular com versos improvisados. (ALMEIDA, 2011, p.597). 

Figura 30 – Cena de Aboio Figura 31 – Cena de Aboio 
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brasileira: Diadorim36. Vale lembrar, a esse respeito, que o romance de Guimarães Rosa foi 

um dos livros que inspiraram Marília Rocha a realizar Aboio.  

O relato do personagem, contudo, não traz muitos detalhes, não é eloquente e 

também não carrega os elementos fundamentais de um romance, tais como os conflitos, 

clímax e desfecho. A revelação de que o suposto vaqueiro é uma mulher é feita de antemão e, 

por isso, não se cria expectativa nesse sentido.  

Da personagem travestida é relatada, por outro lado, sua destreza ao laçar um boi e 

o fato de que tinha uma voz fina, pouco característica dos vaqueiros. Contudo, os motivos de 

seu disfarce, assim como a estranheza desse fato, não são revelados e nem parecem 

necessários para o ouvinte, muito menos ao espectador.37 

A imagem que acompanha essa narrativa é a de uma mulher morena, vestida com 

camisa e bermuda brancas e com um chapéu de couro na cabeça (Figura 32). A princípio, ela 

é mostrada de costas, depois aparece mais distante e filmada de lado; finalmente, ela olha para 

a câmera e sorri. A montagem segue ainda a perspectiva eisensteiniana do conflito, pois a 

mulher da imagem não apresenta características masculinas, como esperado da narrativa que é 

conduzida pela voz off. Pelo contrário, a personagem se apresenta com os cabelos presos e 

semblante singelo, esboçando trejeitos eminentemente femininos. Nesse sentido, atua 

simplesmente no sentido de acionar uma dimensão espacial da memória (SOUSA, 2015) ao 

criar uma conexão com o evento lembrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
36 Personagem do romance de Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, que inicia a saga como o jagunço 

Reinaldo e, no final, é revelada a sua verdadeira identidade feminina. 
37 Sarlo (2007), tendo se aprofundado nas características dos detalhes na narrativa, traz um componente curioso. 

Apesar de os sujeitos atribuírem sentido a todo detalhe, não se vê obrigado a dar explicações nem atribuir sentido 

aos detalhes ausentes. Esta seria uma das principais diferenças entre a memória e a história. 

    Figura 32 – Cena de Aboio 
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                 Acreditamos haver, assim, ao longo do documentário de Marília Rocha, uma 

diversidade de depoimentos e estratégias audiovisuais que propiciam diferentes associações 

com as teorias sobre a memória e a montagem. Um vaqueiro, com discurso mais tímido que 

Arivaldo, lembra, por exemplo, como era conduzir o gado no âmbito do comércio local e 

como isso causava certo receio nas pessoas, que fechavam suas casas. Percebe-se que, nesse 

momento, há mais interpelações por parte da equipe de filmagem do que em relatos 

anteriores, muito provavelmente por conta do caráter enxuto do relato do vaqueiro. As 

perguntas exercem, assim, a função de buscar mais detalhes nas reminiscências do 

personagem para enriquecer a narrativa e poder constituir uma composição que lhe é própria. 

Nesse sentido, se observa que os cineastas contribuem para orientar a narração. Este é um 

aspecto para o qual Hallbwachs (1990) igualmente chama a atenção em suas considerações 

sobre memória coletiva. O fato é que os depoimentos das pessoas, especialmente daquelas que 

participaram da mesma experiência, podem trazer uma semente de rememoração que produza 

maior consistência das lembranças do indivíduo.  Por isso é que os grupos são importantes nas 

construções deste tipo de memória. Apesar de a diretora e do seu assistente não terem 

participado da experiência do vaqueiro, eles contribuem para o resgate das memórias na 

narrativa do peão.  

O boiadeiro responde a uma das perguntas feitas com a lembrança de que, quando 

saía para uma boiada, tinha que comer às 6h da manhã, somente voltando a se alimentar às 

18h. Marília pergunta: “Era feijoada?” Ele responde que sim. A imagem que corresponde a 

esta fala apresenta vísceras e carnes penduradas (Figura 33 adiante). Em seguida, surge o 

plano médio de uma panela (Figura 34 adiante) em um fogão à lenha. Registradas em preto e 

branco, com tratamento que confere um aspecto nebuloso às imagens, parecem revelar os 

processos imprecisos da memória. O som, nesse momento, é composto pelos ruídos de 

pessoas falando, da lenha queimando e do canto de pássaros. A montagem não estabelece um 

estranhamento sugestivo dos conflitos entre a narração e a imagem, assim, não estimula 

cognições mais complexas do espectador. Pelo contrário, opera uma associação simples, de 

certo modo a ilustrar a feijoada pelas vísceras, panela e o fogão de lenha. Eisenstein (2002) 

sinaliza para que este recurso – a montagem de associações – não seja usado como puro 

formalismo, em que a forma se perde num simbolismo literário sem vida, pois, assim, 

empobrece a dinamização emocional do tema. Acreditamos que esta última sequência 

analisada reverbere as advertências do autor.    
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3.3 As dimensões sonoras da montagem em Aboio 

 

O documentário Aboio tem ainda como diferencial o tratamento que dá aos sons na 

sua composição fílmica. No próprio título do filme, se observa que as letras têm formatos e 

disposição semelhantes aos de notas musicais e, antes mesmo da primeira imagem, ouvimos o 

som de sino, que preenche o espaço da tela em negro que a antecede. Estas parecem 

evidências da relevância que a dimensão sonora terá nessa narrativa documental e que se 

apresenta tão expressiva quanto às dimensões visuais analisadas até o presente momento.  

Chion (1990) afirma que, no cinema, o som é preponderantemente vococêntrico, ou 

seja, nele normalmente se favorece a voz em detrimento de outros sons. Seguindo esse 

raciocínio conclui, ainda, que, nessa centralidade, “não se trata da voz dos gritos e dos 

gemidos, mas da voz enquanto suporte da expressão verbal.” (CHION, 1990, p. 13). Em 

Aboio, contudo, se percebe um direcionamento contrário a esta tendência, tendo em vista que 

os diversos sons presentes, inclusive as vozes dos depoimentos, têm o mesmo grau de 

importância e evidência.  

Marília Rocha cria, assim, um padrão sonoro no filme que faz ecoar, mais que tudo, 

a ambiência do mundo rural. Schafer (2001) criou o termo “paisagem sonora” para designar, 

justamente, o conjunto de sons pertencentes a determinado lugar. “A paisagem sonora é 

qualquer campo de estudo acústico. Podemos referir-nos a uma composição musical, a um 

programa de rádio ou mesmo a um ambiente acústico como paisagens sonoras” (SCAFER, 

p.23, 2001). A este respeito, mais especificamente da representação de paisagens sonoras no 

audiovisual, Costa (2010) enfatiza que 

 

A ideia evidente em torno da discussão sobre algo como uma paisagem sonora é o 

entendimento do também óbvio fato de que perceber as paisagens nas quais 

vivemos, e as quais representamos quando produzimos uma obra artística na qual 

 

       Figura 34 – Cena de Aboio 

 

    Figura 33 – Cena de Aboio 
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estas estejam retratadas, tem peculiaridades não apena imagéticas como vê o olho e 

representou historicamente a pintura, mas também sonoras, assinaturas acústicas 

pertencentes a cada lugar, também percebidas sensivelmente e passíveis de 

reconhecimento e representação por meios sonoros e áudio visuais (COSTA, 2010, 

p.95). 

 

É a partir, sobretudo, dessa perspectiva que será feita a análise do som em Aboio, 

procurando-se interpretar as escolhas sonoras presentes em determinados trechos do filme.  

Logo no prólogo do documentário já se observa uma diversidade sonora potente. O 

já citado som de sinos que preenche o fundo preto da tela se vê acompanhado de uma música 

instrumental, que sugere uma atmosfera de suspense, a qual irá vazar para a primeira imagem 

que vemos: a de um rancho que se apresenta com tonalidades e texturas que remetem ao 

universo da pintura. A música vai crescendo em intensidade até o momento em que, por meio 

de um raccord sonoro, emerge o som de um aboio agudo que anuncia o plano seguinte. As 

imagens, agora, serão de dois vaqueiros que se movimentam em meio aos reflexos do sol. Os 

elementos sonoros anteriores se mantêm, porém se percebe que suas alturas se intensificam. É 

possível, ainda, identificar algumas palavras do aboio que é entoado: “Eh gado manso, eh 

saudade.” Nestas primeiras imagens, já se apresentam alguns dos elementos sonoros 

categorizados por Schafer (2001, p.25-26) e que compõem a paisagem sonora: os sons 

fundamentais, as marcas sonoras e os sinais.    

Os sons fundamentais são aqueles produzidos pela natureza, especificamente por 

características geográficas e do clima: água, vento, planícies, pássaros, insetos, etc. Os sons 

fundamentais são de extrema importância na composição da paisagem sonora nesse 

documentário. Os cantos dos pássaros, o mugido do gado, o som do vento, o barulho dos 

galhos secos e o latido dos cães estão presentes em quase toda a composição fílmica e  nem 

sempre podem ser discriminados pelo espectador, característica que Schafer (2001) atribui a 

estes sons, pois não precisam ser ouvidos conscientemente, já que se tornam hábitos 

auditivos.  Segundo Chion (1990), estes diversos sons elencados e que persistem ao longo do 

filme podem ser considerados como “elementos do cenário sonoro”, uma vez que seu 

aparecimento e intermitência criam e delimitam o espaço do filme, sua ambiência, através de 

elementos distintos e localizados.  

Já aquilo que Schafer identifica como sinais “são sons detectados pelo ouvido, 

conscientemente” (SCHAFER, 1997, p.26).  O autor considera, para fins didáticos, que os 

sinais são aqueles sons que significam avisos acústicos, tais como apitos e buzinas. O som dos 

sinos e chocalhos, que são colocados nos pescoços dos bois, são utilizados para ajudar na 
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condução do gado (presentes neste preâmbulo), logo, dentro desta ótica, é considerado um 

sinal que, recorrentemente, é utilizado em Aboio. 

No que diz respeito à marca sonora, por sua vez, se refere a um som da comunidade 

que seja único, algo que tenha determinadas peculiaridades que o tornam relevante para o 

povo de uma região. Nas sequências analisadas até então, é possível identificar como marca 

sonora do filme o aboio dos vaqueiros. O canto aboio é o som característico de algumas 

localidades, nas quais possui um significado cultural reconhecido por todos. 

Além desses elementos, no entanto, também está presente neste momento do 

documentário uma música instrumental que atravessa os planos, em volume crescente, e que 

confere à narrativa um clima de suspense. Chion (1990) afirma que “há duas formas de a 

música criar no cinema uma emoção específica relativamente à situação mostrada: efeito 

empático e efeito anempático38”. Segundo o autor, no efeito empático, a música se expressa 

diretamente na emoção da cena, dando o ritmo, o tom.  Acreditamos, portanto, que a trilha 

instrumental desse momento inicial gera um efeito empático, pois confere um sentimento à 

cena, gerando um ritmo frenético, um tom de mistério da saga que será contada dos vaqueiros. 

Chion (1990) cunhou este termo devido ao caráter empático na partilha dos códigos culturais 

das emoções, como alegria, tristeza, etc. No caso analisado, criou um clima de tensão.  

Em relação à ambiência sonora do documentário em tela, vale retornar mais uma 

vez para Schafer (2001), especialmente quando o autor denomina de paisagem sonora Hi-Fi 

aquela em que os sons isolados podem ser perfeitamente ouvidos, pelo baixo nível de ruído 

ambiental. De modo geral, segundo o autor, a paisagem sonora do campo seria, a princípio 

mais Hi-Fi do que a cidade, assim como a da noite seria com relação à paisagem sonora do 

dia. O autor conclui, a esse respeito, que “o ambiente silencioso da passagem sonora Hi-Fi 

permite ao ouvinte escutar mais longe, à distância, a exemplo dos exercícios de visão a longa 

distância dos campos”. Neste aspecto, é possível observar que o fluxo sonoro em Aboio 

permite ao espectador detectar a presença de determinados sons, mesmos os mais 

minimalistas, simulando, muitas vezes, uma experiência de escuta semelhante àqueles que, de 

fato, estivessem presentes em um pasto. Após o prólogo do filme, momento até aqui 

analisado, a marca da ponta de um ferrete (ferramenta utilizada para marcar o gado) surge em 

um fundo negro (Figura 35 adiante), localizada à direita da porção central da tela. O som que 

acompanha essa imagem é o de um mugido. É notório que o documentário utiliza com 

                                                           
38 Por outro lado, a música com efeito anempático “manifesta uma indiferença ostensiva relativamente a 

situação, desenrolando-se de maneira igual, impávida e inexorável” (CHION, 1990, p.14). 
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frequência este recurso de sobreposição de elementos gráficos sob um fundo negro para 

organizar a narrativa fílmica em blocos.  

A próxima imagem mostra, a partir de um ângulo em contra-plongée, uma pequena 

estrada onde homens caminhando são filmados de costas; a fotografia em preto e branco, com 

matiz escura, só permite ver suas silhuetas (Figura 36). Ouve-se uma voz que entoa três vezes 

um verso semelhante a uma reza: “Vento virado, monte de água, levanta esse vento que Jesus 

Cristo mandou”. A banda sonora durante esta reza é pouco nítida e é possível discernir a 

presença de falas masculinas incompreensíveis e sons de passos. Após a saída dos homens do 

quadro, as plantas se movem e se escuta, com clareza, o som do vento. Schafer (2001), em 

seus estudos sobre os sons da natureza, afirma que o som do vento, além de ser um som que 

se impregna nos ouvidos vigorosamente, foi divinizado por povos antigos: “O vento, como o 

mar, apresenta um infinito número de vocações vocálicas. Ambos têm tons de amplo espectro, 

e, em sua faixa de frequência, outros sons parecem ser ouvidos” (SCHAFER, 2001, p.43). 

 

   

 

 

 

 

 

                         

 

 

Dentre as inúmeras estratégias da composição sonora em Aboio, se observa que 

Marília Rocha lança mão daquilo que Chion denomina como “índices sonoros 

materializantes”. Segundo o autor, 

 
num som, os índices materializantes são aqueles que nos remetem para a sensação 

da materialidade da fonte e para o processo concreto da emissão do som. São 

suscetíveis, entre outras coisas, de nos darem informações sobre a matéria (madeira, 

metal, papel, tecido) que causa o som, bem como sobre a maneira como o som é 

conservado (por fricções, choques, oscilações desordenadas, idas e vindas 

periódicas). (CHION, 1990, p.52) 

 

Vale lembrar, nesse sentido, do plano inicial do trecho em que Arivaldo relata sobre 

o ABC, já analisado anteriormente, no qual o fundo preto vem acompanhado de um aboio 

agudo. Logo em seguida, simultâneo ao surgimento da lua dentre as nuvens, ouve-se o som 

Figura 35 – Cena de Aboio Figura 36 – Cena de Aboio 
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característico de lenha queimando. Neste momento e no plano seguinte, em que se vê 

Arivaldo com outro vaqueiro,  não existe nenhum indício dentro do quadro de materialidade 

referente a este som, contudo, é possível dizer que o espectador não tem dúvida de que sua 

fonte são madeiras queimando, impressão que é confirmada pelos planos seguintes, nos quais 

se vê um homem colocando lenha numa fogueira. (Figura 37) 

 

                         

 

 

 

 

 

 

      

                             

De modo contrário, no entanto, há outro elemento sonoro, utilizado em dois 

momentos distintos do filme, a respeito do qual não é possível identificar com precisão a 

fonte. Na sequência em que o olho de um boi é enquadrado (Figura 38), seguido pelo 

enquadramento análogo de um olho humano (Figura 39), se ouve o som de algo rangendo, 

talvez compatível com o ranger das rodas de um carro de boi; quase no final do filme, o som 

semelhante é agora sobreposto à imagem de uma pele enrugada (Figura 40).   

 

 

    

                                            

 

 

 

 

Chion (1990) ainda afirma que a presença destes índices influencia a percepção da 

cena, seja do ponto de vista da materialidade concreta da fonte sonora ou por uma direção a                              

um olhar mais abstrato do personagem e história. Dentro desta perspectiva, tomam-se como 

exemplo os trechos anteriormente citados.  

      Figura 37 – Cena de Aboio 

  

 Figura 38 – Cena de Aboio   Figura 40 – Cena de Aboio 

 

Figura 39 – Cena de Aboio 
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Ainda com relação à sequência do ABC, vale notar que o som de lenha queimando, 

além de criar a ambiência do local onde os vaqueiros estavam (ao redor de uma fogueira), nos 

remete ao aspecto simbólico da tradição escrita, representada pelo poema secular, que estava 

desaparecendo a cada geração. Outra classificação de Chion (1990) que pode ser útil na 

caracterização e compreensão deste som é o que ele denominou como “o fora de campo 

ativo”, e que faz referência a todo som que cria uma expectativa no espectador, aguçando seu 

olhar na procura de uma fonte. No exemplo aqui citado, se pode dizer que o desejo do 

espectador é atendido no momento em que a imagem das chamas da fogueira se evidencia.  

Já nos planos dos olhos bovino e humano, assim como no da pele enrugada, o som 

impreciso que se ouve pode ser relacionado àquilo que o autor supracitado compreende como 

som acusmático, já que a natureza e as propriedades da fonte sonora não são reveladas. 

Contudo, é possível dizer que o rangido que se ouve nos trechos citados, apesar de suas 

imprecisões e do fato de não ser revelado visualmente, transmite uma sensação de esforço que 

pode ser relacionada à vida dura do trabalho no campo (a qual, simultaneamente, é traduzida, 

nas imagens, pela enrugado da pele). 

Chion (1990) estabelece, ainda, outra classificação dos sons no cinema que é 

interessante para a análise dos conteúdos sonoros em Aboio, principalmente relacionado às 

músicas: som fora de campo, som in e som off (Figura 41 adiante). O som fora de campo, 

acusmático (provisoriamente ou em toda cena), é todo aquele cuja fonte não está presente na 

imagem. Já no som in, em sentido contrário, sua fonte está presente na imagem e faz parte da 

configuração diegética. Por sua vez, o som off, além de estar ausente da imagem, não possui 

qualquer ancoragem diegética e se situa em tempo e local distintos daquele que a situação 

fílmica evoca.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

É possível afirmar que o documentário Aboio é composto predominantemente por 

sons in e que esta escolha, ainda que à primeira vista mais limitada, permite uma diversidade 

de elementos sonoros que enriquecem a narrativa. Nos planos em que os vaqueiros estão 

 Figura 41 – Trí-círculo 
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cavalgando na Caatinga, por exemplo, os sons da cavalgada são audíveis, assim como os sons 

da vegetação que vai sendo invadida. Estes sons sintetizados, no entanto, muitas vezes, não 

são sincrônicos com as imagens, mas contribuem para uma aproximação com uma suposta 

atmosfera sonora real. Outros momentos em que os sons in são amplamente utilizados no 

documentário são aqueles em que se veem pássaros voando e, simultaneamente, ouvimos 

“seu” chilrear.  

Os sons fora de campo também estão presentes na narrativa, porém de forma menos 

frequente. Um exemplo é quando o vaqueiro narra a história da mulher que pega um punhal 

para matar o boi que corre em sua direção e, ao mesmo tempo, se ouve um som metalizado de 

corte. Apesar de o punhal não estar visível na cena, ele está contextualizado na diegese. Já 

com relação aos sons off, dentre os quais Chion (1990) destaca o recurso da voz over, se 

observa que eles praticamente não ocorrem em Aboio, pois mesmo nos depoimentos de 

vaqueiros que não são apresentados nas imagens do documentário, suas falas sempre remetem 

a elementos que, de algum modo, se materializam nestas.                                          

As músicas são igualmente muito frequentes em Aboio, seja aquela que é cantada 

pelos próprios vaqueiros no momento da tomada, sejam as que se sobrepõem às imagens dos 

boiadeiros no campo, utilizadas como fundo musical. Muitas vezes, se percebe que estas 

composições são isoladas da narrativa fílmica e transcorrem segundo uma dinâmica análoga à 

dos videoclipes. Com relação ao uso da música, Chion (1990, p.67) faz uma distinção entre a 

música de fosso – “aquela que acompanha a imagem, a partir de uma posição off, fora de 

campo e do tempo da ação” –  e música de ecrã, que é aquela produzida por uma fonte 

posicionada diretamente  ou indiretamente no lugar e tempo da ação, mesmo que esteja fora 

de campo.  

Em Aboio, há uma sequência em que é visível a alternância da música entre as duas 

categorias de Chion já citadas. Enquanto um plano mostra dois vaqueiros cavalgando na 

Caatinga (Figura 42 adiante)39 ao som da cavalgada e dos galhos torcidos pelos quais eles 

atravessam, um novo elemento sonoro surge: uma música em forma de repente. A câmera se 

desvia rapidamente dos vaqueiros em direção à vegetação acima deles. Nesse momento, se 

ouve apenas o som da música. 

 

 

 

                                                           
39 Os frames que seguem nesta análise são imagens capturadas do documentário Aboio, de Marília Rocha.  
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                 O plano seguinte se passa no interior de uma casa, mais especificamente em um 

quarto. A mesma música perdura e se percebe que está sendo entoada por um homem que 

surge sentado na cama desse quarto, junto com duas crianças (Figura 43), e que é mostrado 

em um close-up lateral. O personagem recita alguns versos e, logo em seguida, nota-se que a 

música passa a ser entoada por outra voz masculina, cuja origem não é revelada. A imagem, 

nesse momento, continua a nos mostrar o personagem sentado em um quarto. Dois outros 

cortes revelam, do cenário dessa casa, um papagaio que fecha os olhos e duas senhoras de 

olhares tristes junto a um menino em frente a uma porta (Figura 44). Nota-se, nesta sequência, 

que o canto improvisado tem versos que falam sobre lembranças de um vaqueiro. As frases 

falam a respeito da satisfação no ofício de conduzir o gado, assim como revelam as aventuras 

pelo sertão, incluindo um caso amoroso: “Vaqueiro quando é vaqueiro zela o seu gado e quer 

bem”; “cachaça e moça bonita foi a minha perdição”. 

Carmelita, quando viu seu grande amor verdadeiro, todo vestidinho de couro, 

entrou logo em desespero: “Oh pai, deixa eu ir embora na garupa de vaqueiro.” 

        

 

           

         

 

 

 

 

 

Quando o repente, enfim, acaba, o personagem masculino, primeiro cantor da 

música que se ouvira até então, começa a contar sua história. Seu relato é conduzido por 

Figura 42 – Cena de Aboio 

     Figura 43 – Cena de Aboio 

 

       Figura 44 – Cena de Aboio 
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perguntas de um componente da equipe de produção. Sua narração fala da sua coragem no 

manejo do gado e dos acidentes que ele sofreu durante sua trajetória, tendo como 

consequência a fratura de vários ossos do corpo. O canto introduzido, antes da explanação do 

vaqueiro, com o mesmo teor de nostalgia, parece refletir o que Verdana (2011, p.31) afirma 

nos estudos específicos sobre a escritura sonora nos documentários etnográficos (categoria a 

que o filme de Marília Rocha, em certo sentido, algumas vezes foi aproximado):  

 
Podemos arriscar em dizer que os sons são também imagens da cultura, na medida 

em que a representam, e não apenas no que tange às musicalidades, orações e 

canções, mas também relacionadas às narrativas e memórias das pessoas 

expressadas pela voz e pela fala... 

     

Em outro momento do filme, estas reflexões, também, podem ser demonstradas. 

Um velho peão é filmado num contra-plongée bem acentuado (Figura 45), como se a câmera 

estivesse bem próxima ao chão. Ele segura um sino. Neste ângulo inicial, o sino fica 

posicionado na mesma direção da sua cabeça, por isso, não vemos seu rosto. Esta estratégia 

parece evidenciar a relevância que o conteúdo sonoro terá na cena. Posteriormente, ele é 

enquadrado em outras perspectivas.  O ancião movimenta o sino de várias formas, com 

intensidades distintas, gerando sons diversos.  Ele narra que, dependendo do som emitido 

(referente aos sinos que ficam no pescoço do gado), ele sabia em qual estado o gado se 

encontrava: remoendo, se tinha acabado de dar à luz, bebendo, correndo etc. 

Simultaneamente, ele simula o som dos mugidos do gado e dos latidos dos cães.  

Essas memórias não contam histórias inusitadas e peculiares, como em outros 

relatos em Aboio, mas revelam o grau de interação que pode ocorrer entre o homem e o 

animal e de como a sonoridade faz parte deste processo. Verdana (2011) também ressalta 

como as potencialidades do som podem narrar os fenômenos etnográficos, resultando em 

processos de simbolização pela escuta reflexiva do pesquisador.  

 

 

                                                

                                              

 

 

 

 

 

     Figura 45 – Cena de Aboio 
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                 Em relação às diversas vozes que fazem asserções na narrativa documental, Ramos 

(2008) cita “a voz da música”. O autor fala de dois fatores na configuração entre as figuras de 

movimento e a melodia. Primeiro, situa-se na relação entre movimento, transcorrer da tomada 

e melodia, o segundo é num contexto de configuração do abstrato de estados emocionais que 

a música promove e são utilizados pela trama dramática. “No caso do documentário, muitas 

vezes, a música qualifica diferencialmente as emoções que a narrativa quer agregar às 

asserções enunciadas.” (RAMOS, 2013, p.86).  

                     “Cícero, Dona Maria mandou dizer: se você chegasse ontem, hoje já fazia dois 

dias”, com esta fala em off começa outra sequência no documentário em que a música assume 

uma escritura na narrativa, associada ao ambiente da cena. A sequência, toda em preto e 

branco, começa com as imagens da vegetação, as folhas e galhos têm matizes bem escuros, os 

movimentos de câmera desordenados promovem um efeito de imagem desfocada, que 

ganham proporção com os reflexos do sol. Logo após a fala inespecífica do aviso a Cícero, 

neste mesmo plano, aos sons de sinos inicia-se a canção. “Eh boiada, eh boiada”. No próximo 

plano, somente um chifre é enquadrado, com a Caatinga ao fundo, aparecem dois vaqueiros 

cavalgando, porém a imagem é clara, com brilho. A partir daí, as imagens são de bois 

passando na Caatinga, com três vaqueiros (Figura 46 adiante) atrás, no meio da vegetação, às 

vezes, a câmera posiciona-se bem próxima de um vaqueiro, um plano detalhe mostra a mão de 

um homem, em seguida, seu dedo. A música continua: “minha mãe teve três filhos, todos fez 

por merecer, pois os dois foi ser “dotô” e o outro deu para ser vaqueiro”, neste momento, o 

plano mostra um vaqueiro cavalgando e aproximando-se de outros dois vaqueiros. A música 

segue: “eu fiquei braveja moça com o serviço mais maneiro, eh boi”, os vaqueiros saem 

cavalgando. A banda sonora desta sequência também é composta por sons de sinos e um som 

contínuo, semelhante a um chocalho. Apesar de a música ser de fosso, ou seja, fora de campo, 

não participando da construção temporo-espacial dos planos, ela tem uma função de compor a 

realidade diegética da cena. No anonimato dos vaqueiros, a música assume uma importância 

maior, pois permite ao espectador extrair elementos que compõem a trajetória destes homens: 

no momento em que o canto revela que um dos filhos teve um destino diferente dos irmãos, 

um dos vaqueiros nas imagens sai em direção contrária aos demais.  
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Há uma sequência em Aboio na qual a composição sonora exerce uma espécie de 

jogo na composição dramática. O plano inicial mostra o vaqueiro (Pedro Preto) aboiando à 

noite (Figura 47 adiante), porém sua imagem é preenchida somente pelo som da chuva, não 

ouvimos o som do aboio correspondente ou de qualquer outro som. O plano imediatamente 

seguinte surge em detalhe, mostrando a imagem da chuva (Figura 48 adiante) e seu som 

característico, que é associado ao som de alguns trovões. Sutilmente, inicia-se a narração. O 

boiadeiro relata que gostava de aboiar quando chovia e, nesse instante, se ouvem risos. Em 

seguida, ele afirma que sempre que amanhece chovendo se lembra dos tempos velhos e aboia. 

Sua voz em off preenche o plano da chuva que cai, presentificando essa lembrança. Nesse 

sentido é que Nora (1993, p.9) ressalta sobre a memória o fato de que ela “é um fenômeno 

atual, um elo vivido no eterno presente, diferentemente da história que seria uma 

representação do passado”. Halbwachs (1990, p.71), por sua vez, corrobora esta percepção ao 

afirmar que “a lembrança é uma larga medida, uma reconstrução do passado com a ajuda de 

dados emprestados do presente”. Com muita naturalidade, então, é que o vaqueiro dessa 

sequência revive, nos dias chuvosos presentes, a lembrança do aboio em dias de chuva dos 

velhos tempos. 

A imagem inicial do homem aboiando somente com acompanhamento sonoro do 

som da chuva cria, nesse sentido, um signo de ausência que promove ainda mais o interesse 

pelo canto, provocando o espectador a criar na sua mente o aboio ocultado. O barulho dos 

trovões que se ouve, logo em seguida, junto com a chuva, permite, simultaneamente, uma 

percepção sensorial que completa os sentidos da narração. Xavier (1983, p.43) diz, a respeito 

de estratégias como essa, que a sugestão, assim como as reminiscências e fantasias, são, de 

fato, controladas pelo jogo de associações. 

 

Figura 46 – Cena de Aboio 
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A voz fora de campo não está presente da forma convencional na estratégia de 

enunciação em Aboio, Marília Rocha prioriza os depoimentos, diálogos, que, muitas vezes, 

são estimulados por perguntas dos realizadores, de forma descontraída, para entender melhor 

o processo de rememoração dos vaqueiros e a dinâmica do pasto. Contudo, existem vozes 

externas às tomadas, que, mesmo não tendo conteúdo informativo e imperativo, característico 

da voz over, não permitem ao espectador identificar seu emissor. Chion (1990, p.27) 

estabelece uma classificação em relação à escuta que se torna pertinente dentro desta 

premissa. A escuta pode ser configurada em três atitudes: causal, semântica e reduzida.  

                A mais comum é a primeira. A escuta causal permite nos informarmos das fontes, 

através dos sons. Pode-se reconhecer a causa exata e individual: a voz de uma pessoa, o som 

de um objeto único, porém somente a voz humana é um som eminentemente individualizado. 

Por exemplo, cães de determinada raça podem emitir o mesmo som, mas com o ser humano 

isso não acontece. Em Aboio, o espectador vai, aos poucos, se familiarizando com as vozes 

dos vaqueiros, constituindo, assim, um elemento característico das suas subjetividades. 

Mesmo nos momentos em que não aparece a imagem de Arivaldo, não se tem dúvida que se 

trata dele. No momento inicial,  quando Arivaldo narra sobre a condução do gado com sua 

família, na infância, sua imagem está inserida na tela, porém na sequência em que ele fala 

sobre o ABC, sua voz é inserida, primeiramente, no plano que mostra a lua, somente depois 

surge sua imagem com outro vaqueiro, mas, desde o começo, pode-se afirmar que a narração 

em off lhe pertence.  

 Chion ressalta que, mesmo que uma fonte seja reconhecida, não é necessariamente 

nomeada: “Podemos muito bem ouvir diariamente uma locutora de rádio da qual não 

conhecemos nem o físico, nem o nome...” (CHION, 1990, p. 28). No documentário em 

análise, em dois momentos tem-se reconhecida a voz de um homem que em nenhum 

       Figura 47 – Cena de Aboio       Figura 48 – Cena de Aboio 
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momento aparece nas imagens. Primeiramente, ele narra sobre os ilustres vaqueiros da 

Antiguidade, como também faz explanações filosóficas sobre o surgimento do Universo. Sua 

voz é eloquente, expressiva, entusiasta, porém não se tem nenhuma informação de suas 

características, nem sua inserção no contexto da obra. Lima (2014), na sua análise do filme, 

também destacou esta voz:  

 
Uma voz off indaga sobre as origens do aboio, canto que remonta a ‘tempos 

imemoriais’, a Ur, aos campos de Abraão e do Rei Davi, no Egito e na Grécia; a 

Anacreonte e Socrátes (que teriam sido aboiadores); à ocupação da Península Ibérica 

pelos Mouros; ao canto entoado pelo Moezzim nos templos islâmicos. A fala é 

repleta de referências, mas seu concatenamento não nos oferece uma argumentação 

coesa. Esboça-se uma vontade de explicação que o filme não encampa de todo 

(LIMA, 2014, p.81) 

 

A escuta semântica é aquela que se refere a um código ou uma linguagem para 

interpretar a mensagem. Neste aspecto, Chion (1990) enfatiza que as diferenças de pronúncia 

podem ser notadas. Logo no preâmbulo de Aboio, as primeiras frases do vaqueiro soam 

incompreensíveis, tornando-se mais nítidas quando o homem fala: “eh gado manso, saudade”. 

Em outros momentos, também existe certa dificuldade na compreensão das falas dos peões.  

Quando os vaqueiros entoam a reza sobre o vento virado, é preciso acurar muito a audição 

para entender as frases, mesmo que o código linguístico seja o mesmo, as entonações 

regionais destoam. Muitas vezes, os conteúdos dos discursos não são fáceis de serem 

facilmente entendidos pelo espectador, devido aos maneirismos regionais. A opção da diretora 

por manter as sequências das pronúncias pouco compreensíveis parece revelar respeito à 

linguagem local, que é imanente à subjetividade dos vaqueiros, lógica empreendida em vários 

momentos do filme.   

                A terceira atitude da escuta é a reduzida, trata das qualidades e das formas 

específicas do som, não levando em consideração as fontes nem seus sentidos. Esta escuta 

eleva o som a um objeto de observação. Garcia (2014, p.144) afirma que “estas ferramentas – 

a escuta reduzida, a manipulação e a criação de sons gravados, os territórios sonoros e os 

espaços sonoros – são fundamentais para a criação de um filme...”. 

Chion (1990) alega que esta escuta permite ao realizador, analista, investigador ou 

técnico desenvolver sua acuidade auditiva e assim poder fazer uso com mais propriedade dos 

elementos sonoros.  

Marília Rocha, como já foi salientado anteriormente, esforçou-se na caracterização 

de um som singular no documentário, isolando conteúdos sonoros em momentos específicos 
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e, em outras sequências, construiu uma composição em que a diversidade sonora  

configurou-se como um elemento na caracterização da subjetividade dos vaqueiros.  

No próximo capítulo, a análise do documentário Estamira irá mostrar outras 

estratégias fílmicas de como a montagem pode contribuir para a composição da subjetividade 

dos personagens, especificamente nas instâncias da memória. Na dimensão sonora, a análise 

terá enfoque nas narrações em off, sua inserção nas imagens, seja na composição com as 

imagens de arquivo ou nas construções de eventos encenados.  
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4 A MONTAGEM REVISITANDO O PASSADO EM ESTAMIRA 

 

Com um travelling para frente em direção a um barraco, ao som de uma música 

ritmada de um berimbau, o espectador chega à porta do lar de Estamira. Pode-se ver sua 

silhueta, movimentando-se no interior da casa. Simultaneamente, uma série de planos 

intercalados mostra detalhes do ambiente externo: uma placa velha de madeira com o nome 

da rua, uma garrafa de vidro suja no chão, um lagarto morto boiando numa vasilha plástica, 

uma chaleira enferrujada jogada num canto, uma faca sem o cabo no chão.  Outros planos 

semelhantes mostram objetos que traduzem uma atmosfera de decadência e abandono. Com 

um corte rápido, o espectador é posicionado no interior do barraco, com o olhar voltado para a 

área externa, ao mesmo tempo em que a porta se fecha. Este é o convite para adentrar no 

universo da personagem.  

No próximo plano, Estamira está andando de costas numa rua, com uma sacola na 

mão. Ela vai se afastando da câmera, caminhando na mesma direção dos carros. Ajeita sua 

bermuda, sem muita paciência. A música ritmada do berimbau agora é associada a uma 

canção de tonalidade oriental, melancólica, que é entoada por uma voz feminina. As imagens 

seguintes mostram a trajetória da personagem em direção ao Aterro Sanitário de Jardim 

Gramacho. Estamira entra em um ônibus e se senta. Um plano detalhe mostra apenas seus 

olhos, destacando seu olhar fixo, compenetrado. Uma placa de sinalização indica que falta 

apenas um quilômetro para o Jardim Gramacho. Agora Estamira já está em pé, próxima ao 

motorista.  Desce e continua andando numa rua e, num travelling lateral, vemos apenas seu 

tórax; suas mãos estão trêmulas; ela passa embaixo de uma placa e um plano mais fechado 

aponta que se trata do Aterro Metropolitano de Gramacho. A personagem continua sua 

caminhada numa estrada de barro, sozinha, em companhia somente dos caminhões. A câmera 

posicionada no alto, em plongée, vai se distanciando, e sua figura humana torna-se minúscula.  

No próximo plano, veremos apenas sua sombra, andando. A tomada agora em contra-plongée, 

também à distância, mostra a dimensão de um céu nublado. Estes ângulos díspares utilizados 

para enquadrar a protagonista, de certo modo, revelam como os traços da sua subjetividade 

serão retratados ao longo do documentário.                                                      

                 A caminhada continua mesmo depois que Estamira chega ao aterro, momento em 

que saúda dois cães. A câmera, ainda distante, mostra sua dificuldade em andar em meio aos 

lixos. Finalmente, ao chegar no lugar desejado, a personagem veste uma calça por cima da 

bermuda. Na imagem seguinte, surge estática, com uma touca na cabeça, mão na cintura, 
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olhar fixo e respiração profunda: pronta para o trabalho e para narrar sua história. Até este 

momento, as imagens se apresentaram em preto e branco.  Contudo, o que se vê na sequência, 

no plano seguinte, é a imagem de um céu azul vibrante, que serve de fundo para o voo 

compassado de pássaros e lixos. Nesse momento, a música para e só ouvimos o barulho do 

vento. 

Este é o prólogo do documentário Estamira (2006), de Marcos Prado. O filme tem 

como tema a trajetória de Estamira Gomes de Sousa, uma senhora portadora de distúrbios 

psiquiátricos, naquele momento com 63 anos, que vivia e trabalhava no Aterro Sanitário de 

Jardim Gramacho, Rio de Janeiro, há duas décadas. Com personalidade forte e proferindo 

discursos filosóficos, a protagonista se via como uma espécie de profetisa que tinha a missão 

de revelar uma verdade transcendental, capaz de instruir a humanidade com seus conteúdos 

éticos e morais. Ao mesmo tempo, no entanto, seus discursos, muitas vezes, se revelam no 

filme com muita lucidez, especialmente ao divagar sobre temas como o desperdício e 

acondicionamento dos lixos, assim como ao comentar a ineficiência e descaso nos tratamentos 

ofertados aos doentes mentais pelos profissionais e serviços de saúde.  A relação da 

personagem com outros integrantes do lixão, assim como com seus filhos e netos, é ainda 

outra dimensão dessa personagem que é mostrada no filme.  

O documentário foi produzido por José Padilha e ganhou vários prêmios nacionais 

e internacionais, entre eles: Melhor Documentário do Festival de Cinema de Viena (2005), 

Melhor Documentário de Cinema de Karlovy Vary (2005), Melhor Documentário pelo Júri 

Oficial do Festival do Rio (2004), entre outros (no início do filme, vemos uma lista com a 

indicação de todos os prêmios recebidos).  

Marcos Prado nos mostra Estamira em toda sua dimensão humana. O diretor busca, 

no passado da protagonista, indícios de como sua persona foi formada e como sua 

complexidade psicológica se construiu. Para isso, conta com os depoimentos dos filhos da 

personagem: Carolina, a filha do meio, que fornece a maior parte das informações; Hernani, o 

filho mais velho, mais sisudo e menos comunicativo; Maria Rita, a única filha que não foi 

criada por Estamira.  Ângela, mãe adotiva de Maria Rita, também colabora com seus relatos. 

A própria protagonista, no entanto, também descreve seu passado, mas, muitas vezes, a 

narrativa que constrói se apresenta entrelaçada com seus devaneios. Estamira morreu em 

2011, aos 70 anos, de uma septicemia, devido a uma infecção no braço. Nesta ocasião, 

Marcos Prado emitiu uma nota dizendo que a morte da protagonista foi resultado da 

ineficiência dos órgãos públicos. 
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É neste emaranhado de depoimentos sobre o passado, assim como na interação de 

Estamira no aterro com os outros personagens, que o cineasta irá traçar sua narrativa fílmica. 

Marcos Prado explora diferentes recursos estéticos ao longo do filme, principalmente quando 

mostra o aterro sanitário. Ao mesmo tempo, na busca pelo passado da personagem, utiliza 

muitas imagens de arquivos: fotografias, retratos pintados, imagens de outro documentário, 

assim como constrói diferentes encenações que se articulam à voz off dos personagens. São 

estes os principais aspectos que serão analisados neste capítulo. No capítulo anterior, quando 

foi analisado o documentário Aboio, observamos, sobretudo, os recursos da montagem 

relativos aos depoimentos que rememoravam o passado, especialmente quando a cineasta 

Marília Rocha criava algumas “reconstituições” dessas lembranças, com destaque para os 

recursos plásticos e sonoros utilizados pela diretora. Em Estamira, observaremos que o 

passado vem à tona na montagem especialmente pelo uso de imagens de arquivos e 

encenações que são acionadas e conduzidas pela voz off dos personagens.   

O documentário Estamira foi alvo de muitas críticas, do ponto de vista ético. 

Mesmo não sendo esse o enfoque deste estudo, teceremos algumas considerações no que 

tange às escolhas das expressões da subjetividade mostradas no filme. Percebemos que 

Marcos Prado entende a personagem principal numa lógica de complexidade psicológica e 

social que não deveria ser limitada por receio de críticas posteriores. Sendo assim, tivemos 

acesso a dimensões da persona da protagonista que tornaram mais desafiadoras as reflexões 

sobre seus problemas sociais e mentais. Buscar nas memórias dos personagens um elo de 

associação com o contexto atual também reverbera um conteúdo mais profundo no modo de 

retratação dos sujeitos filmados. A montagem utilizada, por sua vez, segue esta linha em 

exprimir aspectos mais singulares dos atores sociais.  

Os documentários, desde sua gênese, estão associados a registros do mundo 

histórico, mesmo que a pretensão dos documentaristas nem sempre seja a representação direta 

de uma “realidade”. Nichols (2012, p.20) chama a atenção para o fato de que este era um 

fascínio que dominava os realizadores que elegiam este formato e que, enquanto alguns 

preferiam uma expressão que consideravam mais próxima do mundo real, outros utilizavam o 

filtro pessoal de sua visão de mundo para contar suas histórias. Ao comparar os ofícios do 

documentarista e do historiador, principalmente no que diz respeito à atualização das imagens 

do passado, Tomaim (2009, p.55) classifica o documentário como “lugar de memória”, tal 

como preconizado por Pierre Nora (1993).  

 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 



91 
 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas 

operações não são naturais. (NORA, 1993, p.13). 

 

                Consideramos o documentário Estamira, dentro desta perspectiva, como um “lugar 

de memória”, pois utiliza operações tais como a organização de imagens de arquivos, datas 

comemorativas e monumentos, para reforçar as memórias espontâneas: “Esse arrancar da 

memória sob o impulso conquistador e erradicador da história” (NORA, 1993, p. 8). Outro 

aspecto que colabora para esta afirmação é a escolha do documentarista em dividir as etapas 

do filme com cenas das datas comemorativas de três Natais consecutivos, todos ambientados 

no Aterro Sanitário. 

 

4.1 As imagens de arquivo ressignificando as memórias em Estamira 

 

França (2008), em suas considerações sobre as relações entre cinema, memória e o 

documental, afirma que a sétima arte não tem o objetivo somente de mostrar uma história 

remota, mas de construir novas conjunturas, estabelecer novas formas e sentidos, permitindo 

que a história se torne visível.  

 

Porque a história que esta dimensão lacunar nos abre não nos remete a um passado 

repleto de fatos consumados, mas evoca a memória de um pretérito ainda por se 

fazer, incompleto, fragmentado. Estas lacunas entre os filmes não falam do que foi 

nem mesmo do que deve ser: essas lacunas falam, ou melhor, murmuram o que 

poderia ter sido. (FRANÇA, 2008, p.6) 

 

O primeiro filme que faz uso de arquivos na sua composição é A queda da dinastia 

Romanov (1927), da diretora soviética Esther Schub. A cineasta utilizou, em sua obra, trechos 

de diversos filmes rodados entre 1912 e 1917, na Rússia pré-soviética, principalmente cine-

jornais e imagens amadoras, incluindo os arquivos familiares de Nicolau II, o Czar que foi 

posteriormente deposto. Lins e Cursino (2010, p.91) veem, nesta primeira experiência 

cinematográfica com o uso de arquivos, certa apropriação ideológica na maneira de organizar 

o material audiovisual na montagem. Segundo Ramos (2005, p.8), de modo geral, existe uma 

tensão na inserção das imagens de arquivo, realizadas em outras circunstâncias 

temporo/espaciais, quando articuladas na narrativa fílmica.  

Nos documentários brasileiros, os materiais de arquivo estão presentes em diversos 

filmes emblemáticos na historiografia do cinema nacional.  A partir dos anos 2000, porém, 

observa-se uma tendência40 em utilizar as imagens de arquivos com características mais 

                                                           
40 Filmes com estas características já existiam em décadas anteriores, porém a predominância deste recorte em 

várias obras recentes no cenário brasileiro e mundial tornou-se pregnante para a delimitação deste estudo.   
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intimistas e autobiográficas, que acabam por funcionar como um filtro através do qual, muitas 

vezes, contextos sociais e políticos são abordados com recortes subjetivos. Dessa forma, 

arquivos familiares são resgatados e contribuem para a compreensão da subjetividade dos 

personagens em meio ao mundo. Filmes como Santiago (2007), de João Moreira Salles, e 

Elena (2012), de Petra Costa, são exemplos dessa vertente.  

 

4.1.1 Arquivos contextualizando a vida familiar em Estamira 

  

A primeira imagem de arquivo do documentário Estamira é uma fotografia em 

preto e branco da família da protagonista, que surge aos 38 minutos do filme. Nela, Estamira 

está com seu segundo esposo e seus dois filhos mais velhos, ao ar livre, frente a um cenário 

com muita vegetação (Figura 49)41. A sequência imediatamente anterior é a de uma conversa 

entre a protagonista e seus dois filhos Carolina e Hernani, no interior do barraco. Carolina, 

visivelmente emocionada, lembra do pai e do passado e afirma numa frase vaga que, naquela 

época, “eles tinham uma vida de verdade e que agora é preciso esforçar-se”.  

                                           

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos Prado opta pela disposição das fotografias, no documentário, diretamente 

na tela, exibidas com as narrações correspondentes. Em nenhum momento, os personagens 

são vistos apreciando os registos fotográficos, nem é revelado quem forneceu e em quais 

circunstâncias as fotografias foram disponibilizadas para equipe de produção. Lombardi 

(2007, p.42) afirma que “a imagem fotográfica sempre dependerá de um apreciador para 

ganhar significado. Diante de um signo de estatuto tão instável, cada receptor é induzido a 

buscar seu próprio modo de interpretação”. Esta foi, provavelmente, a estratégia na exibição 

                                                           
41 Os frames que seguem nesta análise são imagens capturadas do documentário Estamira, de Marcos Prado.  

 

    Figura 49 – Cena de Estamira 
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das fotografias, isto é, potencializar a visualização do receptor, fornecendo mais elementos de 

significação ao interpretar os acontecimentos.                                                        

A partir desta primeira fotografia, Carolina começa a narrar em off como vivia com 

sua família: “Vivia com meu pai numa casa boa. Meu pai era mestre de obras, na época 

ganhava razoavelmente bem, tinha uma Kombi, uma Belina”. A fotografia que segue é o 

registro da carteira de trabalho do seu pai, mostrada por meio de um enquadramento que 

permite ao espectador ler todos os dados (Figura 50), tática frequentemente utilizada pelos 

documentaristas. No documentário Dossiê Jango (2013), por exemplo, Paulo Henrique 

Fontenelle nos permite o acesso a muitos documentos reais para construir sua argumentação 

de que João Goulart foi assassinado: desde um ofício emitido pelos militares para a prisão de 

Jango até o próprio atestado de óbito do ex-presidente surgem na tela. No documentário de 

Marcos Prado, estas ferramentas são fundamentais para compreensão do percurso que levou à 

situação de miserabilidade da família retratada. 

Aguiar (2011, p. 241) reitera que o uso de materiais de arquivo de diferentes 

naturezas, organizados como “prova”, remete à tradição do gênero documentário em buscar 

estratégias que passam ao espectador a sensação de autenticidade. 

          

       

 

 

 

 

 

 

        

Carolina continua sua narração, que se sobrepõe às imagens de arquivo, com 

enfoque na condição econômica distinta que a família usufruía na época da sua infância. 

Percebe-se que a sequência de fotos mostrada tenta esboçar a situação que é expressa em sua 

voz. Nesse sentido, quando Carolina diz que o pai comprava pecinhas de ouro para ela e sua 

mãe, a fotografia vista é de Estamira com seus dois filhos mais velhos, vestidos 

elegantemente, num lugar que parece ser um parque (Figura 51 adiante). O sorriso no rosto da 

mãe, que vemos na imagem, de certa forma, nos traduz uma situação confortável de vida, ao 

se ver articulado com a fala da filha.  Esta é uma característica que o historiador de arte Didi-

   Figura 50 – Cena de Estamira 
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Huberman (2004) identifica nos arquivos, que são considerados por ele como imagens 

indecifráveis e sem sentido enquanto não forem trabalhadas na montagem: “Fotografias ou 

imagens em movimento dizem muito pouco antes de serem montadas, antes se serem 

colocadas em relação com outros elementos - outras imagens e temporalidades, outros textos 

e depoimentos”. (DIDI-HUBERMAN 2004 apud CURSINO e LINS, 2010, p.91). 

                                              

                                              

 

 

 

 

 

 

O tom na narração é modificado quando Carolina informa que seu pai vivia bem 

com sua mãe, mas, ao mesmo tempo, a traía com frequência.  A fotografia que corresponde a 

esta fala é um retrato 3x4 do seu pai, em relação à qual a câmera faz um movimento de 

aproximação. As fotografias que se seguem nesta sequência são as de Carolina e Hernani em 

cima de uma bicicleta (Figura 52 adiante) e a de Carolina sentada no capô de um carro da 

família (Figura 53 adiante). Ao longo da exposição destas imagens, a filha de Estamira relata 

que a mãe já não aceitava mais as traições e, por isso, começaram as brigas entre o casal. 

Nestas, seus pais chegaram a se agredir com facas, o que culminou com a expulsão de 

Estamira e dos filhos pelo pai.  A última imagem que vemos são imagens reais da fachada de 

uma casa, num dia de chuva. A câmera focaliza, inicialmente, o endereço escrito na fachada 

da porta: Rua Castelo Guimarães, nº 61, em seguida, inicia um movimento descendente que 

vai revelar os pingos de chuva no chão. Neste momento, a filha afirma: “Aí de lá começou 

uma luta”. Esta última imagem desta sequência é sugestiva da casa onde eles moravam, de 

onde foram expulsos pelo pai. Mesmo com aspecto de uma construção antiga, sem reformas, 

dá para perceber um tipo de moradia bem mais estruturada em relação à casa em que Estamira 

morava. A panorâmica para baixo, localizando os pingos da chuva caindo na rua, sendo 

levados pela água, remete ao declínio que a família começaria a experimentar. 

 

 

  Figura 51 – Cena de Estamira 
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Este bloco inicial de imagens de arquivo no documentário dá uma noção pontual 

para o espectador sobre as condições de vida da família de Estamira no passado, identificada 

em um padrão socioeconômico da classe média, em contraste com a situação atual da 

personagem e seus filhos, que, no momento da realização do filme, viviam em condições 

precárias a partir do trabalho de Estamira como catadora de lixo. Nota-se, ainda, que o 

documentarista inicia esta disposição de fotografias logo após a sequência de uma conversa 

informal entre Estamira e os filhos, no seu barraco, enquanto fumam. Nesta ocasião, é que 

Carolina irá introduzir informações sobre o passado. A respeito da representação no passado 

no cinema documentário, Tomaim (2009, p.59) também ressalta que o que interessa num 

filme documental não é propriamente o que ele testemunha, ou registra, mas sim como opera 

um discurso fílmico sobre o passado. O autor também fala da importância do encontro do 

cineasta com os atores sociais para reconhecer a “verdadeira” imagem do passado, antes que 

ela desapareça para sempre. 

Lins e Rezende (2009, p. 3) falam a respeito de dois polos distintos na apropriação 

das imagens de arquivo pelo audiovisual contemporâneo. Podem-se utilizar os arquivos como 

mera ilustração de um real preexistente, estratégia muita utilizada pelos documentários 

clássicos, ou optar por manter certa distância em relação às imagens de arquivo. Na primeira 

lógica, as imagens de arquivo servem para expressar o desejo de um autor e apoiá-lo em suas 

argumentações. A segunda, por sua vez, nasce da particularidade, da raridade e unicidade do 

próprio arquivo quando colocado à luz de uma ideia.  As características que as autoras 

descrevem em relação a esta distância condizem, em certo sentido, com o processo de 

construção realizado por Marcos Prado em Estamira, ao fazer com que o espectador 

experimente as imagens como elementos passíveis de serem relacionados a outras 

temporalidades, principalmente com o presente, através das narrações. Para isso, o cineasta 

utiliza aproximações, como no retrato 3x4, do pai de Carolina, recuos, acelerações e 

Figura 52 – Cena de Estamira Figura 53 – Cena de Estamira 
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congelamentos das fotografias, permitindo ao espectador relacioná-las com outras histórias, 

memórias ou imagens. 

 
Reutilizar uma imagem, congelá-la na tela, deixá-la mais lenta, fazê-la voltar ou 

acelerar, dissociá-la do som são procedimentos utilizados pelos diretores para 

imprimir uma distância entre a imagem e o mundo, entre a imagem e o espectador. 

(LINS; REZENDE, 2009, p.3) 

 

A próxima imagem de arquivo do documentário aparece após uma cena no lixão. 

Dois catadores de lixo, amigos de Estamira, falam do interesse e desejo em casar-se com ela, 

em tom, explicitamente, de brincadeira. Posteriormente, a protagonista surge sentada, 

visivelmente emocionada, enquanto canta uma música romântica em “francês”, com um dos 

seus amigos sentado ao seu lado. Ao limpar algumas lágrimas nos olhos, ela começa a falar: 

“eu te amo, mas você é indigno, incompetente e eu não te quero nunca mais”. Ao iniciar esta 

fala, surge a fotografia de Estamira abraçada ao seu segundo esposo. Primeiro, a câmera 

enquadra o marido, depois, com movimento lento, focaliza Estamira. Em seguida, se afasta, 

mostrando o casal com olhares apaixonados (Figura 54). O movimento realizado parece 

seguir a trajetória deste olhar que ficou perdido no tempo. A protagonista continua com seu 

discurso de ódio: “eu lamento, eu te amava, eu te queria, mas você é indigno, pior do que um 

porco sujo”. E a imagem retorna ao plano inicial, quando ela termina sua fala dizendo: “nunca 

mais encostará em mim”.  

 

                                       

                                     

 

 

 

 

 

 

Derrida (2001, p. 118) afirma que “o arquivo tem lugar na falta originária e 

estrutural da chamada memória”. Em seu livro Mal de arquivo: uma impressão freudiana, o 

arquivo é comparado ao arder de uma paixão, através de um desejo compulsivo, de uma busca 

incessante de retórica da origem, uma nostalgia ao começo absoluto. No reverberar da fala 

nostálgica da personagem, que se inicia com sentimentos amorosos e, depois, se impregna de 

mágoas e ressentimentos, o documentarista utiliza uma fotografia que expressa esse momento 

         Figura 54 – Cena de Estamira 
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inicial, genuíno, de amorosidade e ternura entre o casal. Mesmo quando o discurso da 

personagem muda de tom, apelando para palavras depreciativas, a fotografia permanece na 

tela, criando uma dissociação entre a voz off e a imagem.  

Aguiar (2011, p.241) diz que a voz over é um dos elementos fundamentais para 

direcionar o olhar em relação aos materiais de arquivo. Em Estamira, a voz off, em antítese à 

imagem, desperta no espectador uma curiosidade a respeito do processo de transição que 

levou à ruptura do casal. Nesse sentido, “longe de um resgaste íntegro do passado, essas 

imagens [arquivos] acionam algo desse passado que é da ordem da imaginação, dos afetos, da 

percepção e da memória” (ALVES; AZEVEDO, 2016, p.134). 

Baron (2012), por sua vez, privilegia uma abordagem fenomenológica na 

experiência do espectador com relação aos documentos de arquivo. A autora chama a atenção 

para as disparidades intencional e temporal que, necessariamente, ocorrem quando da 

apropriação dos documentos de arquivo em um filme e que colocam em relação (muitas 

vezes, complexa e ambígua) o momento e a intenção do registro original com as intenções e 

temporalidades próprias do filme em que estes são reutilizados. Nesse sentido, postula aquilo 

que nomeia como “efeito arquivo”, o qual seria ativado pelo reconhecimento simultâneo, pelo 

espectador, das distintas temporalidades e intencionalidades em um mesmo instante do filme.  

As últimas imagens de arquivo do documentário, por exemplo, aparecem quase no 

final do filme (1h24’)42. O contexto narrativo é de Estamira, lembrando que conhecera seu 

primeiro marido, Miguel Antônio (pai de Hernani), num bordel no qual, levada pelo avô, se 

prostituía. Surge na tela uma fotografia 3x4 de Miguel Antônio (Figura 55 adiante) e, em 

seguida, é mostrado um quadro, com uma fotografia, colorida à mão, com os rostos do casal 

(Figura 56 adiante). Nota-se que essa imagem é simultânea ao momento em que ela afirma tê-

lo conhecido aos 17 anos no prostíbulo.  No plano das imagens, o documentarista insere um 

crédito no registro fotográfico, abaixo do rosto de Estamira, informando sua idade, o que 

reforça e ilustra aquilo que é expresso pela voz off da protagonista. Em sua análise, Baron 

(2012) também traça alguns comentários sobre como as mudanças da passagem do tempo, 

seja através do envelhecimento dos rostos ou de mudanças da paisagem, resultam da 

apropriação das imagens de arquivo: “Através da justaposição de imagens das mesmas 

pessoas em diferentes fases da sua vida, somos testemunhas das mudanças forjadas pelos 

anos” (BARON, 2012, p. 105). No exemplo citado, é possível observar como Marcos Prado, 

ao registrar a idade de Estamira no quadro, além de reforçar imageticamente a lembrança da 

                                                           
42 Esta sequência será analisada também em relação mise-en-scène no próximo tópico.  
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própria protagonista, pode contrastar sua imagem jovial no passado com o aspecto 

envelhecido da personagem no presente das filmagens. 

 

                  

 

 

 

 

Continuando a narração em off, a protagonista diz que abandonou seu primeiro 

marido devido a diversas traições e que foi morar em Brasília com sua tia. Lá, ela conheceu o 

pai da Carolina, “o italiano”, mas ele também tinha várias mulheres. Os arquivos que seguem 

são uma foto 3x4 do segundo marido de Estamira (Figura 57) e outra fotografia dele sentado 

no capô de um carro, em frente a uma placa onde está escrito “Copacabana” (Figura 58). 

Simultaneamente a esta última foto, que mostra o pai de Carolina (Leopoldo) bem 

descontraído, Estamira fala de suas traições e de como também o abandonara.  

 

         

 

 

 

 

 

4.1.2 Fotografias e montagem: um recorte da história de Maria Rita 

 

Nora (1993) afirma que o mundo contemporâneo tem uma obsessão pelos arquivos. 

Esta tendência colocaria os processos de memória espontânea em suportes e, a partir daí, o 

capital da intimidade da memória vivida cederia lugar para o desenvolvimento de uma história 

reconstituída. Esta parece ter sido a escolha de Marcos Prado ao introduzir na narrativa 

fílmica a filha caçula de Estamira: Maria Rita. A personagem é apresentada aos espectadores, 

pela primeira vez, através de uma imagem fotográfica em 1 hora e 6 minutos do filme, e sua 

       Figura 55 – Cena de Estamira      Figura 56 – Cena de Estamira 

      Figura 57 – Cena de Estamira     Figura 58 – Cena de Estamira 
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história é reconstituída desde a infância até a idade adulta, através de 14 fotografias, sobre as 

quais se sobrepõe a narração de Ângela, sua mãe adotiva. 

O primeiro registro fotográfico desta sequência é introduzido no momento em que 

Ângela diz ter sido motorista e voluntária de um hospital há, aproximadamente, 12 anos.  A 

imagem que o espectador vê é de Ângela sentada no banco do motorista de um caminhão dos 

Correios (Figura 59). O relato avança, com a personagem contando que conheceu uma pessoa, 

“uma senhora muito bacana”, e que um dia esta chegara em sua casa de mãos dadas com uma 

menina. A fotografia exibida neste momento apresenta Ângela e a pequena Maria Rita 

abraçada a uma senhora (Figura 60). Contudo, o movimento de câmera focaliza, 

primeiramente, Ângela e Maria Rita, para depois fazer um movimento descendente até 

mostrar a terceira personagem ali presente: a senhora que se encontrava sentada.  

Ao iniciar a história da filha mais nova de Estamira, justamente com a fotografia da 

sua mãe adotiva durante um momento de trabalho, como também ao mostrar esta senhora de 

quem não ficamos sabendo sequer o nome, só que fora responsável pela adoção de Maria 

Rita, o documentarista demonstra um interesse em tornar confiável uma história que possui 

inúmeras lacunas. Para Cursino e Lins, 

 
retomar uma imagem de arquivo é como um ato de resistência, é também persistir na 

aproximação apesar de tudo que o acontecimento representa, apesar da 

inacessibilidade ao fenômeno, é querer não se distanciar daquilo, é querer 

compreender, se colocar sempre a questão. (2010, p.97). 

 

                                                  

                   

 

 

 

 

                      O próximo plano mostra Ângela numa área de serviço de uma casa e também o 

ambiente no qual o testemunho é pronunciado, segue falando do encontro com aquela 

senhora. Conta como esta chegara em sua casa, levando uma pequeninha na mão, e que esta 

era um presente para ela.  

                Frente à reação de Ângela, que diz que “não vai me dizer que esta coisinha aí...”, a 

narração continua com a resposta dada pela senhora: “este bichinho do mato, estou trazendo 

  Figura 59 – Cena de Estamira Figura 60 – Cena de Estamira 
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para você cuidar”. As duas fotografias que se seguem são imagens de Maria Rita ainda na 

infância, mas com idade inferior à primeira fotografia de apresentação. Nota-se que o cabelo 

de Maria Rita está bem curto (Figura 61). Diferente da imagem inicial, quando a menina de 

cabelos longos está abraçada àquela senhora, o movimento de câmera agora é de aproximação 

relativa ao rosto da criança. Ângela afirma, ainda, que a senhora lhe contara a história da 

menina: que vivia na rua com a mãe, uma catadora de lixo, e que o irmão mais velho não 

queria aquela vida para a garota. Neste momento, a fotografia exibida é de Maria Rita ainda 

criança, mas um pouco mais velha, com cabelos à altura dos ombros, fantasiada e sorridente, 

tocando tambor em uma banda marcial (Figura 62). Esta imagem é introduzida 

simultaneamente no momento em que se fala sobre a mãe que catava lixo, evidenciando, 

assim, que a menina foi inserida num contexto social diferente, idealizado pelo irmão mais 

velho.  

                              

                

 

 

 

 

 

Esta disposição inicial das fotografias da infância de Maria Rita evidencia que sua 

história vai ser contada com uma linearidade cronológica, tornando mais fácil, 

consequentemente, sua articulação com o presente, visto que foi a única filha que não teve o 

convívio com a protagonista. Didi-Hurberman (2011) diz que é preciso compreender uma 

imagem como uma modificação fundamental de temporalidade. Deleuze (1983, p.41), por sua 

vez, conclui que “o que emerge da montagem ou da composição das imagens-movimento é a 

ideia de uma imagem indireta do tempo”.  

                As próximas fotos nesta sequência têm a presença de Hernani. Na primeira delas, 

vemos Maria Rita segurando um ovo de Páscoa, entre Hernani, Ângela e dois garotos ao lado; 

ao fundo, uma garrafa de refrigerante completa a sugestão de um domingo de Páscoa (Figura 

63 adiante). Esse arquivo é apresentado quando Ângela diz que Hernani queria que a irmã 

 Figura 61 – Cena de Estamira Figura 62 – Cena de Estamira 
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tivesse um lar. Quanto a considerar o valor documental, Lombardi (2008, p.22) lembra que “a 

imagem fotográfica pode ser caracterizada como um vestígio do real, pois carrega em si um 

indício material do que foi fotografado”. Assim, conclui que não se pode negar o estatuto que 

uma imagem fotográfica é sinal de um acontecimento real ou de uma entidade que realmente 

existe. Ao fazer uso desta fotografia, com Hernani inserido neste novo contexto de Maria 

Rita, marcado com símbolos típicos das confraternizações familiares, o documentarista 

reforça que os objetivos do irmão mais velho foram atingidos.  A imagem fotográfica que se 

segue mostra apenas Hernani, sentado, com um gorro de papai Noel (Figura 64), ao mesmo 

tempo em que, no plano sonoro, Ângela afirma que “o irmão mais velho decidiu o ele deveria 

decidir”.  

                  

 

 

 

 

 

As diversas fotos em que Hernani aparece ao lado de Maria Rita sugerem que sua 

relação com ele era mais consistente do que aquela que a irmã mais nova estabeleceu com 

Carolina, demonstrando seu poder de decisão no destino da sua irmã mais nova.  A sequência 

mostra ainda uma fotografia de Maria Rita sentada no colo do irmão; ambos sentados ao redor 

de uma mesa, junto com um homem, um garoto segurando um diploma e Ângela com a mão 

no queixo (Figura 65). 

 

                                       

                 

 

 

 

       Figura 63 – Cena de Estamira        Figura 64 – Cena de Estamira 

           Figura 65 – Cena de Estamira 
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A narração, a cargo da mãe adotiva de Maria Rita, continua; ela afirma que, até 

então, só ouvira falar de Estamira. Em seguida, a imagem é de Hernani dançando com Maria 

Rita (Figura 66). A princípio, a câmera só focaliza a criança, depois vai subindo e vemos o 

rosto do irmão. Neste momento, Ângela conta que soube que Estamira era moradora de rua e 

vivia disso. Na última foto de Hernani, ao final dessa sequência, ele aparece sentado ao redor 

de uma mesa com um garoto no seu colo, ao lado de sua irmã caçula, que já era uma moça 

(Figura 67).  

  

 

 

           

 

 

As fotografias de Hernani em momentos distintos no convívio com Maria Rita – 

infância, adolescência e juventude – sugerem que a filha mais nova de Estamira teve um 

suporte familiar, através do seu irmão, e que não houve uma ruptura completa com sua família 

biológica. A partir daí, cria-se a expectativa para saber como se desenvolveu a trajetória de 

Maria Rita, assim como sua relação atual com a família original. Neste aspecto, as sequências 

das fotos da filha caçula de Estamira reforçam as percepções de Leandro (2015) de que a 

verdade não está pronta nos arquivos:  

 
Mais do que um lugar seguro que nos abriga e nos protege da ignorância sobre o 

passado, o arquivo, confluência de diferentes trajetórias possíveis para voltar no 

tempo, é um meio que atravessamos, sem saber ao certo aonde vamos chegar. 

(LEANDRO, 2015, p.112)  

 

Ângela continua a narração, no plano na área de serviço, dizendo que um ano 

depois levou Maria Rita para ver Estamira. Com muita ênfase, relata que o encontro fora 

dramático demais e que a menina tremia “igual a vara verde” quando viu sua mãe. A imagem 

fotográfica exibida neste momento é de Maria Rita sentada em um sofá, segurando um bebê, e 

com dois garotos, um de cada lado (Figura 68 adiante). O gesto maternal da filha caçula de 

Estamira, que se revela nesta imagem, articulado com a narração do encontro dramático com 

a mãe, mostra a sensibilidade da escolha deste registro que se configura, aqui, como um 

           Figura 66 – Cena de Estamira 

 

           Figura 67 – Cena de Estamira 
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“duplo de representação”43 (Lombardi, 2008): o exercício simulado de uma maternidade na 

ausência do afeto maternal no cotidiano. 

                                           

 

As fotografias seguintes mostram a transição de Maria Rita da adolescência para a 

idade adulta. A imagem dela segurando um diploma, vestida com uma beca, com um capelo 

na cabeça, ao lado de Ângela, vem associada ao momento em que sua mãe adotiva revela 

(Figura 69), pela narração em off, que mentira para Estamira ao dizer que era uma assistente 

social, com o objetivo de amedrontá-la e, assim, conseguir mais facilmente a menina. Cursino 

e Lins (2010, p.91) afirmam que, “ao evidenciarem marcas do tempo, as imagens de arquivo 

convidam a memória a articular e a reconfigurar a noção do presente”. A estratégia de 

enganar Estamira e, com isso, permitir que pudesse criar sua filha mais jovem, permitiu que o 

futuro desta fosse, muito provavelmente, diferente do que se tivesse crescido ao lado da mãe. 

O símbolo de realização, representado pela imagem da formatura, aponta para essa mudança 

na trajetória da jovem. Não por acaso, a próxima foto revela Maria Rita num plano médio, 

com a mesma vestimenta de formatura, segurando o diploma, ao mesmo tempo em que 

Ângela narra que o juiz lhe dera a posse da criança (Figura 70). 

                   

           

 

 

 

                                                           
43 A autora vê a fotografia a partir da sua condição de índice, associada a uma conexão física que o signo 

estabelece com o seu objeto referencial.  

 

           Figura 68 – Cena de Estamira 

 

  Figura 69 – Cena de Estamira 

 

    Figura 70 – Cena de Estamira 
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Finalizando o depoimento, Ângela diz que Maria Rita se adaptou à nova vida com 

muita garra, pois ela queria muito uma família. A fotografia inserida nesse momento mostra a 

filha agora adulta, maquiada e vestindo uma blusa laranja, com as mãos entrelaçadas no peito 

(Figura 71). O plano seguinte irá retomar essa mesma fotografia, porém em um novo 

contexto: emoldurada na estante no barraco de Estamira. A fotografia na estante tem dois 

bonecos na frente da moldura, uma figura masculina e outra, feminina, como se estivessem 

apoiando a imagem, numa alusão a tríade familiar, estrutura nunca vivenciada por Maria Rita 

(Figura 72). Ao criar esta articulação entre os planos, o documentário revela que a garota 

continuou com o convívio com a mãe biológica e sempre teve seu lugar na memória afetiva 

da família.   Neste momento, a voz de Estamira se sobrepõe à imagem da filha no quadro na 

estante: “Maria Rita, entra aqui”, e a filha mais nova adentra a casa da sua mãe biológica para 

introduzir seu depoimento e interpretações de sua história.                                             

 

 

               

  

 

 

 

 

4.1.3 Arquivos das Imagens do Inconsciente: apropriação e recontextualização 

 

A última sequência do documentário que faz uso de materiais de arquivo é quando 

a protagonista se lembra de sua mãe, Rita Maria Coelho, também portadora de distúrbios 

psiquiátricos. Estamira está numa viagem de ônibus, junto com Carolina. As imagens em 

preto e branco iniciam-se com um travelling lateral mostrando a paisagem externa, depois, um 

plano detalhe focaliza os olhos de Estamira, sua face demonstra preocupação, estes dois 

planos vão se intercalando, enquanto sua narração diz que o que ela sente mais falta na vida é 

da sua mãe.  Ela lembra que sua mãe lhe perguntava se ela já havia visto “eles”. Ela pergunta: 

“que ‘eles’ mãe?” Sua mãe responde que “eles são uma porção deles”. A explicação de 

 Figura 71 – Cena de Estamira    Figura 72 – Cena de Estamira 
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Estamira foi que sua mãe via os “astros” ofensivos, negativos, em contrapartida, ela fazia 

parte dos “astros” positivos.  

No plano seguinte, um contra-plongée do retrovisor do ônibus (Figura 73) mostra 

Estamira sentada ao lado de Carolina, desta forma, observa-se a presença da filha mais velha 

na viagem, quando ela começa sua narração em off. Carolina contou que seu pai humilhava 

muito sua mãe e a obrigou a internar sua avó num hospício, senão ele iria pedir a separação. 

Num plano lateral, Estamira, sentada ao lado de Carolina no ônibus, revela, através de voz off, 

que seu ex-marido chamou uma ambulância para levar sua mãe, juntamente com um médico, 

com camisa de força, e que insistiram muito até que ela levou sua mãe ao Engenho de Dentro. 

A porta do ônibus abre. O próximo plano mostra um trem visto do alto, movimentando-se em 

velocidade, quando Estamira narra que levaram sua mãe de trem, então, diz em tom tristonho: 

“coitada da minha mãe, inocente. Aí, deixei ela lá no hospício”. 

 

                                              

                                   

 

 

 

 

A partir daí, as imagens que seguem, predominantemente, são trechos do filme de 

Leon Hirszman, Imagens do Inconsciente, produzido entre 1983 e 1986. O documentário é 

composto por três episódios: as imagens que são utilizadas por Marcos Prado dizem respeito 

ao primeiro episódio, Em busca do espaço cotidiano (Fernando Diniz). Leon Hirszman fez 

este filme baseado no livro homônimo, da psicanalista junguiana Nise da Silveira, que fez um 

trabalho de reabilitação psicossocial com pacientes esquizofrênicos do Centro Psiquiátrico 

Pedro II, através de atividades ocupacionais artísticas. As obras resultantes deste trabalho 

deram origem ao Museu de Imagens do Inconsciente. 

Essas imagens iniciais do documentário de Hirszman mostram os pacientes do 

Hospital Psiquiátrico Pedro II na década de 1970, atrás de grades (Figura 74 adiante), deitados 

no chão. Uma pessoa dá um mingau para uma paciente sentada num canto de uma parede, 

outro plano mostra medicamentos em frascos de vidro numa estante. Estamira continua 

          Figura 73 – Cena de Estamira 
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falando que foi visitar sua mãe na quinta-feira e a encontrou com um dos braços todo roxo. 

Ela perguntou o que tinha sido aquilo. Sua mãe respondeu que “um desgraçado bateu nela, 

deu choque nela”. O trecho do filme de Hirszman mostra uma paciente se arrastando no chão, 

enquanto um homem lhe aplica uma injeção no braço, à força (Figura 75). 

 

       

 

 

 

 

A narração em off de Estamira está associada, neste momento, a uma trilha sonora 

instrumental melancólica, que acrescenta às imagens uma atmosfera ainda mais lúgubre. No 

documentário Imagens do Inconsciente, não existe esta música, apenas o som inicial do filme 

é o de uma voz feminina cantando uma cantiga; posteriormente, a banda sonora passa a ser 

composta pelos sons ambientes do hospital. Rocha (2012) diz que as imagens e sons, quando 

apropriados para compor a narrativa de outra obra, são “limpos” para serem reconfigurados de 

acordo com outros códigos. De fato, o documentário de Leon Hirszman, característico do 

formato expositivo mais tradicional, especialmente neste primeiro episódio, tem uma proposta 

distante das perspectivas do filme de Marcos Prado. 

Através do deslocamento dos materiais de arquivo de outro documentário, que 

revelam imagens da mesma instituição psiquiátrica em que a mãe de Estamira ficara 

internada, provavelmente na mesma época, Marcos Prado permite ao espectador 

recontextualizar as imagens, inseridas neste outro filme, com contrastes visuais intensos, 

estabelecendo uma disparidade temporal, ao tempo em que também exerce uma disparidade 

intencional, pois os arquivos carregam traços da intenção original de produção, que são 

reconfigurados com uma nova apropriação, conforme preconizado por Baron (2012).  Neste 

sentido é que, para Correio (2013, p. 06), “a imagem de arquivo acaba se tornando um 

documento, um recurso audiovisual que irá corroborar, reforçar o que a obra atual está 

abordando”. 

A sequência segue com um retrato institucional 3x4 de Rita Miranda Coelho, de 

cabelos bem curtos, com um código de identificação de números e letras (Figura 76 adiante). 

        Figura 74 – Cena de Estamira       Figura 75 – Cena de Estamira 
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Junto a ela, ouvimos a voz de Carolina dizendo que sua avó chamava pelo nome da sua mãe, 

pedindo para que a tirasse da instituição. Esta fotografia, inserida entre as imagens do filme 

Imagens do Inconsciente, permite ao espectador imaginar o processo de hospitalização da mãe 

de Estamira.  

 

                                                        

                                             

 

 

 

 

                 O próximo plano retoma outro trecho do documentário de Hirszman, mostrando 

agora as dependências externas da instituição, numa panorâmica horizontal. As imagens 

originais são acompanhadas das vozes de duas pacientes femininas. Especialmente uma delas 

faz reinvindicações de coisas que estavam necessitando. No filme em análise, no entanto, há 

somente o som da música instrumental. Em seguida, as imagens mostram doentes andando e 

deitados no pátio. O documentarista mantém a linearidade do filme de Hirszman, quando, no 

plano seguinte, a câmera na mão, faz um contra-plongée da copa de uma árvore bem alta e vai 

descendo até enquadrar um doente do sexo masculino deitado no chão, num pátio ao ar livre, 

imóvel, isolado (Figura 77). No documentário Imagens do Inconsciente, esta imagem é lenta, 

sem nenhum tipo de som ou ruído, até o ponto em que fica parada, tremida, mostrando o 

paciente inerte por alguns longos segundos.  

 

                                                  

                                  

 

 

 

             Figura 76 – Cena de Estamira 

 

         Figura 77 – Cena de Estamira 
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Marcos Prado usa esta mesma imagem em seu filme, mas agora articulada à trilha 

sonora melancólica e à narração em off de Estamira, que relata ter sentido muita pena de sua 

mãe, mas que, mesmo assim, a deixara na instituição, tendo prometido que depois iria visitá-

la e buscá-la. É nítida a impressão de choque desta imagem no filme original de Hirszman, 

que desejava propor uma mudança radical nos tratamentos e serviços de saúde destinados aos 

pacientes psiquiátricos. Vale lembrar, a esse respeito, que este filme foi realizado antes da 

Reforma Psiquiátrica44. Já Marcos Prado faz uso desta imagem orientada pela voz de sua 

protagonista, uma voz permeada pela culpa. Ao serem reutilizadas em um outro contexto que 

não tem como objetivo central uma denúncia, as mesmas imagens se apresentam como forma 

de contextualizar as prováveis condições que Rita Miranda Coelho vivenciou durante seu 

internamento. Baron (2012) ressalta que a intenção original dos documentos de arquivo não 

diz respeito só ao realizador, mas a um meio social e cultural, distinto do cineasta que 

recontextualizou as imagens.  

 

De fato, o efeito de arquivo e sua experiência de disparidade intencional dependem 

do espectador individual, que pode responder a uma variedade de pistas dentro da 

filmagem apropriada, bem como seu conhecimento extratextual sobre por que esta 

filmagem foi feita e para quem foi pretendido originalmente (BARON, 2012, p.112) 

 

Marcos Prado segue mantendo a mesma sequência do documentário de Hirszman 

que mostra agora pacientes, predominantemente femininas, saindo por um portão que é aberto 

por um homem (algumas, dentre elas, carregam malas) (Figura 78 adiante). No filme original, 

o som é ambiente, com os ruídos da conversação das pacientes até o momento em que começa 

a narração over, imponente, de Ferreira Gullar sobre o Museu da Imagem do Inconsciente. A 

saída das pacientes torna-se, assim, uma clara simbologia da mudança de perspectiva que a 

nova terapêutica ocupacional promoveria aos pacientes, permitindo um processo de 

ressocialização. Já em Estamira, é possível dizer que o mesmo plano também exerce seu 

poder de metáfora, pois surge associado à narração de Carolina que diz que, a partir do 

momento em que sua mãe se separou do seu pai, no dia seguinte, a primeira coisa que ela fez 

foi buscar sua avó, que vivera com elas até sua morte. A partir daí, ressurge a imagem de 

Carolina no ônibus, olhando pela janela. Sua narração segue dizendo que, como ela conhecia 

esta história, jamais faria o mesmo com sua mãe, pois Estamira carregou esta culpa consigo 

ao longo da vida. A sequência termina do mesmo modo como começou, com um travelling 

lateral do ônibus mostrando a paisagem externa, ao mesmo tempo em que Carolina afirma que 

                                                           
44 O início da Reforma Psiquiátrica no Brasil data da década de 1970, porém, somente a partir do ano de 1992, 

surgem as primeiras leis que tratam da substituição, progressiva, dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada 

de atenção psicossocial.  
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sua mãe chora até hoje por isso. A próxima sequência irá iniciar com Estamira sentada, 

quando uma mulher chama seu nome. Ela está num posto de saúde e entra no consultório com 

Carolina. 

 

 

                                          

                                         

 

 

 

 

4.2 Mise-en-scène e montagem: estratégias narrativas na composição das memórias em 

Estamira 

          

Três momentos no documentário Estamira se destacam tanto pela semelhança nos 

elementos de construção narrativa quanto pelo teor das memórias evocadas, já que todos eles 

dizem respeito a lembranças de situações graves e de violência vividas pela protagonista. No 

primeiro desses trechos, Carolina se lembra dos dois estupros de que a mãe fora vítima 

quando voltava do trabalho e que, muito provavelmente, ocasionaram sua perturbação mental. 

No segundo, Hernani rememora a difícil tarefa de internar sua mãe num hospital psiquiátrico 

e ter que deixá-la ali em situação deplorável. No último desses momentos, a própria Estamira 

fala sobre seu avô e o abuso sexual que sua mãe e ela sofreram de sua parte.  

Segundo a perspectiva de Jean-Louis Comolli, “toda montagem é controle. Como 

toda filmagem, mesmo documentária, é mise-en-scène, alteração, artificialização. 

(COMOLLI, 2007, p.28). Nesta frase, o teórico francês exprime, em primeiro lugar, as 

potencialidades que a montagem opera no funcionamento do conteúdo fílmico, revelando as 

escolhas do realizador. Observa-se, nesse sentido, que, nas sequências em que são abordados 

os eventos traumáticos citados, Marcos Prado optou por registrar as encenações dos seus 

personagens nos seus habitats, enquanto desempenhavam tarefas simples do cotidiano, 

articulando tais imagens com as narrações em off que revelaram estes eventos.  

      Figura 78 – Cena de Estamira 
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Em segundo lugar, o autor se refere à mise-en-scène, termo de origem teatral que 

resume as diferentes práticas cênicas. Apropriado para o cinema, o conceito e sua função 

foram adaptados historicamente de acordo com as mudanças tecnológicas, surgimento de 

diferentes escolas e estilos, assim como de acordo com novas interpretações da práxis 

cinematográfica. Aumont (2008, p.22) ressalta, nesse sentido, que, nos anos 1920, com o 

apogeu do cinema mudo, e na década posterior, com a consolidação do cinema sonoro, os 

realizadores do cinema se confrontavam, sobretudo, com os dilemas que a tradição teatral da 

encenação trazia para a arte cinematográfica, principalmente em relação às falas e à 

disposição espacial dos elementos. Nos anos 1950, contudo, esse conceito sofreu uma 

transformação no contexto cinematográfico devido à ação dos “jovens turcos”, críticos e 

realizadores franceses tais como Godard, Truffaut, Rivette, Rohmer e Chabrol. Entusiastas do 

cinema hollywoodiano, eles pensavam a mise-en-scéne principalmente como uma estratégia 

de enunciação dos estilos autorais, que possibilitava ao realizador revelar sua visão de mundo 

e a elevaram, assim, como estratégia central da escritura fílmica.  Na contemporaneidade, no 

entanto, se observa que a mise-en-scène tem se ajustado ao fluxo das novas narrativas, com 

ênfase em sua potencialidade de exprimir o transcorrer do mundo, e não somente a 

intencionalidade dramática da cena ou a concepção autoral do realizador, como privilegiado 

pelos cinemas clássico e moderno.  

É sabido que os principais percursores da narrativa documental utilizaram os 

artifícios de construções dramáticas encenadas pelos sujeitos reais nas suas obras. Robert 

Flaherty, em Nanook do Norte (1922), condensou os mais de dez anos de suas pesquisas sobre 

os Inuit, habitantes no norte do Canadá, na representação de uma única família. Dessa forma, 

os hábitos de vida da comunidade pesquisada foram encenados com construções semelhantes 

às dos filmes de ficção. Mesmo John Grierson, idealizador do documentário clássico, 

percebeu estas possibilidades estratégicas da filmagem. Segundo Da-rin (2004, p. 71), “a 

dramatização é apresentada por Grierson como um método capaz de promover esta 

formalização criativa, reveladora da realidade. Mas, para isto, ao contrário do que faziam os 

estúdios, era essencial filmar a cena viva...” 

Ramos (2013) classifica em três tipos principais as encenações utilizadas nos filmes 

documentários: encenação construída, que seria aquela totalmente elaborada previamente, 

com a utilização  de estúdios e atores não profissionais, tais como no filme A linha tênue da 

morte de Errol Morris (1988); encenação-atitude, na qual se evidenciam os comportamentos 

provocados pela presença da câmera e do realizador e que se trata de tipo muito presente nos 

documentários, já que a câmera provoca a criação de uma persona fílmica, mesmo que 
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inconsciente – exemplos célebres desse tipo podem ser observados em muitos filmes de 

Eduardo Coutinho, por exemplo; encenação-locação, na qual o realizador pede explicitamente 

que o sujeito filmado encene e que, geralmente, acontece no mesmo local onde o “ator” social 

vive as ações. Nos trechos aqui em questão, de Estamira, são privilegiadas, nesse sentido, as 

encenações-locação.  

Nos três trechos, são utilizadas imagens em preto e branco, com fotografia de 

matizes bem escuros. Muitas construções narrativas referentes aos sonhos e à memória, 

sobretudo no cinema ficcional, utilizam o preto e o branco em contraste com as cores, como 

marca de diferenciação temporal das imagens, provocando uma elipse, em que a 

representação do passado torna-se um objeto, uma figura, no domínio do presente. Menezes 

(1996, p.97) diz, por sua vez, que o cinema tem a capacidade de trabalhar com a memória de 

maneiras diversas e que uma dessas formas (talvez a mais frequente) é o recurso do flashback, 

situação em que “uma história que se desenvolve e que, em alguns momentos, necessita do 

aparecer do passado para nos explicar ou elucidar algo que por si só não poderia ser 

compreendido”. Em Estamira, no entanto, observamos que, ao invés dos personagens 

reencenarem fatos do passado, configurando flashbacks, os sujeitos filmados são dispostos no 

ecrã encenando suas atividades caseiras. Estes momentos são acompanhados por seus 

depoimentos, como se ouvíssemos as vozes dos seus pensamentos. Dessa forma, o cineasta 

parece, talvez, querer destacar a potência do passado como via para a compreensão do 

presente no cotidiano. 

Ao passo em que vemos imagens de inúmeras pessoas catando lixo, ao som de uma 

música instrumental lenta, Carolina começa a narrar sobre como sua mãe começou a trabalhar 

no aterro sanitário Jardim Gramacho e que, às vezes, passava uma, duas semanas dormindo ao 

relento, às vezes, em barraca. Ela lembra que, juntamente com Hernani, tentava persuadir 

Estamira para sair daquela vida, pois tinha o risco de se contaminar com alguma coisa, 

quando, influenciada pelos conselhos dos filhos, a protagonista decide largar o trabalho no 

“lixão”. Neste momento, os caminhões deixam o aterro. No próximo plano, a câmera 

posiciona-se atrás de um portão entreaberto de uma casa, onde se vê uma placa: “cuidado, 

vira-latas neuróticos”. A princípio, o plano detalhe mostra somente a placa e, no plano 

seguinte, em que é possível ver a imagem do portão, Carolina entra e vai em direção ao 

interior da casa. Este procedimento narrativo mostra uma ação, em um tempo fílmico, 

aparentemente construída e conduzida para a câmera.  Segundo Ramos (2013), a ação que o 

sujeito-corpo desempenha na tomada, associada aos procedimentos estilísticos, tais como 

movimentos de câmera, fotografia, figurino e a própria “encenação” do sujeito filmado, 
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sustentam a cena, que se constitui por tudo aquilo que está dentro do quadro. A respeito dessa 

ação, o autor fala, ainda, sobre a importância da montagem, principalmente na configuração 

dos raccords de movimento.  

Observamos, inicialmente, o plano em close-up que mostra a placa no portão 

(Figura 79), antes da entrada da filha de Estamira na casa. O fato de a porta estar entreaberta 

parece revelar a intenção de exibir a placa, pois é possível pensar que uma casa com cães 

neuróticos deveria permanecer com o portão fechado. Quando Carolina atravessa esta porta 

(Figura 80), se observa que as escolhas feitas pelo documentarista colocam em destaque a 

advertência, possivelmente para afastar pessoas indesejadas, que reflete como os aspectos das 

doenças mentais estão internalizados no imaginário da família e também introduz o 

espectador num contexto específico, pois a narração que será iniciada relata como começaram 

as perturbações mentais de Estamira.  

                         

                           

 

 

 

  

 

Enquanto vemos a personagem caminhar em direção à casa, sua voz em off 

relembra quando sua mãe começara a trabalhar numa nova firma e que, após o expediente, ela 

costumava sair para tomar uma cervejinha com as amigas. Em duas destas ocasiões, no 

entanto, ela fora estuprada no momento em que retornava para casa. Agora, já vemos Carolina 

no interior da residência. Ela pega um cigarro na gaveta de uma cômoda que fica próxima a 

uma janela e sai do quadro, enquanto a câmera permanece alguns segundos mostrando a 

janela (Figura 81 adiante). O plano seguinte mostra um plano lateral da mesma janela, agora 

vista a partir do exterior da casa (Figura 82 adiante), e também revela o muro da casa. Neste 

momento, a narração em off detalha o estupro sofrido por Estamira e revela sua reação em que 

pedia ao homem que parasse “pelo amor de Deus”. Frente à súplica da vítima, o estuprador 

respondia: “esquece Deus”. Em seguida, a janela é mostrada num ângulo distante em  

  Figura 79 – Cena de Estamira 

 

   Figura 80 – Cena de Estamira  
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contra-plongée, próximo ao portão externo entreaberto, onde se percebe a presença de um cão 

que fica olhando para a área externa da casa, mas não entra (Figura 83). 

As imagens da janela, com estrutura semelhante ao campo/contracampo, remetem a 

um artifício muito utilizado na narrativa clássica, trazendo um ponto de vista peculiar ao 

espectador que remete ao olhar dos personagens, integrando-o na disposição espacial da cena 

dramática. Nesta sequência em Estamira, tal recurso também é utilizado para trazer uma 

perspectiva ao espectador, que é retirado do interior da casa e, posteriormente, o afastamento 

da câmera no plano seguinte, o conduz a um distanciamento do ambiente, quando os 

elementos do relato do estupro que Estamira sofrera tornam-se mais constrangedores.  

 

    

   Figura 78                                                             

 

 

Em sua análise da mise-en-scène de Vidas Inquietas (PREMINGER, 1952), 

Aumont (2008, p.88) fala sobre “o papel mudo do cenário, que se torna bastante falador com 

o aparecimento das sombras”. Neste trecho em Estamira, de maneira análoga, é possível 

observar como o cenário natural da casa de Carolina também fala através dos 

enquadramentos, ângulos, iluminação e montagem.  Primeiro, é dada muita evidência à porta 

da casa. Nesse sentido, quando a filha de Estamira entra, a câmera permanece um pouco antes 

da porta, num plano fixo, e não acompanha o andar da personagem, como vinha fazendo até 

então. A fachada da casa, por sua vez, tem uma configuração geométrica peculiar: há duas 

aberturas em círculo de cada lado da abertura da porta, como se fossem janelas (Figura 84 

adiante). Estas aberturas mostram um ambiente interno muito escuro, impenetrável para o 

olhar. A câmera, fixa, parece não querer entrar no ambiente, em atitude semelhante à do cão 

na entrada do portão. Depois de um corte rápido, o próximo plano já revela o interior da casa, 

momento em que Carolina pega os cigarros e só vemos sua silhueta, devido à pouca 

iluminação.  Posteriormente, quando a narração fala que Estamira era muito religiosa, 

novamente são mostrados estes planos da fachada da casa e do cão no portão, que permanece 

sem querer entrar (Figura 85 adiante). 

 

     Figuras 81, 82 e 83 – Cenas de Estamira 
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Toda a construção cênica, que começa com a imagem da placa no portão, sugere 

que aquele ambiente representa uma estrutura e dinâmica familiar obscura, complexa e 

misteriosa, sem abertura para novas perspectivas. Um cenário que causa uma sensação 

claustrofóbica e de sufocamento que, a princípio, afasta o realizador e sua equipe e, por 

consequência, o espectador.  

                Carolina continua sua narração dizendo que Estamira, nesta época, não tinha 

nenhuma alucinação ou perturbação. Afirma que ela era muito religiosa e, neste momento, o 

plano revela uma lâmpada no alto, sustentada por um fio, numa espécie de “gambiarra”. A 

montagem faz alusão, assim, ao estado anterior de lucidez da protagonista, sendo a lâmpada o 

elemento que remete à luz, neste contexto, ao domínio da razão. Contudo, como a lâmpada, o 

limite entre a razão e a loucura parece estar sustentado por uma linha tênue (Figura 86). 

                                                            

                                                            

 

 

 

 

                                       

                A personagem segue dizendo que sua mãe achava que aquilo que ela estava 

passando era uma provação, enquanto as imagens a mostram andando no pátio com os 

cachorros. Sua voz em off segue explicando como começaram as alucinações de Estamira: um 

dia, na casa da sua sogra, a mãe diz que fizeram macumba para ela, mas que, quando pisou na 

macumba, logo a jogou fora e acreditava, desta forma, que Deus a protegia. Neste momento, 

       Figura 84 – Cena de Estamira 

 

        Figura 85 – Cena de Estamira 

 

   Figura 86 – Cena de Estamira 
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Carolina surge sentada, na frente da sua casa, rodeada por cães, cuidando deles enquanto fuma 

um cigarro (Figura 87). Seu semblante está compenetrado, como se o pensamento estivesse 

distante.  Neste momento, a cena passa a ser composta por vários jump cuts (Figuras 88 e 

89)45. Comolli (2007, p.18) afirma que esta é uma estratégia de montagem que marca o 

controle que o realizador tem sobre seu filme, já que “o que poderia vir da pessoa filmada é 

assim limitado e filtrado pelo autor”. Neste aspecto, ele vê a montagem como uma violência 

exercida no corpo filmado. Leonel Ramos (2013, p. 28) fala da desigualdade que a montagem 

promove entre os níveis de poder do autor e sujeito filmado, através do controle de 

significados. Aí, em Estamira, se percebe que a montagem regula a auto mise-en-scène da 

personagem dentro de um processo preestabelecido de mise-en-scène fílmica.  

              

 

 

 

 

                A partir desse momento, em que começa a relatar sobre o início das alucinações da 

sua mãe, Carolina não aparece mais nas imagens. Sua voz revela que, um mês depois do 

primeiro episódio, Estamira começou a falar que pessoas do FBI estavam atrás dela e que 

acredita que pessoas a estavam filmando dentro do ônibus, com câmeras escondidas. Os 

planos mostram partes externas da casa e, posteriormente, a câmera se posiciona atrás de uma 

planta (Figura 90 adiante), como se representasse a posição de alguém que estivesse 

observando a residência, o que pode ser relacionado com as impressões de perseguição da 

protagonista relatadas nesse momento. Segundo a classificação proposta por Martin (2005, 

p.193), esta composição de planos corresponderia a uma montagem ideológica, “pois 

comunica ao espectador uma ideia, um ponto de vista, um sentimento”. O plano final desta 

sequência mostra alguns coqueiros, enquanto Carolina finaliza dizendo que sua mãe, no 

quintal da sua sogra, um dia olhou para os coqueiros e falou: “isso que é o poder, isso que é 

real”. “Naquele dia, eu acho que ela desistiu totalmente de Deus e agora é somente o poder 

dela e acabou”, finaliza Carolina.  

                                                           
45 Amiel (2007, p.122) define este recurso da montagem como “um salto entre dois planos, produzindo um falso 

raccord”.  

                                         Figuras 87, 88 e 89 – Cenas de Estamira 
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Bordwell (2008, p.29) é outro autor que faz considerações relevantes sobre a 

relação entre montagem e mise-en-scène nos filmes e observa o fato de que muitos críticos 

cinematográficos, segundo ele, costumavam elevar as potencialidades da montagem e 

ignoravam, em contrapartida, a mise-en-scène.  Podemos perceber que, no trecho analisado, 

Marcos Prado equilibra estas duas ferramentas fílmicas. Por um lado, através dos movimentos 

e ações de Carolina, assim como de sua expressão facial e gestos, se percebe uma disposição 

corporal intencional para a câmera, principalmente quando ela está cuidando dos cachorros. 

Ao mesmo tempo, a montagem que intercala planos detalhes do ambiente com esta ação 

promove um ritmo compatível com a trilha sonora de suspense que irá culminar nos planos 

finais, quando a personagem relata a mania de perseguição da sua mãe.  

Leonel Ramos (2013, p.11) diz que “uma das noções de autorrepresentação é o 

desempenho do sujeito filmado diante da câmera, através da encenação e/ou reencenação 

construída num esforço conjunto entre cineasta e sujeito”. No segundo dos trechos que aqui 

nos interessa, uma panorâmica horizontal, que inicialmente revela as imagens de garotos 

brincando de pipa na rua, é transferida para a figura de Hernani sentado num pequeno muro 

da sua varanda, lendo um livro, a qual é enquadrada no meio de um tronco de árvore. Inicia-

se, nesse momento, a narração do filho de Estamira sobre as dificuldades na internação de sua 

mãe. Um plano geral (Figura 91 adiante), ao qual se seguem sucessivamente um médio 

(Figura 92 adiante) e um plano americano (Figura 93 adiante), vão proporcionando uma 

aproximação lenta a esse personagem, que, além de ser mais introspectivo, relembra de um 

fato doloroso da sua vida: o momento em que toma a decisão de deixar sua mãe num hospital 

psiquiátrico.  

 

 

 

 

            Figura 90 – Cena de Estamira 



117 
 

 

      

      Figura 89                                                                                                

 

 

 

De acordo com Ramos (2012, p.6), “o corpo que o cinema encena tem sempre 

muita personalidade, necessita, em seu movimento, de beber personalidade para adquirir 

densidade”. Nesse sentido, o sujeito na ação cênica está imerso numa estrutura em que 

convivem detalhes técnicos, escolhas narrativas, preocupações éticas etc., e nela assume uma 

persona fílmica que é distinta do seu modo de ser no mundo. Nas narrativas com caráter 

documental, o autor observa que o sujeito filmado exerce dois mecanismos de encenação: 

aquele que é modulado pelas presenças da câmera e do realizador, além de toda a equipe 

técnica, e que transforma sua casa e seu entorno em um set de filmagem (ao mesmo tempo em 

que eleva o sujeito filmado à condição de “celebridade” perante sua comunidade e vizinhos); 

e outro que diz respeito à sua colaboração com as escolhas do realizador e que se traduz em 

atividades, gestos e ações pensadas e elaboradas previamente num roteiro. 

Hernani, com sua narração em off, relata que procurou, junto a seu pai adotivo, uma 

instituição de saúde para internar a mãe. Conta, ainda, que como Leopoldo (pai de Carolina) 

não contribuiu com nenhum dinheiro para o internamento, precisou ligar para vários hospitais 

para encontrar vaga. Primeiro, ambos foram a um hospital em Caxias e de lá seguiram para 

buscar sua mãe no lixão, com uma ambulância. Lá no aterro, Hernani conta que até os 

bombeiros ficaram com medo de encostar a mão na sua mãe, pois ela queria mordê-los e 

gritava nomes de entidades de macumba, espumando. Neste momento da narração, as 

imagens mostram a área externa da casa do personagem: roupas no varal, um vaso sanitário 

velho ao canto, galinhas no quintal. Quando ele conta que sua mãe estava parecendo um bicho 

e que foi amarrada com cordas, a imagem de Hernani é mostrada de costas, na mesma posição 

inicial, em que lia seu livro, de cabeça baixa. Os movimentos de câmera fazem uma 

exploração no ambiente externo da casa de Hernani, assim como parecem poupar o filho de 

Estamira de enquadramentos mais próximos e em posição frontal, talvez pela visível 

inabilidade de Hernani em construir uma encenação dramática mais elaborada (assim como 

                                                  Figuras 91, 92 e 93 – Cenas de Estamira 



118 
 

sua irmã fizera no trecho analisado anteriormente) ou talvez por uma questão ética46. A 

narração de Hernani revela certo constrangimento na decisão de internar sua mãe naquele 

estado de surto.   

Estes são aspectos que diferenciam, em certo sentido, a mise-en-scène ficcional da 

documental. O realizador dos filmes não ficcionais, mesmo com todo trabalho de pesquisa, 

elaboração prévia de um roteiro e interação com os sujeitos filmados, tem na tomada as 

condições para sua escritura fílmica, através de um olhar que só se corporifica na presença, 

seja pelas peculiaridades das locações reais, em perceber características psicológicas e 

emocionais dos personagens durante as gravações, seja simplesmente pelo acontecimento dos 

imprevistos e improvisos. Nesse sentido, Aumont (2008, p.124) compara a encenação do 

documentário “a uma arte da captura, como a caça ou a colheita”. 

Nos planos finais desta sequência, a narração de Hernani fala das dificuldades dos 

trâmites do internamento, pois as instituições de saúde não queriam receber sua mãe. No 

Hospital de Caxias, uma funcionária disse que não havia tratamento compatível para ela. De 

lá, foram para o Hospital de Engenho de Dentro, que também não aceitou admiti-la, mesmo 

com os bombeiros tentando convencê-los. Depois, retornaram para a instituição de Caxias, 

momento em que uma funcionária o orientou a que esperasse Estamira acordar. Quando ela 

despertou, no entanto, Hernani revela que a mãe começou a mordê-lo e finaliza: “então, o que 

eu poderia fazer, deixei ela lá”.  

Durante estas falas, vemos as imagens de Hernani dirigindo-se a um lago, no fundo 

do quintal. A câmera segue o filho de Estamira, com um travelling lateral e, posteriormente, 

de costas. Ele se agacha em frente ao lago e joga migalhas na água (Figura 94 adiante), num 

ângulo lateral: planos detalhes mostram seus olhos e suas mãos entrelaçadas. Quando ele 

termina sua fala, dizendo que deixara sua mãe no hospital, levanta, subitamente, e deixa a 

região do lago, retornando para a casa. É nítida a metáfora construída nessa mise-en-scène do 

lago: sua mãe, deixada numa instituição, sairia do domínio e dos olhos da família, 

submergindo num processo obscuro de tratamento, semelhante ao das águas escuras do lago. 

 

 

 

                                                           
46 Bordwell (2008, p. 36) prefere não incluir o movimento de câmera como um elemento da mise-en-scène, pois 

o “considera com uma variável independente, que diz respeito à cinematografia, não constituindo uma 

característica do que é filmado”. Já Ramos (2012, p. 02) vê os movimentos de câmera como estratégias 

importantes da encenação, principalmente na sua interação com os movimentos dos corpos na tomada. 
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O plano seguinte, com fotografia colorida, retorna ao cenário do lixão (Figura 95). 

Neste momento, Estamira conta sua versão do mesmo episódio narrado por Hernani. Ela está 

sentada, de cabeça baixa, quando, aos gritos, diz: “o desgraçado da família Itália, juntamente 

com meu filho...”. Agora, ela se ergue e, gesticulando, fala que eles a pegaram como se fosse 

uma fera, um monstro algemado. A personagem continua: “e aquele meu filho ficou 

contaminado pela terra suja, pelo baixo nível, pelo insignificante, parecendo um palhaço lá 

dentro do hospital, a coisa mais ridícula”.  

Amiel (2007, p 27) nos fala sobre a importância do raccord na imposição da ideia 

de que “lugares diferentes, ações diferentes estarão, então, no mesmo filme, presas por sua 

vez na rede do tempo, sem que sejam necessários sinais explícitos”. A passagem da narrativa 

de Hernani para a de Estamira promove, nesse sentido, uma diferença imagética bem distinta 

que é compatível com as diferentes interpretações de um mesmo evento infeliz: o da 

internação da protagonista. Frente a esse fato, o filho percebeu uma forma de ajudar sua mãe, 

ao passo que Estamira, por sua vez, percebeu descaso e crueldade. 

 

                                             

                                 

 

 

 

João Moreira Salles (2004, p.07) afirma que “nenhum filme se contenta em ser 

apenas um registro. Tem sempre a ambição de ser uma história bem contada”. Observa-se 

            Figura 94 – Cena de Estamira 

        Figura 95 – Cena de Estamira 
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que, no último dos trechos aqui analisados, em que diferentes personagens narram fatos 

infelizes da história familiar da protagonista, a lembrança que se articula às encenações é da 

própria protagonista. Estamira conta sobre os abusos sexuais do avô que sofreu, junto com sua 

mãe. Os planos que antecedem esta lembrança são de Estamira no lixão junto a João, seu 

amigo e morador do local. A conversa entre eles, em tom jocoso, é sobre o fato de que ele 

nunca abusara dela. Estamira afirma, contudo, “mas um dia o senhor me estranhou”, ao que 

João replica, com um sorriso: “Eu estranhei a senhora? Só se eu estivesse bêbado”.  

Percebe-se, assim, que a temática do abuso sexual é recorrente nas falas de Estamira durante 

todo o filme, e que esta estratégia concorre para a confirmação do indício de que a maioria 

das perturbações da personagem foi desencadeada por fatos dessa natureza. 

Com um plano geral, o barraco da protagonista agora é mostrado, visto por detrás 

de algumas plantas, em uma imagem semelhante àquela que foi exibida quando Carolina 

contou sobre o início da mania de perseguição da sua mãe. Ambas as imagens evidenciam o 

processo alucinatório como parte do imaginário da personagem. No plano seguinte, a câmera 

se posiciona perto da porta, do lado externo, no momento em que Estamira, com um bule e 

uma panela nas mãos, sai em direção a uma pia improvisada no quintal. A narração em off 

diz: “Eu, Estamira, visível e invisível, eu tenho muitos sobrenomes e estes sobrenomes vêm 

de todo lugar”. Ela começa a lavar uma garrafa e pratos na pia, ao mesmo tempo em que sua 

voz narra: “lamentavelmente, o pai da minha mãe é da família Ribeiro, tudo polícia, general, 

tudo não sei o quê. Ele é estuprador, ele estuprou a minha mãe e fez coisas comigo”. Vários 

planos enquadram a protagonista nesta ação em vários ângulos: em contra-plongée (Figura 96 

adiante), lateralmente (Figura 97 adiante) e num plano em detalhe do rosto (Figura 98 

adiante).   

A respeito desse tipo de estratégia, Escorel (2016) faz uma crítica à montagem que 

se impõe ao material filmado, afirmando que, dessa forma, a plástica da duração de um plano 

fica comprometida, pois a duração seria, para ele, um elemento essencial da imagem. 

Comolli, por sua vez, diz que “os planos curtos são traços de uma época. Uma preocupação de 

fazer obnubila nosso presente, talvez porque esse presente esteja saturado de telas, de 

simulacros, de ‘realidades virtuais’” (2007, p.19). Amiel (2007) chama essa tendência de 

“Estética do fragmento”, dimensão iniciada no século XX, e que, segundo o autor, impregna 

todas as artes. Este momento do documentário parece refletir as considerações destes autores 

e se assemelha à fragmentação instituída durante a narração de Carolina, como uma estratégia 

de controle do autor da auto mise-en-scène dos personagens.  
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A voz off de Estamira continua dizendo que sua depressão era imensa e que não 

tinha cura. A personagem continua a falar sobre o avô: “Quando eu tinha 9 anos, eu pedi a ele 

para comprar uma sandália, para eu ir para uma festa. Ele falou que compraria só se eu 

deitasse com ele”. As imagens continuam com cortes rápidos, fragmentando a ação da 

personagem lavando pratos, associada a planos detalhes de um cão deitado e da bica, 

proveniente da pia, jorrando água. Depois, Estamira entra em casa e senta numa cama, vestida 

com uma bermuda em que se percebe o zíper aberto (Figura 99 adiante). Neste momento, sua 

narração revela que o avô a levara para se prostituir em um bordel, em Goiás Velho, quando 

tinha apenas 12 anos de idade. Este plano será mais longo, com duração de 18 segundos, em 

comparação com os anteriores, que duravam, em média, 5 segundos.  

No exemplo deste plano um pouco mais longo, ocorrido no momento em que 

Estamira rememora que o próprio avô a iniciara na prostituição, se percebe uma construção 

mais elaborada da mise-en-scène. Aumont (2008, p. 13) diz que “a encenação é uma questão 

técnica, aprende-se, pratica-se e discute-se, mas, afinal de contas, toda esta técnica visa a 

apenas um efeito considerado estético”. Bordwell (2008) concorda que explorar um mesmo 

plano, através da mise-en-scène, promove maior significado e plasticidade. Observa-se, nesse 

sentido, que o quarto em que Estamira está sentada é muito escuro e que, no canto direito, em 

cima da cama, se encontra uma caixa, provavelmente de cigarros ou medicamentos pelo 

formato. O movimento de câmera é ascendente, partindo de um plano detalhe das mãos da 

protagonista até mostrar seu rosto, com os olhos lacrimejando. O olhar de Estamira, contudo, 

é fixo. Ela aperta os lábios e passa a mão na boca. Ao fundo da imagem, se percebe um único 

ponto de luz vindo de uma janela. Este é outro momento no qual se nota que o movimento de 

câmera participa da elaboração estética da mise-en-scène no filme, ratificando as 

considerações já citadas de Ramos (2013).  

A construção narrativa do plano dá a impressão de que a protagonista sabe o 

momento que aquela imagem será utilizada na montagem, ou seja, como pano de fundo da sua 

narração em off sobre o tratamento desumano do seu avô e toda humilhação passada por ela e 

                   Figuras 96, 97 e 98 – Cenas de Estamira 
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sua mãe, através da sua expressão dramática. Comolli reflete sobre o modo como as pessoas 

compreendem as artimanhas audiovisuais de filmagem, mesmo que nunca tenham sido 

filmadas antes:  

De fato, as pessoas filmadas se encontram em situações de gerir o conteúdo de suas 

intervenções, de se colocar em cena. Todas as condições estão dadas. Elas se 

encarregam da mise-en-scène, a tornam pesada ou leve, a realizam com suas 

insistências, com suas maneiras de dar sinais. Elas não são idiotas: sabem muito bem 

fazê-lo (COMOLLI, 2008, p.56). 

 

       

 

 

 

 

Outro aspecto muito citado pelos autores em relação à mise-en-scène é a 

iluminação. Martin (2005, p. 71) fala da importância da iluminação como fator fundamental 

na criação de expressividade. Segundo o autor, os filmes recentes tendem a explorar mais o 

realismo deste elemento cênico, do que seu uso exacerbado e melodramático. No plano 

analisado, é perceptível que a luz natural tem uma importância fundamental na composição 

dramática da cena. Através do posicionamento de Estamira, a luz natural incide no seu rosto, 

revelando sua expressão, o que cria um contraste com a escuridão ao seu redor, evidenciando 

dimensões intangíveis de sua experiência subjetiva. Bordwel afirma, ainda, que os rostos 

trazem informações que são socialmente compartilhadas, funcionando como uma  

mise-en-scène dos estados da alma: “A atuação em um filme se apoia fortemente numa gama 

de expressões faciais culturalmente reconhecidas.” (BORDWEELL, 2008, p.64) 

Aumont (2004, p.173), por sua vez, acrescenta que a luz tem três funções principais 

na imagem. Uma função simbólica, que remete a um sentido de graça e transcendência; uma 

função dramática, vinculada à noção do espaço cênico; e uma função atmosférica, que serve 

para delimitar regiões diversamente significantes na imagem. Neste momento analisado, a luz 

da janela do quarto de Estamira desempenha as três funções citadas pelo autor, pois, através 

do enquadramento e do movimento de câmera, se constrói um espaço cênico onde a 

protagonista fica em evidência, assim como toda a carga dramática da história que ela narra. 

A função simbólica também pode ser observada, na medida em que o ponto de luz único que 

Figura 99 – Cena de Estamira 
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reside nessa imagem talvez represente um pouco de esperança frente ao passado sombrio. Já 

com relação à função atmosférica, se observa que a luz torna pregnante o rosto de Estamira. 

Na sequência deste plano, seguem quatro imagens de arquivos dos ex-maridos de 

Estamira, com a voz off da protagonista narrando as circunstâncias dos encontros. Depois das 

duas primeiras, referentes ao pai de Hernani, Estamira aparece sentada do lado de fora de sua 

casa. A personagem lê um livro enquanto fuma, ao passo que relata que o primeiro marido era 

cheio de mulheres. Na ocasião, conta que largou tudo, saiu de casa e, levando apenas o filho, 

foi embora para a casa de uma tia em Brasília. Na nova morada, ela conta que apareceu o pai 

de Carolina, “o italiano”. Diz que seu relacionamento com ele deu certo e que foram morar 

juntos, mas que ele também era “cheio de mulheres”. Nesse momento, seguem as duas 

últimas fotografias. Dentre os três momentos analisados aqui, esta é a única construção em 

que a sequência das encenações é interrompida pela presença das imagens de arquivo. Esta 

disposição das imagens de arquivo é, assim, um diferencial em comparação com as 

construções elaboradas durante os relatos de Hernani e de Carolina. Provavelmente, tal 

recurso foi utilizado pelo documentarista para dar credibilidade às memórias da protagonista 

que enveredaram para um final incompreensível e pouco lógico, quando Estamira, finaliza, 

dizendo que, além de Carolina, teve “este que fez o cesario” e dele nasceu “invisível” e ela 

acha que “ele” é o que mais a ajuda. 

O documentário Estamira prova que as estratégias de montagem, principalmente na 

construção dos elementos gráficos, potencializam as singularidades da subjetividade dos 

personagens, demonstrando o esforço do realizador na expressão destas características, o que 

torna o ator social uma fonte para uma elaboração estética.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Guimarães (2010), nas suas considerações sobre o documentário brasileiro 

contemporâneo, denominou “figuras de alteridade” a representação de sujeitos comuns e 

ordinários, quase sempre associados à violência e à miséria.  O autor observa que há uma 

disparidade das classes entre quem filma e quem é filmado e que esta dificuldade é enfrentada 

se a relação entre ambos encontrar um processo de subjetivação e individualização.47 A partir 

destas premissas surgiu a problemática desta dissertação, na percepção de que as obras 

documentais brasileiras, principalmente nas últimas duas décadas, têm-se interessado em 

particularizar os personagens de forma que sua condição social não seja, somente,  o cerne da 

questão. 

Teixeira (2004), por sua vez, faz críticas na inversão da lógica do imperativo “falar 

pelos que não têm voz” ao “dar voz ao outro”, pois entende não ser indicativo de grande 

mudança: “...num momento, faz da própria ficção a verdade do outro, para, num segundo 

momento, fazer da ficção do outro a própria verdade” (TEIXEIRA, 2004, p.64). Estas 

relações de alteridade complexas não se definem na simples subversão da lógica de 

enunciados, ou pelas inovações estilísticas implementadas pelos autores na apresentação das 

obras. Contudo, este estudo observou que, ao criar um recorte do mundo histórico pela 

perspectiva das questões pessoais dos sujeitos filmados, mesmo com os aspectos relacionados 

à auto mise-en-scène, os documentaristas conseguem problematizar questões que, a priori, já 

estavam reservadas ao lugar comum.  

Em Estamira, por exemplo, Marcos Prado não reduz o documentário às 

implicações sociais da problemática dos catadores de lixo. Não que este aspecto não tenha 

sido exposto no filme, porém, ao contar a história da protagonista, buscando o passado como 

um meio para as significações do presente, faz emergir novos contextos de interpretações que 

tornam o tema ainda mais complexo. Outro ponto relevante neste filme é o espaço que é dado 

para a personagem principal fazer apreciações sobre seus processos patológicos mentais e sua 

leitura da dinâmica das instituições e profissionais de saúde. Ao introduzir este discurso no 

filme, o realizador possibilita ao espectador captar as particularidades que envolvem um 

aspecto íntimo e particular, mas que se disseminam em um contexto social abrangente, além 

de reconhecer que a protagonista faz suas argumentações com muita lucidez, distanciando-se 

de estereótipos. Vale lembrar que, ao valorizar o discurso da personagem em relação às 

                                                           
47 Esta metodologia não estaria relacionada somente ao encontro do cineasta com o personagem, mas também 

refletiria nas escolhas cinematográficas. 
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turbulências da sua vida amorosa no passado, o documentarista também se afasta de um 

modelo “engessado” de representação dos personagens que só privilegia conteúdos 

relacionados a questões sociais.  

                O documentário Aboio também indica que as estratégias de subjetivação dos 

personagens vão além de objetivos estéticos, mas de uma interação que reverbera uma atitude 

ética em relação aos atores sociais. O documentário revela que retratar uma cultura, seu povo 

e costumes é muito mais do que submetê-los a um crivo preestabelecido de representação de 

uma tradição. É adentrar no universo destas pessoas, respeitando seus princípios, valores e 

necessidades. Marília Rocha não estabelece o documentário no formato exclusivo de 

entrevistas, porém, das poucas vezes em que os boiadeiros são interpelados por ela ou por 

outro integrante da equipe, eles fazem perguntas sobre seus sentimentos e sensações em 

relação às suas memórias. O enfoque não é trazer elementos técnicos e informativos sobre o 

aboio ou manejo do gado. É interessante que as duas hipóteses desta dissertação fazem refletir 

sobre as impressões encontradas com a sua finalização. A primeira questionava se a 

montagem nos documentários brasileiros contemporâneos contribuía para a construção da 

subjetividade dos personagens e a segunda refletia se, ao subjetivar os atores sociais através 

das estratégias da montagem, os filmes reforçariam ou minimizariam conceitos 

estereotipados.  

                Com a finalização deste estudo, percebemos que a elaboração das estratégias da 

montagem contribui para que as nuances da subjetivação dos personagens se destaquem na 

composição das obras. Por outro lado, também admitimos que esta construção é do domínio 

do realizador48, ou seja, a subjetividade expressa pela montagem passa pela mediação do 

cineasta. Já Guimarães (2010) afirma que, a partir da década de 1980, o “outro” filmado, nos 

documentários brasileiros, saiu da condição de objeto de um saber externo à sua experiência 

para exercer uma auto mise-en-scène que lhe permite dramatizar aspectos da sua relação com 

o mundo. Neste sentido, consideramos também que os sujeitos filmados têm controle nos 

ditames da sua representação, mesmo que em menor escala do que o realizador.  

                Em relação aos conceitos estereotipados, consideramos que propor estratégias para 

singularizar os sujeitos filmados, através da montagem ou de outros recursos, diminui a 

possibilidade de reforçar conceitos estereotipados em relação aos personagens, como já foi 

exposto anteriormente nas considerações sobre o corpus da dissertação.  

                                                           
48 Para Puccini (2012) “a etapa de montagem (ou edição) do filme documentário marca o momento em que o 

documentarista adquire total controle do universo de representação do filme.” 
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                 A escolha da montagem como instrumento analítico da subjetividade nos 

documentários neste presente estudo surgiu de uma observação simultânea das obras recentes. 

A organização e o tratamento dos sintagmas fílmicos, com frequência, são utilizados em 

combinações expressivas para retratar as sutilezas das subjetividades dos personagens.  

Aumont e Marie (2004) mencionam a possibilidade de análise de um filme, através da 

montagem. Nesse contexto, os autores recorrem à função da montagem que tem como 

objetivo produção de sentido. De fato, além das peculiaridades que envolvem os dois 

documentários analisados nesta dissertação, referentes às suas construções estéticas, a 

predominância da análise da montagem com sua função expressiva não deixa de reconhecer 

que os filmes, muitas vezes, são compostos de mais de um tipo de montagem. Contudo, diante 

das hipóteses e o corpus deste estudo, a montagem como produção de significado foi a mais 

explorada, devido às escolhas cinematográficas nos dois filmes, que utilizaram a organização 

das imagens e sons fílmicos em construções estilísticas mais sofisticadas.  

A escolha da memória como recorte da subjetividade na análise dos documentários 

somente veio depois, os filmes foram escolhidos, a princípio, pelas suas construções 

estilísticas ao representarem as singularidades dos atores sociais. Ao observar mais 

detalhadamente, vimos as peculiaridades das instâncias da memória nos dois documentários e 

de como este enfoque é recorrente em muitos filmes brasileiros recentes predominantemente 

associado a conteúdos intimistas. Pollack (1989, p.8) diz que o que está em jogo na memória 

é referente ao sentido de identidade individual e do grupo. De acordo com este pressuposto, é 

que percebemos a memória como um componente imanente da essência do indivíduo.  

Em Aboio, o emaranhado de memórias individuais converge para a concepção de 

uma memória coletiva. Marília Rocha constrói   uma narrativa baseada em depoimentos e, de 

modo metafórico, com rebuscados recursos estilísticos e uma linguagem poética, representa 

estas memórias com as estruturas lacunares, subjetivas e imaginativas que lhes são 

constitutivas. As encenações, como forma de reconstituições, traduzem esforço e respeito em 

representar as lembranças dos vaqueiros, constituindo, assim, um universo que expressa suas 

tradições.  

Já Marcos Prado, em Estamira, busca nas memórias da protagonista e da sua 

família elementos que elucidem as configurações da dinâmica familiar e social dos 

personagens. A utilização das imagens de arquivos é fundamental neste processo, pois, além 

de testemunharem um declínio das condições de vida dos personagens, promovem um efeito 

no interesse das configurações do presente. Sobre isso, Tomaim ressalta que “este processo de 

rememoração ou de atualização das imagens do passado não se trata de uma mera restauração, 
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como se no documentário estivéssemos diante de uma descrição exata do passado.” 

(TOMAIM, 2009, p. 56). Em relação às encenações pelos atores sociais, num contexto do 

cotidiano,  o documentarista arremata os critérios e escolhas cinematográficas na expressão da 

subjetividade dos personagens, pois, ao inserir os sujeitos filmados nos processos de 

elaboração fílmica, como banda imagética de relatos tão deprimentes e constrangedores, as 

memórias vem à tona no filme como uma característica latente nos indivíduos, que se 

materializa nas ações do dia a dia.  

                Uma possibilidade que poderia enriquecer este estudo e ampliar as perspectivas da 

análise seria a inclusão dos pressupostos do auto mise-en-scène dos personagens, pois trariam 

contribuições em relação aos aspectos da subjetividade nos domínios da filmagem. 

Acreditamos que esta dissertação venha a contribuir para ampliar as diversas pesquisas que 

tratam sobre o tema e também perceber as inúmeras possibilidades de representação pelos 

documentários brasileiros.    
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CABRA marcado para morrer. Direção de Eduardo Coutinho. CPC da UNE; Movimento de 

Cultura Popular de Pernambuco; MAPA (119 min). 

 

CÂMARA escura. Direção de Marcelo Pedroso. 2012. (25 min).  

 

CONGO. Direção de Arthur Omar. 1972. (11 min). 

 

DEUS e o diabo em cima da muralha. Direção de Tocha Alves e Daniel Lieff. Teleimage; 

Trattoria, 2006 (50 min).  

 

DOMÉSTICA. Direção de Gabriel Mascaro. Desvia Produções artísticas e audiovisuais Ltda. 

2012. (65 min).  

 

DOSSIÊ Jango. Direção de Paulo Henrique Fontenelle. 2013 (102 min).  

 

DUAS semanas no morro (Santa Marta). Direção de Eduardo Coutinho. 1987 (54 min). 

 

ELENA. Direção de Petra Costa. Busca Vida Filmes. 2012 (82 min). 
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ESTA não é sua vida. Direção de Jorge Furtado. CPU Cinema e Televisão; Channel 4. 1991 

(16 min). 

 

ESTAMIRA. Direção de Marcos Prado. Zazen Produções Audiovisuais Ltda. 2004? (108 

min).  

 

GANGA bruta. Direção de Mauro Humberto. Cinédia. 1933 (82 min).  

 

ILHA das flores. Direção de Jorge Furtado. Casa de Cinema de Porto Alegre. 1989. (13 min). 

 

IMAGENS do inconsciente - Fernando Diniz: em busca do espaço cotidiano. Direção de Leon 

Hirszman. Leon Hirszan Produções. 1983. (80 min).  

 

JANELA da alma. Direção de João Jardim, Walter Carvalho. Tambellini Filmes e Produções 

audiovisuais, 2001. (64 min).  

 

JANGO. Direção de Sílvio Tendler. Caliban Produções Cinematográficas; Rob filmes. 1984. 

(117 min). 

 

JUSTIÇA. Direção de Maria Augusta Ramos. Limite Produções; Sefmade Films; NPS. 2004. 

(100 min). 

 

LÁBIOS sem beijos. Direção de Mauro Humberto. Cinédia S.A, 1930. (53 min). 

 

MAIORIA absoluta. Direção de Leon Hirszman. Leon Hirszman Produções. 1964. (18 min). 

 

MEMÓRIA do cangaço. Direção de Paulo Gil Soares. Thomaz Farkas Produções. 1964. (32 

min).  

 

MENINOS do tráfico. Direção de M.V. Bill, Celso Falcão Athayde. Centro audiovisual da 

Central única das favelas. 2006 (58 min). 

 

MOANA. Direção de Robert Flaherty. Robert Flaherty Produções. 1926 (85 min). 

 

MORRO da Conceição. Direção de Cristiana Grumbach. Crisis Produtivas Comunicação 

Ltda. 2005. (85 min).  

 

NANOOK, o esquimó. Direção de Robert Flaherty. Les Frères Revillon (78 min).  

 

NÓS que aqui estamos por vós esperamos. Direção de Marcelo Masagão. Riofilme. 1999 (73 

min). 

 

NO PAÍS do Amazonas. Direção de Silvino Santos.  J.G. Araújo e Cia. 1922. 

 

NO RASTRO do Eldorado. Direção de Silvino Santos. J.G. de Araújo. 1925. (60 min). 

 

NOSSA escola de samba. Direção de Manuel Horácio Gimenez. 1965, Thomaz Farkas 

Produções (29 min). 
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NOTÍCIAS de uma guerra particular. Direção de João Moreira Salles, Kátia Lund.  Vídeo 

Filmes. 1999. (57 min). 

 

O ANO DE 1798.  Direção de Arthur Omar. Melopéia; Cinemateca do MAM, 1975. (16 min).  

 

O CIRCO. Direção de Arnaldo Jabor. Sagitário Produções Cinematográficas Ltda. 1965 (40 

min).  

 

O HOMEM de areia. Direção de Vladimir Carvalho. Embrafilme. 1981 (126 min).  

 

O EVANGELHO segundo Teotônio. Direção de Vladimir Carvalho. Fundação Teotônio 

Vilela. 1984 (94 min). 

 

O HOMEM com a câmera. Direção de Dziga Vertov. 1929. (68 min). 

 

O PRISIONEIRO da grade de ferro: autorretratos. Direção de Paulo Sacramento. Olho de cão. 

2003. (123 min).  

 

OS DIAS com ele. Direção de Maria Clara Escobar. Vitrine Filmes. 2013 (107 min).  

 

OPINIÃO pública. Direção de Arnaldo Jabor. Sagitário Produções Cinematográficas Ltda. 

Verba S.A; Film-Indústria. 1966, 78 min.  

 

ÔNIBUS. Direção de José Padilha. 174. Zazen Produções. 2002. (150 min).  

 

PACIFIC.  Direção de Marcelo Pedroso. Símio Filmes. 2009. (73 min).  

 

RITUAIS e festas Barôro. Direção de Luiz Thomaz Reis. 1917. (30 min).  

 

RUA de mão dupla. Direção de Cao Guimarães. 2002. (75 min).    

                            

SANGUE Mineiro. Direção de Mauro Humberto. Phebo Filme do Brasil. 1929. (90 min). 

 

SANTIAGO. Direção de João Moreira Salles.  Videofilmes Produções Artísticas Ltda. 2007. 

(80 min). 

 

SANTO Forte. Direção de Eduardo Coutinho. CECIP- Centro de Criação de Imagem Popular. 

1999 (80 min).  

 

SÃO PAULO, sinfonia da metrópole. Direção de Adalberto Kemeny, Rudolf Lustig. Rex 

Filme. (90 min).  

 

SUBTERRÂNEOS do futebol. Direção de Maurice Capovilla. Thomaz Farkas Produções. 

1964-1965 (30 min).  

 

TEREZA. Direção de Kiko Goifman, Caco Souza. Studio Eletrônico, 1992 (16 min).  

33. Produção de Kiko Goifman. Paleo TV, 2003 (74 min).               

 

TERRA Encantada. Direção de Silvino Santos. J. G. De Araújo e Cia. 1923.  
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TRISTE Trópico.  Direção de Arthur Omar. Melopéia Cinematográfica Ltda. 1974. (80 min).  

 

UM passaporte húngaro. Direção de Sandra Kogut. Zeugma films; República Pureza filmes; 

Arte France; Hunnia Film Studio; Cobra Filmes; RTBF-Bruxelles; CIVC Pierre Schaeffer. 

2001. (71 min). 

 

VIRAMUNDO. Direção de Geraldo Sarno. Thomaz Farkas Produções. 1964-1965. (40 min). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


