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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar os documentários Rocha que Voa (Eryk
Rocha, 2002), Person (Marina Person, 2007) e Histórias Cruzadas (Alice de
Andrade, 2008). Acreditamos que os documentários selecionados para nossa
pesquisa, centrados na figura paterna dos realizadores (respectivamente Glauber
Rocha, Luiz Sérgio Person e Joaquim Pedro de Andrade, todos, cineastas e
falecidos), tensionam os limites entre a biografia e a autobiografia, não apenas por
exporem aos espectadores a relação de ausência e presença dos seus pais em
suas vidas, mas, sobretudo, por realizarem filmes para entender um pouco mais
sobre as suas origens, reescrevendo e inventando, deste modo, as suas identidades
e memórias. Outro ponto em comum nas obras escolhidas como corpus de análise é
a utilização de arquivos imagéticos e sonoros, além de entrevistas com pessoas que
conviveram com os pais dos realizadores, como instâncias capazes de produzir um
gesto de rememoração e revelações de questões ligadas à intimidade paternal.
Partindo da hipótese de que esses documentários podem ser lidos como
autobiográficos, propomos uma aproximação teórica com as chamadas narrativas de
filiação, a fim de entender como os diretores problematizam o papel da herança,
tendo o sobrenome não apenas como uma assinatura, mas, principalmente, como
uma ancoragem no campo cinematográfico e intelectual. Em diálogo com o
pensamento de autores como Jeanne Marie Gangenbin e Leonor Arfuch, buscamos
compreender como os diretores, com o intuito de reparar e restituir as suas
reminiscências e as suas subjetividades, exumam o passado paterno. Assim, a
partir da instauração de um processo dialógico, que toma a palavra como lugar
privilegiado, esses sujeitos se reinventam e tornam público a sua investigação pelas
experiências e pelos rastros produzidos por seus pais.
Palavras-chave: Documentários de filiação; Rastros; Rocha que Voa; Person;
Histórias Cruzadas.

SANTOS JUNIOR, Francisco Alves dos. All about my father: traces of filiation in
documentaries Rocha que voa, Person e Histórias Cruzadas. 154 pages, ilustrated.
2017. Thesis (Doctorate) – Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da
Bahia, Salvador, 2017.

ABSTRACT

This work aims to analyze the documentaries Rocha que Voa (Eryk Rocha, 2002),
Person (Marina Person, 2007) and Histórias cruzadas, (Alice de Andrade, 2008). We
believe that the documentaries selected for our research are centered on the
paternal figure of the filmmakers (Glauber Rocha, Luiz Sérgio Pessoa and Joaquim
Pedro de Andrade, all, filmmakers and deceased), stress the boundaries between
biography and autobiography, not only because they expose to viewers the
relationship of absence and presence of their parents in their lives, but above all,
because they made these films to understand a little more about their origins, thus
recreating and inventing their identities and memories. Another common point in
these works, chosen as corpus of analysis, is the usage of images and sound files,
as well as interviews with people who lived with the fathers of directors, as instances
capable of producing a gesture of remembrance and revelations of issues related to
paternal intimacy. Based on the hypothesis that these documentaries can be read as
autobiographical, we propose a theoretical approximation with the so-called filiation
narratives, in order to understand how the directors to problematize the role of
inheritance, bearing the surname not only as a signature, as an anchorage in the
cinematographic and intellectual field. In dialogue with the thinking of authors such as
Jeanne Marie Gangenbin and Leonor Arfuch, we seek to understand how the
directors, in order to repair and restore their reminiscences and their subjectivities,
exhum the paternal past. Thus, from with the establishment of a dialogical process,
which takes the word as a privileged place, these subjects reinvent themselves and
became public their researches through the experiences and traces produced by
their fathers.
Key words: Documentary of filiation; Traces; Rocha que Voa; Person; Histórias
Cruzadas.
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1 INTRODUÇÃO
A introdução é, precisamente, o momento que marca a
última vez em que alguém fala pelo texto e, também,
perturbadoramente, a primeira vez em que se começa a
sentir quão distante este texto ficou. Como as
autobiografias, as introduções também começam pelo
fim.
Sylvia Molloy

A escolha dos documentários analisados nesta tese não se deu por acaso.
Diante da profusão de obras cinematográficas centradas na figura do pai, Rocha que
Voa (Eryk Rocha, 2002), Person (Marina Person, 2007) e Histórias Cruzadas (Alice
de Andrade, 2008) se destacam não apenas pela temática em comum – a
coincidência do protagonista do documentário ser o pai de quem dirige o
documentário

–

mas

também

pelo

fato

de

as

personagens

centrais,

respectivamente, Glauber Rocha, Luiz Sérgio Person e Joaquim Pedro de Andrade,
assim como os diretores, serem cineastas. Além disso, é importante ressaltar que
eles viveram e fizeram filmes em uma mesma época. Tendo perdido seus pais
precocemente em decorrência do falecimento deles, Eryk Rocha, Marina Person e
Alice de Andrade, também contemporâneos entre si, partem em busca dos rastros e
dos restos das experiências vividas e imaginadas pela figura paterna, a fim de
compreender mais sobre uma parte da vida deles, e, por conseguinte, sobre si
mesmos. Ao seu modo, os realizadores tecem e mobilizam diversos vestígios em
torno da figura retratada, convocando para o debate os diferentes actantes
encontrados e produzidos ao longo da existência deles.
Parte das questões aqui trazidas foi gestada no âmbito do Grupo de Pesquisa
em Análise do Cinema Documentário (Nanook), no qual pudemos dialogar com os
colegas e com os coordenadores possíveis abordagens e saídas para as encruzilhas
que cortam os caminhos de quem se dispõe a escrever uma tese. Registar a vida e
as memórias do outro, a ausência que incomoda e se faz presente cotidianamente,
sem dúvida é um desafio. Reescrever um passado que não se partilhou é sempre
uma invenção desse passado. O processo de escritura, de tal modo, fabrica restos.
São desses vestígios que os documentários analisados nesta tese se ocupam. Ao
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saírem à procura do que sobrou da história paterna, os diretores se inscrevem,
paralelamente, como sujeitos de seus próprios filmes. Portanto, há nesse sentido,
não só a produção de camadas memorialísticas, mas igualmente, o atravessamento
de um olhar afetivo que investe criticamente sobre uma parte da vida das
personagens dos filmes.
Durante o percurso de pesquisa e de escrita da nossa tese, percebemos que
seria necessário discutir teoricamente o conceito de autobiografia, trazendo, sempre
que possível, exemplos para ilustrar e ratificar o que queríamos comunicar. Dizemos
isso, pois partimos da hipótese que os filmes selecionados para a investigação se
situam dentro de uma perspectiva autobiográfica. Então, ao narrar as memórias dos
membros da família, inevitavelmente, o realizador reescreve e inventa as suas
próprias memórias. De modo inegável, há documentários em que a questão do eu
do diretor é exposta escancaradamente. Porém, acreditamos ser possível perceber
a presença enunciativa de quem dirige a partir de outras instâncias narrativas, como
o uso de intertítulos enquanto meio de exprimir sentimentos e sensações a respeito
daquilo que é experenciado. Assim, uma de nossas preocupações aqui foi delimitar
e entender a possibilidade de produção de uma leitura autobiográfica por parte dos
documentários estudados nesta pesquisa, fato que não impede, necessariamente, a
realização de outras leituras possíveis sobre esses mesmos filmes.
O que nos interessa nessa pesquisa de doutoramento é entender como, por
meio da realização de um documentário sobre a figura paterna, esses filhos
escrevem e inventam as suas memórias e uma parte de suas vidas que lhes foi
negada. É importante ressaltar, contudo, que os protagonistas desses filmes não
são sujeitos ordinários, mas importantes personagens da vida cultural brasileira.
Assim, essas obras não somente transitam entre o que diz respeito à vida pública e
privada de suas personagens, mas produzem, ao mesmo tempo, um desejo de
eternização do pai e um anseio, por parte dos filhos, em conhecer mais sobre as
suas próprias origens. Ao sair em busca dos vestígios produzidos e deixados pelos
pais ao longo de suas experiências, esses filhos empreendem uma investigação em
torno do espólio paternal que tem como objetivo reparar, rediscutir e reinventar as
suas identidades e subjetividades.
Essa ausência presente marca, portanto, as narrativas aqui analisadas. Outro
traço importante nesses documentários é o uso de entrevistas e arquivos imagéticos
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e sonoros como instâncias capazes de produzir um gesto de rememoração e de
revelação de fatos ligados à intimidade dos pais e, que, por conseguinte, reverberam
nos realizadores, uma vez que empreender uma busca a suas origens demanda, de
algo modo, um risco de ser surpreendido com prováveis descobertas acerca da
biografia paternal. Portanto, é por meio da síntese entre o que diz respeito ao
passado e a revisão no presente dos supostos acontecimentos vivenciados por
Glauber, Person e Joaquim Pedro, que as memórias e as identidades de Eryk
Rocha, Marina Person e Alice de Andrade são atualizadas e reatualizadas. Podemos
dizer, então, que as narrativas autobiográficas, e as que podem ser lidas nessa
chave de interpretação, são construídas, deste modo, a partir dos rastros
mobilizados e convocados pelos diretores durante o processo de pesquisa e pósprodução dessas obras.
Ao exumar os rastros e restos fabricados por seus pais, dando-lhes um sentido
e uma ordem, inevitavelmente, os diretores recorrem às malhas da ficcionalização,
intencionalmente ou não. Não queremos dizer com isso que tais documentários
falseiam determinadas realidades, mas que, ao escolher apresentar e narrar
determinados acontecimentos da vida de seus pais e de suas próprias vidas, os
realizadores elegem o que deve ou não ser exibido aos espectadores. Portanto, se
algumas narrativas biográficas e autobiográficas prometem aos leitores/fruidores
uma verdade integral sobre a vida de quem se fala, paradoxalmente, representam
uma impossibilidade de revisão fiel do que supostamente foi vivido pela
personagem. Diante da fugacidade dos vestígios e do risco do desaparecimento das
experiências, alguns diretores optam em reproduzir por meio de encenações
ficcionais determinados acontecimentos que funcionam nesses documentários como
meio de produzir performaticamente episódios quase sempre inenarráveis no plano
das memórias.
Em Rocha que Voa, Person e Histórias Cruzadas os diretores apostam nas
entrevistas e na materialidade dos arquivos imagéticos e sonoros, vistos aqui não
como instâncias de verificabilidade, mas como escrituras. Ao convocar tais rastros,
os sujeitos participantes dos documentários (diretores e entrevistados) rememoram,
se reinventam e fabulam as lembranças dos momentos que conviveram com as
personagens. É deste modo, então, que esses filhos partem em busca dos rastros
sobreviventes dos seus pais. Ao efetuar tal investigação, os diretores, por meio da
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realização de seus filmes, não apenas se colocam no campo cultural, mas expõem
na arena pública questões que fazem parte da intimidade de ambos, muitas delas só
possíveis de vir à margem por conta da presença de uma câmera. Se uma parte do
passado de seus pais não pôde ser partilhada ou é desconhecida pelos diretores,
este passado só pode ser recordado e revelado através da mediação de quem
vivenciou determinados momentos da vida do retratado.
A partir de tais questões, configuramos o nosso trabalho em quatro capítulos.
No primeiro deles, intitulado Rastros e rumos, a nossa preocupação, como já
dissemos acima, foi discutir teoricamente alguns conceitos de autobiografia. Nesse
momento inicial, tomamos como ponto de partida a ideia que as narrativas
autobiográficas, e também as biográficas, em certa medida, podem se aproximar de
um acontecimento terapêutico, no qual o processo de ―cura‖ e exposição de seus
conflitos são narrados aos espectadores. Num segundo momento, observamos que
em parte desses documentários, nos quais o pai é tomado pelos diretores como
objeto de conhecimento de si, os filhos vão em busca dos restos e vestígios
fabricados por eles durante sua existência. Nesse sentido, as autobiografias são
narrativas que recolhem e reordenam no presente as pegadas e as marcas
atribuídas ao protagonista dos documentários. Ainda nesta seção, buscamos
entender o papel dos arquivos e das entrevistas, ambos atrelados às memórias, na
criação de um gesto de rememoração e de descobertas, conhecimentos e
revelações sobre uma parte da vida dos diretores que lhes foi negada.
No segundo capítulo, chamado de Rastros e escritas, partimos do conceito de
―documentários de busca‖, forjado pelo ensaísta e pesquisador Jean-Claude
Bernardet. Utilizamos tal conceito não como modelo exemplar dos filmes que
analisamos nesta tese, mas como uma denominação que caracteriza uma série de
filmes nos quais os diretores têm a intenção de remexer nos escombros do passado
de modo a conhecer os outros e a si mesmos. Entendemos, assim, que Rocha que
Voa, Person e Histórias Cruzadas podem ser classificados como filmes de busca,
uma vez que a preocupação dos diretores desses documentários não recai apenas
na construção narrativa do próprio processo de documentar as etapas de realização
de suas obras, mas, sobretudo, em investigar uma parte das experiências
supostamente vividas pelos protagonistas dos eventos narrados. Ainda neste
capítulo, analisamos as aberturas dos filmes que compõem nosso corpus analítico,
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com a intenção de compreender como nos primeiros planos os diretores promovem
um gesto genealógico, informando aos espectadores, cada um a seu modo, de que
tratam em seus filmes. Deste modo, promovemos uma aproximação dos
documentários estudados com as narrativas de filiação, levando-se em conta que
essas obras se centram em um período específico da vida paterna.
Já no terceiro capítulo, discutimos a possibilidade de existência do que
chamamos de documentários de filiação. Para tanto, foi necessário pensar sobre o
papel das relações familiares e parentais no documentário. Trouxemos, então, para
o debate, mesmo de forma breve, os conceitos de filme de família e de etnografia
doméstica, cunhados, respectivamente, pelos teóricos Roger Odin e Michael Renov.
Depois de categorizar os filmes de Eryk Rocha, Marina Person e Alice de Andrade
como narrativas de filiação, analisamos como o ―eu público‖ de Glauber Rocha, Luiz
Sérgio Person e Joaquim Pedro de Andrade são construídos nesses documentários.
Uma vez que, conforme defendemos, os filmes de nossa pesquisa produzem duas
camadas de leituras: entre a biografia e a autobiografia. Se, portanto, as narrativas
aqui estudadas não se encontram fora de uma urdida da história, nos parecia
importante entender a representação das posturas públicas desses sujeitos nessas
obras.
Por fim, no quarto e último capítulo nos dedicamos à análise dos
documentários, buscando compreender de que forma, a partir da ausência presente
da figura paterna na vida dos diretores, eles constroem uma relação de intimidade
(ou da falta dela) a partir do que sobrou desses pais. Essa seção, deste modo, se
dedica a entender o papel das entrevistas e dos arquivos imagéticos e sonoros
como meio de mediação entre o passado e o presente, entre as revelações e as
descobertas. Ao partirem em busca das pegadas e das experiências imaginadas e
vividas por seus pais, esses filhos inventam uma identidade e uma relação de
filiação, discutindo, assim, não só questões relacionadas à falta e à saudade que a
figura paternal faz na vida deles, mas de igual modo, posicionando-se no campo
cinematográfico, problematizando, assim, a herança cultural, política e econômica
herdada por eles.
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2 RASTROS E RUMOS
A autobiografia é um exercício de perdoar a si mesmo
Janet Malcolm

Em Devires autobiográficos a pesquisadora Elisabeth Muylaert Duque-Estrada,
defende que a autobiografia e as escritas de si aproximam-se de ―um evento
terapêutico‖1. Originalmente escrito como tese de doutoramento em Letras pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), o livro de DuqueEstrada

aponta

diversos

caminhos

para

possíveis

definições

da

escrita

autobiográfica. De outro lado, a pesquisadora reafirma a impossibilidade deste
gênero em apresentar a verdade integral e definitiva da própria vida do
escritor/autor2. Nesse sentido, a autobiografia e a biografia se convergem. Ambos os
gêneros prometem ao leitor a reconstrução fiel da vida do enunciador e/ou da
personagem biografada. Admitindo-se que a vida não pode ser reconstruída na sua
totalidade, quais os procedimentos e as escolhas que o escritor se utiliza para
chegar a um retrato satisfatório de si mesmo ou do outro a quem se escreve?
Certamente, essa não é uma questão fácil de ser respondida. Entretanto, conforme
aponta a pesquisadora e ensaísta Eneida Maria de Souza 3, toda escrita biográfica e
autobiográfica recorre a artifícios ficcionais que visam produzir, a princípio, aquilo
que o sociólogo francês Pierre Bourdieu chamou de ilusão biográfica4.
Concordando com a pesquisadora, entendemos que o processo de
ficcionalização da escrita biográfica e autobiográfica – e, de certo modo, toda forma
de escrita, não deve ser confundida com a mentira deliberada. Na introdução de seu
livro de ensaios sobre a crítica biográfica intitulado Janelas indiscretas, Eneida Maria
de Souza defende que ―ficcionalizar os dados, significa considerá-los como
1

DUQUE-ESTRADA, Elizabeth Muylaert. Devires autobiográficos: a atualidade da escrita de si. Rio
de Janeiro: PUC-Rio, 2009, p. 47. Observação: embora nosso trabalho adote como sistema de
chamada das referências o Sistema Numérico (ABNT – NBR 10520, 2002), escolhemos manter as
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2
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3
SOUZA, Eneida Maria de. Janelas indiscretas - ensaios de Crítica Biográfica. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 2011.
4
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Mariza Corrêa. Campinas, SP: Papirus, 2011, p. 74-82.
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metáforas, ordená-los de modo narrativo, sem que haja qualquer desvio em relação
à ‗verdade‘ factual‖5. Em defesa da sua tese, a ensaísta recorre ao conceito de
ficção elaborado pelo filosofo francês Jacques Rancière, no qual ele defende que ―a
política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem ‗ficções‘, isto é, rearranjos
materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que se vê e o que se diz,
entre o que se faz e o que se pode fazer‖6. Percebe-se, deste modo, a semelhança
argumentativa entre os dois autores em relação ao conceito da palavra ficção, que
de algum modo estará presente em nosso trabalho. Esse empenho em defender a
ficcionalização como um processo indissociável das narrativas biográficas e
autobiográficas se mostra pertinente ao observarmos a maneira pela qual essas
narrativas são construídas. O que queremos afirmar é que ao utilizar-se de
diferentes materiais imagéticos e/ou sonoros, como também apostar nas memórias e
nas entrevistas como ferramentas importantes na construção da personagem
biografada – que pode ser a si própria –, o autor escolhe e seleciona o que deve ou
não ser contado ao leitor-espectador.

2.1 CAMINHOS E BIFURCAÇÕES

Partindo de uma perspectiva genealógica, o historiador François Dosse trilha
um caminho teórico convergente ao de Souza e ao de Rancière. Em seu livro O
desafio biográfico, o autor traçou uma história do surgimento da biografia no campo
das ciências humanas, sem deixar de questionar, contudo, as tradições e
transformações do gênero. Ressaltando a importância da escrita biográfica para o
campo da historiografia, e em consequência, para a pesquisa científica, Dosse é
enfático ao afirmar que mesmo diante da possibilidade de reconstituição de uma
determinada época ou história e da crença ilusória de autenticidade e de acesso à
verdade por parte do biógrafo, ―permaneceu a tensão entre essa ânsia de verdade e
uma narração que deve passar pela ficção e que situa a biografia num ponto médio
entra a ficção e a realidade histórica‖7. Ainda de acordo com Dosse, em qualquer
5

SOUZA, 2011, p.11.
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Tradução de Mônica Costa Netto.
São Paulo: EXO experimental org. Ed 34, 2005, p.59.
7
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Souza. São Paulo: EDUSP, 2009, p. 12.
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forma de escrita que pretenda reescrever as memórias de uma pessoa, uma
geração ou de um país existe a tensão entre o desejo de reproduzir o passado e a
experiência vivida pela personagem, e ainda a tensão entre a invenção e a
imaginação no ato da escrita biográfica. Em relação a isso, o autor defende que ―o
recurso à ficção no trabalho biográfico é, com efeito, inevitável na medida em que
não se pode restituir a riqueza e a complexidade da vida real‖8.
Tal afirmação, sem dúvida, pode ser expandida também à

escrita

autobiográfica. Defendemos que na autobiografia e nas outras definições de escritas
de si, inequivocadamente, o emprego da ficcionalização torna-se indispensável às
histórias contadas pelas próprias personagens sobre determinas passagens de suas
vidas. Isso porque, como defende Dosse, não é possível reescrever a vida e todo o
seu enredo sem usar a (re)invenção como um importante recurso de reconstituição
da vida. A autobiografia não escapa das redes da ficção. Dizemos isso pois
acreditamos que assim como a biografia, os sujeitos que escrevem as suas próprias
experiências vividas, inevitavelmente, recorrem à memória e às entrevistas, aqui
configuradas como instâncias fabulares. Além disso, sabe-se que as narrativas se
constroem a partir de fragmentos, seja da realidade ou escancaradamente
imaginados,

e

que,

portanto,

carregam

em

suas

estruturas

enunciativas

determinados pontos de vistas morais, éticos e ideológicos.
Para não restar dúvida, o que defendemos é que não é possível definir ou
delimitar as fronteiras entre a chamada narrativa ficcional e os escritos
biográficos/autobiográficos. Ou seja, a nossa preocupação não recai apenas sobre
as diferenças ou convergências entre a deliberada criação do discurso da ficção e a
as escritas de não-ficção sobre a vida, mas também sobre os procedimentos,
escolhas e recursos utilizados pelo autor. Como vimos acima, o que chamamos de
procedimentos ficcionais, nada tem a ver com a mentira deliberada ou com a criação
puramente desvinculada da experiência da personagem ou da época em questão.
Eles se relacionam com determinadas escolhas imagéticas, sonoras e escritas sobre
o objeto da narração. Sabe-se que todas as narrativas são construídas a partir de
enquadramentos e da seleção de materiais que ajudam o autor a defender a sua
ideia, conceito ou tese. Além disso, ao recorrer a entrevistas com pessoas que
viveram determinadas épocas ou conviveram com a personagem biografada e,
8
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consequentemente, às memórias, o autor se esbarra nas certezas, incertezas e
esquecimentos dos entrevistados. Ainda sobre essas relações entre a chamada
realidade e a ficção, defendemos que ―não se trata de dizer que tudo é ficção. Tratase de constatar que a ficção da era estética definiu modelos de conexão entre
apresentação dos fatos e formas de inteligibilidade que tornam indefinidas as
fronteiras entre razão dos fatos e razão da ficção‖9.
Nota-se, portanto, a impossibilidade de desvinculação de procedimentos
ficcionais na construção biográfica e autobiográfica de uma verdade factual sobre a
personagem. Conforme defendemos aqui, não há escrita sem fabulação ou sem
invenção. Ressaltamos que a invenção não pode ser confundida com a separação
de uma possível verdade, deve ser entendida como um processo de interferência
criativa por parte de quem escreve as suas memórias e as memórias dos outros.
Esse tipo de intervenção inventiva encontra-se presente em diferentes narrativas
que lidam com o real, como no cinema documentário, no jornalismo e nas biografias
e autobiografias literárias. Nessas produções, observamos que durante o processo
de escrita são utilizados diferentes recursos narrativos, tais como as entrevistas, os
materiais de arquivos, as memórias do autor e dos envolvidos nos fatos narrados.
Na reconstrução e na composição de uma vida que, como afirmarmos, não pode ser
desvinculada da ficcionalização, os elementos empregados nessa tentativa de
escrita sobre a experiência vivida compõem um amplo desafio memorialístico.
Dizemos isso porque cremos que as entrevistas, os arquivos e a memória íntima e
coletiva estão diretamente ligados à fabulação, e, assim sendo, se configuram como
lugares de tensionamento entre os esquecimentos e as lembranças.
Como se sabe, uma determinada verdade se estabelece entre na dialética
entre os esquecimentos e as lembranças. Não nos parece exagero, então, inferir
que a biografia e a autobiografia são construídas a partir do que o filósofo Walter
Benjamin chamou de rastros. Essa hipótese mostra-se pertinente se levarmos em
consideração que toda narração que transita entre a escrita de si e a escrita do outro
se ancora em vestígios e pegadas deixadas ao longo do tempo, e que durante o ato
de reescrita da vida se torna um ponto de investigação e apreciação da experiência
narrada. De tal modo, os arquivos imagéticos e sonoros exercem uma função
9
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importante na criação de um ensaio biográfico e autobiográfico10. O pesquisador e
professor da Universidade Livre de Berlim e estudioso do pensamento benjaminiano,
Rolf-Peter Janz esclarece que o rastro pode ser entendido como uma aparição de
algo distante temporalmente ou geograficamente e que, apesar da distância, se
materializa e se torna próximo do narrador. Janz complementa que: ―somos nós que
descobrimos o rastro, que lemos o rastro e nos apoderamos da coisa para a qual ele
nos leva‖11.
O conceito de rasto que utilizamos aqui coaduna, portanto, com as ideias da
filósofa Jeanne Marie Gagnebin e do professor de literatura Jaime Ginzburg. Ambos
se ancoram nos vestígios deixados por diversas narrativas e pela história para
construírem, cada qual ao seu modo, seus ensaios e análises sobre a trajetória de
indivíduos e sobre os diversos processos históricos, tais como as guerras, as
revoluções e as transformações em escala global. Isso se deve por conta do
processo de rememoração e reinvenção das memórias e dos resíduos de
materialidade deixados ao longo do tempo. Ginzburg defende que o rastro pode ser
definido da seguinte maneira:
Se pudermos considerar o rastro como um tipo de detalhe – um resto, um
resíduo, com relação a uma trajetória – é possível assumir que é
fundamental compreender que nele reside um componente histórico. De
fato, para interpretar um rastro, é necessário compreendê-lo em sua
ambiguidade temporal, entre passado e presente. Nessa ambiguidade pode
ser observado o componente histórico. Aquilo que restou é significativo para
12
interpretar o que ocorreu .

Entre os rastros considerados importantes para a construção e reconstrução
(auto)biográfica e histórica de determinada personagem ou época, Ginzburg destaca
o papel da fotografia como um meio de captar um instante do presente. A fotografia,
como se sabe, registra a experiência vivida e encenada – mesmo aquela realidade
considerada espontânea – e, portanto, narra um passado capturado na condição de
acontecimento. Seria então exagerado estendermos a categoria-rastro da fotografia
aos demais arquivos imagéticos e sonoros? Se levarmos em consideração que
10
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esses objetos são carregados de historicidade, nos parece pertinente associar os
arquivos de imagens em movimentos e sons à função exercida pelo registo
fotográfico.

Esses arquivos, entendemos, configuram-se como um local de

tensionamento entre a materialidade do passado e a fabulação da memória.
Dizemos isso porque creditamos a esses objetos uma funcionalidade para além da
simples comprovação do fato vivido, mas, sobretudo, um desejo de rememoração
futura.
Em Escrita, morte, transmissão, escrito por Gagnebin como prólogo de seu
livro de ensaios Limiar, aura e rememoração, a filósofa defende que deixamos
rastros durante a nossa caminhada de existência, já que ―se fôssemos imortais, não
precisaríamos escrever – e, portanto, quando escrevemos, lembramos, mesmo que
à nossa revelia, que morremos‖13. Nesse sentido, fotografar, filmar, escrever, gravar
sons, entre outras coisas, torna-se um gesto de luta contra o desaparecimento total,
ou como prefere Gagnebin, uma luta contra o esquecimento. Esse embate entre
viver e produzir vestígios de sua experiência fornece um farto material para a
construção de escritas sobre o real, uma vez que essas formas de arquivamento de
si e também do outro, podem e devem ser utilizadas na criação de um ensaio crítico
sobre as memórias das personagens e sobre a possibilidade de concepção de um
autorretrato ou de uma autobiografia. As biografias e autobiografias ao revelarem
aspectos da vida íntima do (auto)biografado, embaralham, deste modo as fronteiras
entre a vida privada e a vida pública.
As escritas biográficas se interessam tanto pelas vidas ordinárias e anônimas
quanto pelas vidas de figuras públicas, que em suas trajetórias contribuíram
positivamente, ou não, para os campos da política nacional, das artes, da ciência ou
da cultura. Em ambas as situações, o jornalismo e o documentário, enquanto
narrativas que se preocupam com a realidade factual, cada qual a seu modo, narram
as memórias dos outros. Se na prática jornalística a escrita biográfica atualmente
ocupa pouco espaço nas publicações diárias, sendo relegada a sessões específicas
dentro dos veículos de comunicação, o documentário, por outro lado, mostra-se um
meio cada vez mais relevante para a construção de biografias e autobiografias. O
que nos interessa, contudo, nesse trabalho é refletir sobre a narração da vida de
13
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pessoas notáveis, na qual não só a vida e as realizações delas estão atreladas,
mas, sobretudo, como as suas vidas se entrelaçam com determinados momentos
políticos e culturais do país e do mundo. Deste modo, conforme defendemos acima,
ao utilizar-se de vestígios e rastros produzidos pelas personagens centrais das
narrativas, as escritas biográficas e autobiográficas revelam aspectos ligados à vida
privada destes, flexibilizando-se, assim, os limites entre o pessoal e o público.
É importante observar que parte das narrativas que se estruturam enquanto um
modelo (auto)biográfico dialoga e reconfigura as relações entre o que diz respeito à
privacidade das personagens e à sua presença e participação na vida cultural do
país. A pesquisadora Patrícia Machado, no artigo A intimidade na tela do cinema:
reconfigurações do espetáculo e da vida privada na contemporaneidade, acredita
que os documentários que se voltam para as experiências dos próprios realizadores
ou da família deles, ao retratarem aspectos da intimidade dos sujeitos filmados,
aproxima-se dos chamados reality shows. Partindo da ideia de que esses
documentários produzem no espectador um desejo e um apelo de real, Machado
defende que ―poderíamos incluí-los em um movimento contemporâneo de
espetacularização da vida íntima, que ganhou força com reality shows exibidos na
televisão em que os participantes, trancados em uma casa, são filmados 24 horas
por dia‖14. Embora entendamos que tais programas exibem e expõem a intimidade
de seus participantes, pensamos diferente da pesquisadora quando ela defende
uma aproximação entre os documentários biográficos e autobiográficos com os
realities shows. Nesses programas televisivos, percebe-se um desejo explícito e
voluntário de espetacularização da vida, diferentemente da produção de rastros de
eternização e arquivamento da própria vida (correspondências, cadernos de notas,
diários íntimos, fotografias, etc.)15.
Conforme defende Gagnebin, ao deixar rastros da sua existência e das suas
experiências vividas, os sujeitos desejam não serem esquecidos diante da
efemeridade da vida. Nos documentários, objeto de particular interesse em nossa
14
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pesquisa, percebe-se cada vez mais a utilização de arquivos imagéticos e sonoros
na criação das biografias e autobiografias. Acreditamos que esse desejo de
eternização não se escreve apenas por quem produz pegadas sobre si próprio, mas
também por parte do biógrafo, uma vez que ao recriar a vida do outro e de si
mesmo, tem-se como intenção restaurar e ressignificar, a partir da escrita, a história
de um período ou de uma personagem. Paralelamente, as entrevistas quase sempre
servem como fontes de acesso à intimidade e à privacidade das personagens.
Entretanto, como defende o ensaísta e crítico Jean-Claude Bernardet, com a
utilização indiscriminada e banalizada das entrevistas nos documentários ―perderamse as justificativas iniciais, quaisquer fossem elas – descoberta da fala, dar voz a
quem não tem, objetividade do documentarista, etc. –, a entrevistas virou cacoete‖16.
Para além dos clichês, dada à importância do depoimento no documentário
enquanto um elemento de religação entre as possíveis lembranças e a memóriarastro, a entrevista, constitui-se ―como um lócus privilegiado para a narrativa das
‗estações obrigatórias da vida‘ – a infância, o nascimento da vocação, as viagens
iniciáticas, os encontros, etc.‖17. Defendida como um gesto (auto)biográfico pela
pesquisadora Rachel Esteves Lima, a entrevista apresenta-se, conforme afirma
Leonor Arfuch:
Talvez menos fantasiosa que a biografia, ancorada na palavra dita, numa
relação quase sacralizada, sua afirmação como gênero derivou justamente
da exposição da proximidade, se deu poder de brindar um ―retrato‖ fiel, na
medida em que era atestada pela voz, e ao mesmo tempo não concluído,
como, de alguma maneira, a pintura ou a descrição literária, mas oferecido
à deriva da interação, à intuição, à astúcia semiótica do olhar, ao sugerido
no aspecto, no gesto, na fisionomia, no âmbito físico, cenográfico, do
18
encontro .

Considerada

como

um

gênero

biográfico-autobiográfico,

a

entrevista

consolidou-se ao longo de sua popularização como um importante espaço de
acesso e conhecimento sobre a vida das pessoas, sejam elas ordinárias ou ilustres.
Diante do risco do esquecimento da memória, Arfuch entende a entrevista, mesmo
diante de suas invenções e fabulações, como uma instância de fixação e
16
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sobrevivência da história que extrapola largamente as instâncias informativas. A
entrevista se torna, deste modo, diante da arena pública midiática, uma porta de
entrada na vida pública e privada do biografado. Entretanto, conforme alerta a
autora, mesmo diante de seu caráter de apreensão de uma verdade que só pode ser
obtida por meio dela, pode incorrer em uma figuração complacente, imaginária e
idealizada da personagem, ―o que pode levar a promover-se uma modelização de
opiniões, hábitos e valores‖19. Partimos, portanto, da ideia que a entrevista
configura-se como uma parte importante da narração da vida e da memória dos
sujeitos que têm as suas experiências expostas ao leitor.
As pesquisadoras Consuelo Lins e Cláudia Mesquita20 ressaltam que, mesmo
diante dos mais diversos modos de abordagens de construção das personagens no
documentário, nota-se cada vez mais a presença das entrevistas como um recurso
dramático nas atuais produções documentais brasileiras. Ainda que existam
documentários que fissuram a lógica descrita por Bernardet, é possível perceber em
alguns destes filmes, que apostam na palavra falada – e não necessariamente
apenas nela – uma espécie de automatismo nas perguntas e nas respostas. Ou
seja, o enunciado já embute as respostas dos entrevistadores, procedimento que
lembra em muito o jornalismo televisivo. Outro ponto importante que merece ser
enfatizado sobre o uso das entrevistas nessas produções é a ausência de
controvérsias e de tensionamentos entre as partes envolvidas. Tal observação se
mostra

pertinente

especialmente

se

observarmos

a

sua

utilização

nos

documentários nos quais os protagonistas compõem as chamadas minorias
políticas. Desta maneira, concordamos com a crítica de Bernardet, quando este
escreve que: ―tudo o que diz o pobre vale; não se pode contradizer o pobre, que isso
implicaria uma colaboração com os mecanismos de opressão – entrevistado pobre é
um tanto sacralizado‖21.
Percebe-se nestes documentários sobre o ―outro de classe‖, de modo geral, a
ausência de diálogo entre os realizadores e as personagens. Dizemos isso, pois
acreditamos que para que haja uma abertura possível de encontro entre as
subjetividades presentes no ato da entrevista é necessário ultrapassar a técnica,
19

LIMA, 2011, p. 39.
LINS, Consuelo; MESQUITA, Cláudia. Filmar o real: sobre o documentário brasileiro
contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
21
BERNARDET, 2003, p. 295.
20

26

proporcionando uma interação, na qual ―ambos os partícipes do jogo da entrevista
interagem, se modificam, se revelam, crescem no conhecimento do mundo e deles
próprios‖22. É esse conhecimento sobre si próprio e sobre o mundo proporcionado
pela interação e pela práxis do diálogo que nos interessa aqui, pois como já
dissemos acima, atribuímos às entrevistas um importante papel de rememoração e
revelação sobre as vidas e as memórias dos entrevistados, da cultura e da política
local e global. Estas ocupam, portanto, um espaço privilegiado de acesso a detalhes
íntimos das experiências vividas pelas personagens, e até mesmo, revelam fatos
sobre o realizador ou a realizadora dos documentários, como no caso dos filmes
autobiográficos.
Embora nem todos os documentários autobiográficos recorram às entrevistas,
normalmente, quando esta se faz presente, observamos uma estrita relação com a
memória. Arfuch em O espaço biográfico dedica um capítulo à temática da entrevista
midiática e suas diferentes formas, que de acordo com ela ―poderá se tornar
indistintamente biografia, autobiografia, história de vida, confissão, diário íntimo,
memória, testemunho‖23. A afirmação da crítica cultural argentina, deste modo,
reforça a nossa tese de que a entrevista e a memória podem operar
simultaneamente, em paralelo ou até mesmo de maneira dialética. Essa relação se
torna mais evidente ao assumirmos que as entrevistas sobre as experiências
passadas e vividas pelas personagens podem ser enquadradas como rastros.
Temos, portanto, a partir dos resíduos e das pegadas construídas durante a vivência
de quem tem a sua vida inscrita nos documentários (auto)biográficos, a entrevista
com um estatuto de rememoração e ficcionalização da vida e do passado.
Como se sabe, nos documentários biográficos e autobiográficos a entrevista
pode ser utilizada como um lugar-comum ou como um instrumento de apreensão de
detalhes íntimos e privados das personagens, revelando aos espectadores
particularidades e surpresas vistas como positivas. Do mesmo modo, ao sonegar
determinadas revelações e descobertas, ela pode acobertar atitudes consideradas
ilegais e/ou amorais, evitando-se, assim, polêmicas e disputas discursivas em torno
da figura (auto)retratada. Um exemplo em que cabem as duas questões trazidas
acima – a exposição ou sonegação de detalhes da vida – pode ser encontrado nos
22
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documentários realizados sobre membros da família dos diretores e das diretoras.
Devido à aproximação ou à distância entre quem filma e entre quem tem a vida
filmada, alguns embates podem vir à tona. Tomemos Os dias com ele (2013),
dirigido por Maria Clara Escobar sobre o pai dela, o dramaturgo Carlos Henrique
Escobar. Neste filme, a diretora viaja a Portugal, país no qual Escobar se autoexilou, não apenas para entrevistá-lo, mas, sobretudo, expor os seus traumas e
entender a sua ausência na vida dela.
Depois de apresentar-se à câmera – e consequentemente aos espectadores –
Escobar é interpelado pela diretora que revela seu desejo com o documentário:
conhecê-lo melhor, uma vez que eles pouco conviveram. Paralelamente, após ouvilo falar sobre questões ligadas à cultura e à política brasileira, Maria Clara Escobar,
finalmente, revela o que parece ser o objetivo central do seu filme: saber mais sobre
si mesma.
– Maria Clara Escobar: Eu tenho duas perguntas bestas, tá? Uma é sobre
mim. Que é, do que você lembra da minha infância, de quando eu nasci, da
nossa relação, que eu não lembro.
– Carlos Henrique Escobar: Estranha essa questão. Eu fico um pouco
indeciso. Porque que eu fico um pouco indeciso? Porque eu fui generoso
com você e fui duro e covarde com a Ana. Você conhece mais a tua mãe do
que eu mesmo. Ela também vai ficar muito aborrecida com isso que eu vou
lhe dizer. Ela me disse que eu não vivia com ela, nunca vivi com ela. Ela me
disse que seu não lhe garantisse todos os gastos desde que você nascesse
até os 18 anos, ela abortaria. Quando ela me disse isso, (sua mãe é
ameaçadora), pode ser que ela jamais fizesse isso, que ela fez isso pra me
agarrar materialmente, eu disse que pagaria tudo para você. Eu disse isso
quando... Eu sou um homem que nunca assumiu filho nenhum, você é o
primeiro filho, filha que eu assumo. Eu pensei que ia tudo direito com você,
mas eu observei rapidamente que a partir de certo momento uma força
destrutiva sua, que pode se tornar positiva, em relação a mim e em relação
a você, não dava para passar o que eu queria passar. Eu acho que é um
pouco o clima da sua família. Você entende, que talvez você nem tenha
conscientemente percebido, mas que você assumiu para fustigar e até para
me diminuir.

O diálogo transcrito acima revela como as entrevistas podem produzir um gesto
autobiográfico24. Ela revela, contudo, não só questões da vida privada do
dramaturgo, como também aspectos da vida da realizadora, possivelmente
desconhecidos dela própria. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar as relações
estabelecidas entre as memórias e as suas fabulações. O que aponta para como a
fala de Escobar, certamente, carrega traços de ficcionalização, que, como sabemos,
24
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nada tem a ver com uma mentira deliberada. Esse trecho revela também como as
entrevistas se inscrevem enquanto rastros, ou seja, como rememorações de
experiências passadas, revelando vestígios de sua inscrição e das suas vivências
tornando visível, além disso, a impossibilidade de separação entre a história privada
e a história pública das personagens do documentário. Ao questionar novamente a
distância física entre eles, consequentemente, a diretora revela aos espectadores a
ausência paterna em sua vida. Nesse ponto, após confrontar o pai e dizer que agora
a presença dele já não faz mais tanta diferença, a realizadora insere pequenos
frames de imagens em movimentos, em que vemos pais e filhos, provavelmente
originários de filmes de famílias e de filmes caseiros, acompanhadas da voz off da
diretora afirmando, repetidas vezes: ―esse não é meu pai‖.
Se em Os dias com ele as entrevistas e o confronto entre pai e filha,
propiciados tanto pelo dispositivo do filme quanto pelas opções da montagem,
revelam aspectos da vida de ambas as personagens, não se pode falar o mesmo
sobre o uso dos arquivos imagéticos na construção deste filme. Ao inserir arquivos
de origem desconhecida, a diretora, habilmente, questiona a utilização e a presença
destas imagens enquanto signos de indexicalidade. É comum em documentários
biográficos e autobiográficos o emprego das fotografias, das imagens em movimento
e de arquivos sonoros como prova e atestado de verificabilidade de determinas
experiências vividas pelas personagens. Não negamos, contudo, que essa possa
ser uma das funções dos arquivos, mas o que nos interessa discutir aqui é como, a
partir do encontro com esse material, os realizadores e os participantes dos filmes
produzem um gesto de rememoração. Mais uma vez a ideia de rastro se apresenta
enquanto uma prática de produção e arquivamento de acontecimentos.
Conforme escrevemos anteriormente, os rastros podem ser classificados como
signos de existências passadas e atuais, uma vez que acreditamos que eles são
produzidos concomitantemente ao processo de escrita. Explicando melhor, o que
queremos dizer é que as pegadas se produzem não como um ato isolado do
passado, mas como uma escrita que se manifesta a partir do próprio ato de
narração. Deste modo, podemos inferir que não há linguagem que não seja rastro.
Assim, nos cabe perguntar sobre qual é o papel dos arquivos nos documentários
biográficos e autobiográficos, já que – igualmente às entrevistas, fotografias,
imagens em movimento e registros sonoros –, estes se mostram importantes, e não
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necessariamente imprescindíveis, na construção dos filmes e das personagens que
os compõem. É necessário lembrar ainda que a utilização de determinados arquivos
reforçam e tornam escorregadios os limites entre o que diz respeito à vida pública e
a vida privada dos sujeitos envolvidos nos documentários. Entretanto, como nos
alerta o filósofo e historiador da arte, Georges Didi-Huberman, não se deve depositar
no arquivo
[...] o ―reflexo‖ puro e simples do acontecimento, nem a pura e simples
―prova‖. Pois ele deve ser sempre elaborado mediante recortes incessantes,
25
mediante uma montagem cruzada com outros arquivos .

Parece evidente, portanto, que os arquivos, sejam imagéticos ou sonoros, só
fazem sentido para o leitor quando colocados em uma ordem narrativa. Embora nem
todos os documentários biográficos-autobiográficos se utilizem dos arquivos, alguns
realizadores se valem deles como um procedimento de convocação da memória
individual e coletiva. Em alguns documentários, esses arquivos se inscrevem como
objetos de construção, recriação e fabulação das vidas que são escritas diante da
tela. Por outro lado, se os arquivos podem se configurar para os espectadores como
uma prova tautológica da existência de determinada experiência, ele pode carregar
consigo um risco à memória, pois:
[...] o arquivo possibilita a memória, mas está sempre atentando contra as
memórias já construídas, contra as histórias já contadas, posto que em suas
prateleiras e estantes pode sempre morar escondido um documento ou
objeto que desdiga ou corrija essas histórias. Até poderia se postular que o
arquivo – algum tipo de arquivo, presente ou ausente, substancial ou
insubstancial – é indispensável para a memória. Mas o arquivo abriga
26
sempre uma ameaça para a memória .

Se assumirmos a ideia de arquivo como um documento que, entre tantas
outras possíveis funções, se apresenta como um abrigo fragmentado de memórias,
creditamos a ele um importante meio de reencenação de uma realidade, o que por
um lado aponta para uma fragilidade da memória. Assim, podemos apostar que,
para além de produzir e inscrever os rastros, o gesto de captar um instante do real e
eternizar momentos importantes ou banais de nossas experiências, configura-se
como um desejo de não-esquecimento. De tal modo, o arquivo produz um duplo
25
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movimento de leitura que de um lado abriga uma passagem do tempo vivido, ou
supostamente vivido, fazendo o leitor crer no que é visto ou ouvido e de outro modo,
produz uma suspeita do caráter indicial das imagens, uma vez que estas podem ser
usadas falsamente ou retiradas de seu contexto comunicativo. A prática do uso de
material de arquivo no cinema, mesmo no chamado filme de ficção, pode ser
observada como um modo de reconstruir e reencenar determinadas realidades
experenciadas pela história, pelo realizador ou pelo biografado, buscando-se desse
modo, aproximar-se de um efeito de real ou de uma verdade factual.
É interessante notar que o arquivo e a memória aproximam-se, apesar de suas
diferenças óbvias, em seu desejo de cavar e rememorar um tempo passado.
Partindo, portanto, desta perspectiva dialética entre o esquecimento e o desejo de
tradução do mundo em imagens, podemos inferir que nas biografias e
autobiografias, nas quais os diretores mobilizam um arsenal de possibilidades de
(re)construção da figura do outro e de sua própria vida, as ruínas da lembrança
emergem:
A memória não é instrumento, com o qual se explora o passado, mas sim o
seu teatro. A memória seria o cenário da experiência vivida, está
estruturada arqueologicamente como uma série de camadas superpostas,
no qual o passado se revela fragmentariamente. Relembrar se assemelha,
então, à ação de escavar. Quem procura se aproximar do passado, afirma
Walter Benjamin, procede como um homem que cava, que retorna uma e
outras vez à mesma matéria sob a qual se ocultam, seladas, as imagens
27
divorciadas do acontecimento .

Luiz Augusto Rezende em seu livro Microfísica do documentário28 dedica uma
parte de sua pesquisa à questão do uso dos arquivos no cinema documental. Nele,
o pesquisador afirma que a existência de filmes realizados somente por arquivos, ou
predominantemente por eles, se deve justamente pelo acesso do realizador a este
tipo de material. Entretanto, o que nos chama atenção é a relação estabelecida pelo
autor com os arquivos e a memória, como já havíamos apontado acima. De acordo
com ele, os arquivos não se equivalem à memória por sua materialidade física, mas
pelo acúmulo de histórias pessoais e públicas. A partir da disponibilidade estes
materiais podem determinar, ao realizador, diversos caminhos para construir o seu
27
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documentário. Se ambos, as memórias e os arquivos são rastros, e, portanto,
resquícios de acontecimentos, mesmo que fabulares ou até mesmo forjados e
falsificados, defendemos que ao serem confrontados pelos personagens dos filmes,
os arquivos adquirem um papel fundamental de narração das reminiscências.
No ensaio A mise-en-film da fotografia no cinema documentário brasileiro
contemporâneo, a pesquisadora Glaura Cardoso Vale analisa o papel da fotografia,
enquanto um arquivo-rastro, no processo de rememoração das personagens
envolvidas nos documentários. Assim como Vale, acreditamos que por meio do
visionamento, do contato e do encontro com estes materiais, tanto os entrevistados
e entrevistadas, quanto quem realiza as biografias e as autobiografias, são
afrontados por lembranças e nostalgias. Nesse sentido, é inegável a presença da
fabulação e a ficcionalização memorialística, uma vez que ―a fotografia é colocada
em cena compreendendo-a como rastro da presença de algo que já se tornou
ausente‖29. A defesa da pesquisadora, em relação à utilização das fotografias como
um vestígio de narração das memórias, coaduna com a posição defendida por
Rezende em relação à função de acumulação e de historicidade que os arquivos
carregam nos documentários, independentemente de sua precária ou farta
materialidade. Deste modo, nos parece oportuno ressaltar que os rastros reforçam
os elos entre o passado e o presente, entre o acontecimento e o risco de
apagamento histórico e afetivo das lembranças e das experiências vividas.
Para reforçar o que queremos dizer, utilizaremos como exemplo alguns
documentários brasileiros contemporâneos que se ancoram em arquivos imagéticos
e sonoros para resgatar memorialisticamente os traumas, as alegrias, as crises e as
descobertas das personagens a partir da apreciação e do encontro com os arquivos
expostos e compostos nos filmes. Usaremos aqui Eduardo Coutinho, 7 de Outubro
(2013), documentário realizado por Carlos Nader sobre o método de trabalho do
cineasta. Nele, Nader além de entrevistar Coutinho, expõe o diretor ao visionamento
de parte de documentários realizados pelo próprio entrevistado30. O objetivo do
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documentário não é apenas revelar o dispositivo usado por ele na realização de
seus trabalhos. Seu interesse principal, ao confrontar as memórias dele, é fazê-lo
rememorar as dificuldades, os percalços e as soluções encontrados por Coutinho no
percurso da realização dos seus documentários.
Outro documentário que segue uma lógica parecida ao anterior, é Conversa
com JH (2013), dirigido por Ernesto Rodrigues. Neste filme, o diretor reúne três
jornalistas brasileiros para discutir com eles o processo de feitura do livro biográfico
Jogo Duro – A História de João Havelange, sobre o ex-presidente da Federação
Internacional de Futebol (FIFA), João Havelange. No filme de Nader, as memórias
de Coutinho são acionadas a partir do visionamento de imagens sobre os seus
próprios documentários e de questionamentos sobre o seu dispositivo de filmagem.
Por outro lado, no documentário de Rodrigues, no qual ele também é personagem,
suas memórias sobre os encontros e as negociações em torno da possibilidade de
realizar o livro sobre Havelange são mediadas pelos arquivos sonoros. Ao reunir
amigos jornalistas para ouvirem as entrevistas realizadas por Rodrigues com seu
biografado, que assim como ele, experimentam as dificuldades e os dissabores da
relação conflituosa entre entrevistado e entrevistador, o diretor compartilha, tanto
com os seus convidados quanto com os espectadores, as suas rememorações
sobre a realização do livro e também do próprio documentário.
Diferentemente do filme sobre Coutinho, Conversa com JH não se centra
apenas na personagem. Para construir seu livro e o documentário sobre o
controverso dirigente do futebol mundial, o diretor entrevista ex-jogadores,
jornalistas, pessoas próximas a Havelange e também desafetos dele. Uma das
condições dadas pelo biografado a Rodrigues foi que ele pudesse ler a versão
considerada final do livro. Como das outras vezes, o diretor grava em áudio o
encontro entre eles, e a partir desta gravação que, tanto o realizador quanto seus
convidados, discutem os confrontos e as decisões éticas durante a confecção da
biografia. Se o diretor expõe aos espectadores os registros visuais de gravações
realizadas com as fontes que compõem o livro e o documentário, os jornalistas
reunidos com ele têm acesso apenas ao arquivo sonoro no qual acontece a
negociação a respeito do que se deve ou não entrar no livro. É durante o processo
de audição deste material que o escritor/cineasta rememora e debate com seus
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convidados a conflituosa relação entre biografo e biografado, entre o acesso a vida
do outro – e as suas contradições – e a censura.
Um diálogo entre Rodrigues e Havelange serve de ilustração para o que
queremos defender aqui. Em determinado momento do documentário o diretor narra
uma situação de tensão que o biografado e o ex-jogador de futebol Pelé passaram
em Paris, após serem hostilizados por exilados políticos na capital francesa. O expresidente da FIFA discordou veementemente de que mantinha relações pessoais
com qualquer político brasileiro à época. No diálogo registrado em áudio, ele rebate
e ofende o biógrafo. Ao compartilhar tal conflito entre os três jornalistas convidados
para discutir com ele os caminhos que o livro poderia tomar, após ouvir a resposta
de Havelange, Rodrigues rememora no documentário esse episódio:
Nesse momento eu parei, desliguei o gravador e disse para ele: ó, Doutor
João, eu estou vendo o senhor, eu estou lembrando do meu pai, que é um
homem, médico, 88 anos (na época meu pai tinha 85) e eu não estou me
sentindo bem. Eu não quero que o senhor fique dessa maneira e eu vou
parar. Assim eu não quero continuar. Se o senhor ficar nessa exasperação,
eu abro mão, eu não quero, porque eu não quero que o senhor tenha
alguma coisa aqui na minha frente. Foi exatamente o que eu falei para ele.
Então eu queria saber se o senhor... Se o senhor continuar reagindo dessa
maneira, eu paro. Foi a única vez em que eu bati à mesa, entendeu? E eu
estava muito, mesmo, nesse momento uma mistura de emocionado,
indignado por ele ficar me mandando à merda. Porra! Que porra é essa? E
aí eu dei uma desabafada com ele, e falei assim: eu paro, aqui eu paro se o
senhor continuar assim. E eu tinha conversado com o Sérgio, o assessor
dele que estava ouvindo na sala próxima, estava ficando muito preocupado.
Eu tinha falado para ele, eu me antecipei. Falei: olha eu estou preocupado,
eu vou conversar com o Doutor João hoje, tal, tal. Aí ele... Não, tá bom, tal e
tal.

Os dois documentários acima, que trouxemos como exemplos, nos mostram
como os arquivos, ao serem confrontados com as personagens, produzem um gesto
de rememoração. Além disso, acreditamos que durante o processo de montagem de
um documentário biográfico ou autobiográfico, o realizador, em contato com os
arquivos disponíveis, ficcionaliza, inventa e recorda determinadas experiências de
vida dos sujeitos retratados no filme. Esse gesto de rememorar só é possível em
alguns documentários não por conta da presença material dos arquivos, mas em
função do convívio entre biógrafo e biografado. Ou seja, o que defendemos é que
para que haja a emersão de lembranças a partir do contato dos diretores com os
arquivos imagéticos e sonoros, é necessário ter havido entre ambos uma
experiência anterior à realização do filme. Os documentários Rocha que Voa (Eryk

34

Rocha, 2002), Person (Marina Person, 2007) e Histórias Cruzadas (Alice de
Andrade, 2008), que analisaremos mais detalhadamente adiante, são exemplares do
que defendemos aqui, cada um a seu modo.
Conforme acreditamos, toda escrita é um rastro, não apenas pelos vestígios
deixados ao longo da história, mas pelo próprio processo de produção de
significações. Deste modo, a rememoração está ligada ao rastro, a produção de
vestígios, pegadas e marcas do presente vinculado ao passado. Os rastros –
arquivos, memórias, entrevistas com forte teor autobiográfico – reforçam, portanto, a
dialética entre ausência e presença, entre o vivido e o imaginado. É desse embate,
entre o que se aproveita e o que se relega a outro plano, que as biografias e
autobiografias se constituem e se constroem enquanto narrativas. Partimos da tese
que os documentários que compõem o nosso corpus de análise são autobiografias.
Contudo, por que defendemos que estes documentários se configuram como
autobiográficos? O que chamamos aqui de autobiografias? É possível falar em
documentários autobiográficos?

2.2 POSSIBILIDADES E INDETERMINAÇÕES

A definição e a possibilidade de uma autobiografia no cinema ainda se
encontram em um terreno movediço, mobilizando uma série de conceitos oriundos
dos estudos literários para se sustentarem enquanto uma espécie de subgênero
cinematográfico. Em um dos primeiros debates sobre a possível existência do
chamado cinema do eu, a teórica de literatura Elizabeth Bruss opõe-se à
possibilidade concreta de realização de um cinema autobiográfico, lançando
parâmetros que, diferentemente da literatura, o cinema não poderia filiar-se, tais
como: o valor de verdade; o valor do ato e o valor da identidade31, não existindo,
portanto, nenhuma equivalência na experiência cinematográfica que permita afirmar
que determinado filme é uma autobiografia. A alegação de Bruss decorre da
incapacidade do cinema de ―produzir as condições discursivas da autobiografia em
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que o sujeito falante funciona como sujeito do discurso‖32, levando-se em
consideração que seria necessário ―estar em dois lugares ao mesmo tempo, tanto
na frente e atrás das câmeras‖33. Michael Renov, um dos mais importantes teóricos
do documentário na atualidade, discorda com veemência da posição de Bruss,
afirmando que a teórica não levou em conta as novas tecnologias que permitem a
cineastas como Jonas Mekas e Ross McElwee, por exemplo, realizarem filmes
pessoais portando câmeras leves e sincrônicas que podem ser utilizadas em
diversos lugares e de diferentes maneiras.
Phillippe Lejeune, por sua vez aponta de maneira bastante pragmática a
fragilidade dos argumentos levantados por Elisabeth Bruss. De acordo com ele, os
recursos da narração em off, o uso de fotografias e de outros arquivos imagéticos e
sonoros utilizados pelos cineastas na construção de uma autobiografia filmada,
podem, em algum sentido, evocar o passado e reconstruir partes das memórias dos
realizadores. Lejeune questiona o valor de verdade de uma autobiografia no cinema,
que para Bruss seria impossível de ser atingida justamente pela falta de ―imagens
reais‖ que poderiam comprovar que a fala do diretor sobre a sua vida é de fato uma
verdade. Conforme ela defende, no caso da literatura, a linguagem escrita pode
realizá-la, já que ―há na linguagem modalidades convencionais que permitem
traduzir certos sentimentos, certas inflexões (como a dúvida, a reticência, o
escrúpulo, etc.)‖34.
Não posso pedir ao cinema para mostrar o que foi o meu passado – minha
infância, minha juventude –, posso apenas evocá-lo ou reconstituí-lo. A
escrita não tem esse problema, pois o significante (a linguagem) não tem
nenhuma relação com o referente. A lembrança de infância escrita é tão
ficcional quanto a lembrança de infância reconstruída no cinema: mas a
diferença é que posso acreditar e fazer acreditar que é verdadeira quando
escrevo, pois a linguagem não imita a realidade. No cinema, em
contrapartida, a inautenticidade do artefato torna-se perceptível porque, a
rigor, uma câmera teria podido registrar, outrora, a realidade do quem aqui,
é representado por um simulacro. Assim, a ―superioridade‖ da linguagem se
deve antes a sua capacidade de fazer esquecer seu aspecto ficcional do
que a uma aptidão especial para dizer a verdade. O cinema tem a
desvantagem de poder ser documental e a imagem, a desvantagem de
estar sempre ligada a uma realidade. A criança que deve representar minha
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infância, o adulto a quem delego meu papel, as cenas que reconstituo não
35
são de fato a realidade que querem ser .

Em O pacto autobiográfico, Lejeune admite a dificuldade e as ambiguidades de
delimitação do conceito de autobiografia, mas ao mesmo tempo defende a
existência do chamado cinema autobiográfico. Em sua defesa, ele argumenta que o
valor de verdade, questionado por Bruss como um dos recursos de garantia de uma
escrita de si, deixa de ser o ponto central numa narrativa autobiográfica, pois ao
arquivar a sua própria vida o cineasta recolhe esses vestígios (cartas, diários,
bilhetes, fotografias, registros sonoros, imagens em movimento, etc.) e os apresenta
aos espectadores do filme. Fugindo da tese da verificabilidade de uma suposta
verdade sobre os fatos da vida de quem escreve sobre si mesmo, Lejeune,
―consciente de enfrentar um dilema filosófico que atravessa a história da
autobiografia, propõe a ideia de pacto autobiográfico entre o autor e o leitor,
desligando assim crença e verdade‖36.
Ao formular o conceito de pacto autobiográfico, Lejeune parece resolver outro
problema imposto por Bruss, o do valor da identidade. O teórico francês, em sua
proposta de um pacto de leitura, defende que compete ao autor de determinada
narrativa autobiográfica persuadir o leitor de que é ele quem escreve sobre si
próprio. Assim, quem diz ―eu‖ realiza uma dupla função: a de narrador e de
protagonista dos eventos descritos, resolvendo, consequentemente, o princípio da
identidade. Conforme já dito anteriormente, Lejeune argumenta que a validade de
determinada produção depende da relação que este instaura com o receptor da
obra. Em outras palavras, o valor referencial de uma narrativa não deve ser centrado
na sua possibilidade indicial de ser ratificada ou atestada por quem a ler, mas pelo
contrato que é estabelecido entre as duas instâncias responsáveis pela fruição: o
autor e o leitor.
No ensaio intitulado Cinema e autobiografia: problemas de vocabulário,
publicado na versão brasileira do livro O pacto autobiográfico, Lejeune comenta
sobre a existência de uma série de filmes realizados em primeira pessoa, tendo
como tema principal a vida íntima dos seus realizadores. Nele, o autor se diz
35
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impressionado com as possibilidades desse novo tipo de cinema. Escrito após uma
série de encontros em Bruxelas, Valência e Montreal, em que ele participou como
convidado para discutir a possibilidade de existência de uma autobiografia no
cinema, em especial no documentário, este ensaio aponta para importantes
questões no que se refere às produções das escritas de si, ainda nos anos de 1980,
tais como a utilização de arquivos caseiros como uma alternativa aos possíveis
excessos do uso da voz off. Relegado às mostras e a festivais ao redor do mundo,
―o cinema autobiográfico começa, portanto a existir, diferente da autobiografia
escrita, mas também diferente do cinema de ficção, a meio caminho entre o cinema
amador e o cinema experimental‖37 .
Embora admita a existência de documentários autobiográficos, a própria
definição de autobiografia defendida por Lejeune mostra-se ambígua, uma vez que
ao afirmar que a decisão do que é uma autobiografia cabe ao leitor, ele próprio
assume que ―nessa perspectiva qualquer coisa pode ser considerada autobiográfica,
e a palavra tem mais a ver com a atitude de leitura da pessoa que a emprega do que
com a natureza do objeto designado‖38. Ao reconhecer certa incoerência em sua
posição referente ao que ele chamou de pacto autobiográfico, Lejeune, valendo-se
de uma série de possíveis definições sobre as possibilidades e impossibilidades de
uma narrativa autobiográfica, assinala que ―existe toda uma gama de posições
intermediárias, e os autores contemporâneos gostam de brincar com as
ambiguidades dessas posições para criar o que Serge Doubrovsky chamou de
autoficções‖39. Além da querela em estabelecer uma definição precisa sobre a
autobiografia, a conclusão do teórico francês se equipara com o que temos
defendido a respeito da presença da ficcionalização e da fabulação nas narrativas
de si40.
Diante dos embates discursivos sobre a possibilidade da existência de uma
autobiografia no cinema, percebe-se que, mesmo à frente de tentativas de
formulação de um conceito, as análises realizadas pelos teóricos se centram nos
chamados documentários em primeira pessoa. Inegavelmente, esse tipo de escrita
37
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cinematográfica se configura como o que entendemos ser uma autobiografia.
Entretanto, acreditamos que é necessário ampliar e alargar o sentido de
documentário autobiográfico, levando-se em conta os diversos dispositivos e modos
de narrar a si próprio. Ao expandir a ideia de autobiografia documentária,
englobamos uma variedade de tipos de filmes que exploram as questões do íntimo,
tais como os diários filmados, os filmes-carta, os autorretratos e os filmes sobre a
família do realizador. Este último nos interessa de maneira particular, uma vez que
os documentários selecionados para o nosso corpus de análise se situam
justamente no limiar entre a escrita do outro e a escrita de si. O que queremos dizer
é que os documentários realizados sobre os membros da família do diretor são
considerados aqui como autobiografias devido

à relação intrínseca entre

personagem e realizador, que pode contar com a presença de um narrador em
primeira pessoa ou não.
Ao mesmo tempo, nesses documentários no qual os familiares dos
realizadores figuram enquanto personagens, outras questões emergem deste gesto
de representação e auto-representação. Uma delas é a construção e a reconstrução
identitária das personagens envolvidas nos documentários, especialmente dos
diretores. Outra questão presente nessas narrativas diz respeito à tensão entre o
público e o privado e entre o coletivo e o individual. Além dos já citados Rocha que
Voa, Person e Histórias Cruzadas, nos quais os diretores tomam a figura paterna
como personagem de seus filmes, outros documentários se destacam e servem
como modelo desse tipo de gesto. Entre eles, podemos citar: Um passaporte
húngaro (Sandra Kogut – 2002), 33 (Kiko Goifman – 2003), Paulo Gracindo, o Bem
Amado (Gracindo Junior – 2007), Álbum de Família (Wallace Nogueira – 2009)
Belair (Noa Bressane e Bruno Safadi – 2009), O Rei do Carimã (Tata Amaral –
2009), Diário de uma busca (Flávia Castro – 2010), Otto (Cao Guimaraes – 2012)
Elena (Petra Costa – 2012), Marighella (Isa Grispum Ferraz – 2012), Mataram meu
irmão (Cristiano Burlan – 2013), Em busca de Iara (Mariana Pamplona e Flávio
Frederico – 2014), O Futebol (Sérgio Oksman – 2015) e o já citado Os dias com ele.
Uma parte destes filmes será analisada brevemente, mais à frente, pois são
documentários que não falam apenas sobre os familiares, mas, sobretudo, alguns
destes, trazem o pai dos diretores para frente da tela a fim de, por meio dele, narrar
as suas próprias vidas.
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Deste modo, por meio dos documentários citados acima, podemos perceber
que as autobiografias se configuram não apenas como escritas realizadas em
primeira pessoa, mas também como escrituras41 e inscrições nas quais a família dos
cineastas e suas memórias são colocadas em público. Arfuch estende o sentido do
autobiográfico a outros campos artísticos e científicos, atribuindo a estes escritos,
geralmente em forma de diário e relatos, um importante espaço de revelação sobre
a intimidade dos autores. A partir da instauração dessa escrita autobiográfica,
assegura a autora, ―ela permite ao enunciador a confrontação rememorativa entre o
que era e o que chegou a ser”42. Embora não consideremos a escrita autobiográfica
como um devir, podemos entender que ela estabelece uma relação entre a
experiência supostamente vivida e a narração desta vivência. Deste modo, cria uma
brecha, um espaço de imaginação que leva em conta os esquecimentos, a invenção,
a impossibilidade de descrever a integralidade de uma existência, e, sobretudo, o
desejo de construir uma imagem favorável de si mesmo.
A emergência de produções artísticas com um teor autobiográfico tem se
mostrado crescente atualmente. A ensaísta argentina Beatriz Sarlo43 chamou tal
fenômeno de guinada subjetiva, que além de levar em consideração as urdidas do
passado e da história dos sujeitos implicados na trama, se configuram como
importantes meios de reparação, conservação e reinscrição das identidades. Nos
documentários, por exemplo, a partir da relação de montagem e desmontagem dos
rastros encontrados pelos diretores e pelas personagens é possível reforçar ou pôr
em dúvida determinados fatos históricos e pessoais. Realizados de diferentes
modos e com diferentes dispositivos e materialidades, esses documentários buscam
persuadir os leitores, não importando a verificabilidade de sua retórica. Neste ponto
concordamos com Lejeune quando ele afirma que cabe ao leitor aderir e/ou
questionar a narrativa. Entretanto, se na atualidade cada vez mais os diversos
produtos audiovisuais se esforçam para produzir um efeito de real44, os
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documentários atuais têm intencionalmente embaralhado as fronteiras entre a
realidade e a ficção, entre a espontaneidade e a encenação deliberada.
Arfuch defende que a autobiografia se instaura a partir do reconhecimento por
parte do leitor da existência de um ―eu-autor‖ que enuncia a sua vida em
determinada narrativa, que independe da relação entre o nome do autor e da
personagem. Ou seja, a coincidência entre o nome de quem assina a obra e o nome
do protagonista não é garantia que determinada obra se inscreva enquanto uma
autobiografia. De acordo com a pesquisadora, ―não há identidade possível entre
autor e personagem, nem mesmo na autobiografia, porque não existe coincidência
entre experiência vivencial e a ‗totalidade artística‘‖45. Deste modo, Arfuch revela a
impossibilidade de representação integral de uma realidade, não apenas pela
dificuldade de transpor a vida para uma linguagem artística, mas por conta das
diferentes temporalidades entre o que foi vivido e o que é narrado. Além dessa
diferença de modulação entre a enunciação e a história narrada, ao se auto-escrever
o sujeito recorre a procedimentos da chamada ficção. Percebe-se, então, que o uso
do nome próprio ou do nome do autor não garante um estatuto de fidelidade ou
verdade da história narrada, nem que a obra seja de fato uma autobiografia46.

2.3 ACIONAMENTOS E MODULAÇÕES

Para que o espectador acredite que o que ele assiste é uma ―autobiografia
verdadeira‖47 é imprescindível aderir ao pacto autobiográfico proposto pelo
documentário e, consequentemente, crer em seu enunciado. Deste modo, para que
essa operação de crença se estabeleça e o contrato de leitura se adense entre o
leitor e a narrativa autobiográfica, faz-se necessário o acionamento de ―eu
enunciador real documentarizante‖48. Essa construção que, entre outras coisas, visa
engajar os espectadores e os conduzir para dentro da narrativa, quase sempre conta
45
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com o auxílio e a presença da voz off, embora não haja a obrigação de que um
documentário autobiográfico contenha agenciamentos em primeira ou terceira
pessoa. Nos documentários que serão aqui analisados, a narração atravessa e se
faz presente de diferentes maneiras. Entretanto, se de um lado há documentários
em que o narrador se apresenta de maneira impessoal, nas autobiografias, em
especial nos documentários nos quais a família do realizador é protagonista,
percebe-se a impossibilidade de distanciamento entre o narrador e o seu objeto de
narração.
Como dissemos anteriormente, a partir das marcas de gênero e textuais, o
leitor identifica e produz tensionamentos e questionamento sobre as narrativas que
lhes são apresentadas no momento de fruição. Se para Lejeune era necessária uma
coincidência entre autor, personagem e narrador para que se pudesse falar em
autobiografia49, seguimos em outra perspectiva. Defendemos que cabe ao
apreciador da obra decidir o tipo de leitura a ser produzida sobre o filme, levando-se
em conta o seu repertório cultural e o contexto no qual ele está inserido. O teórico
francês Roger Odin identificou alguns modos de leituras possíveis de serem
realizadas pelos espectadores nas diversas obras cinematográficas, entre elas a
leitura privada, a leitura documentarizante e a leitura autobiográfica50. No entanto,
conforme defende o autor, a realização de um modo de leitura não exclui a
possibilidade de produzir outras leituras possíveis sobre o mesmo filme, embora em
níveis diferentes.
No ensaio Lectures autobiographique et travail du JE: Lettres d’amour en
Somalie, Frédéric Mitterrand (1981)51, publicado no livro De la fiction52, Roger Odin
analisa o documentário dirigido por Mitterrand, que tem como mote uma suposta
viagem do diretor à Somália, país que pertence ao continente africano, após um
rompimento amoroso. Atravessado por diferentes materialidades, que incluem
arquivos advindos de outras produções audiovisuais, o narrador do filme enuncia
49
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diferentes modulações e temporalidades, variando entre a primeira e a terceira
pessoa. De tal modo, conforme defende o autor, essa construção subjetiva convida
o espectador ―a atribuir a narração a um personagem da história contada, criando
uma relação filme-espectador de modo que tenho a sensação de me encontrar no
lugar do personagem‖53. Essa relação performativa da linguagem a qual Odin
identifica em Lettres d’amour en Somalie pode ser encontrada nas diversas
autobiografias documentais citadas neste capítulo, assim como nos documentários
que iremos analisar mais adiante. A presença deste narrador, que explica, descreve,
relata, etc., assim como a memória, está atrelada à experiência e ao acontecimento
supostamente vivido por quem narra.
No texto supracitado, Odin identifica a presença de dois tipos de eu-narradores,
intitulados por ele como: eu lírico e eu histórico. Em relação ao primeiro, o teórico
esclarece que se trata de um tipo de enunciado centrado na experiência do narrador,
no qual o questionamento sobre a verdade do que é dito não pode ser posto à
prova. Além disso, esse tipo de narração, em que o sujeito enuncia questões ligadas
a suas subjetividades, produz uma leitura sobre o modo privado. Dizemos isso,
justamente porque não é possível provar que o narrador não vivenciou determina
experiência. Para esclarecer melhor, esse tipo de leitura se estabelece quando os
leitores rememoram ―momentos intensos de participação coletiva, evocam as
questões políticas formuladas, narram anedotas (―você se lembra...‖)54. Já o
chamado eu histórico, tem como objetivo centrar-se na verdade do que é mostrado e
dito, e portanto, pode ser questionado em relação à falsidade do seu enunciado,
convidando o espectador a produzir uma leitura documentarizante. Boa parte dos
documentários que serão citados e analisados aqui são atravessados por esses dois
tipos de enunciadores.
Nos documentários autobiográficos, devido a sua abordagem pessoal e
subjetiva, podemos inferir que a narração sobre a experiência do sujeito prevalece
às outras possíveis formas de narrar. Quase sempre estruturadas em primeira
pessoa, a voz presente nos documentários enuncia os seus traumas, as suas
buscas, os seus êxitos e as suas decepções. Nas produções documentais cuja
53
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família do realizador e da realizadora é tema principal, a narração se mostra, de
maneira geral, atrelada às memórias dos diretores e das diretoras e/ou às
lembranças de quem participa deles. Esses rastros, por vezes confrontados com as
materialidades presentes nos filmes, funcionam como um mediador entre o passado
e o presente. Elena, documentário dirigido por Petra Costa55 é um bom exemplo do
que defendemos aqui. Nele, a diretora narra o suicídio de Elena Andrade, sua irmã
mais velha. Além da narração da própria diretora, o documentário conta com
diversos arquivos, entre os quais os diários escritos pela personagem, filmagens
caseiras e familiares, e arquivos sonoros registrados por Elena que relatam a sua
estada em Nova York, nos Estados Unidos. Na abertura do documentário, entre os
barulhos de carros, uma voz enuncia:
Elena, sonhei com você essa noite. Você era suave, andava pelas ruas de
Nova Iorque com uma blusa de seda. Procuro chegar perto, encostar, sentir
seu cheiro, mas quando vejo, você está em cima de um muro enroscada
num emaranhado de fios elétricos. Olho de novo e vejo que sou que estou
em cima do muro. Eu mexo nos fios buscando tomar um choque e caio do
muro bem alto, e morro.

O trecho citado acima, narrado pela diretora, não deixa dúvida sobre o que
iremos encontrar pela frente. Sabemos de antemão, devido a informações
paratextuais, que o documentário de Petra Costa tem como objetivos reescrever a
trajetória de vida e artística da sua irmã e ao mesmo tempo reconstruir a relação de
afeto e amor entre ambas. Caminhando pelas ruas de Nova York, ouvimos a diretora
revelar que a sua ida à cidade americana é uma maneira de ser reencontrar com o
passado e de reconstruir uma parte de sua identidade, e que, mesmo a contragosto
da mãe, ela resolveu, assim como a irmã-personagem, ser atriz. Narrado em
primeira pessoa e endereçado a Elena, a realizadora revela aos espectadores o
indelével sentimento de presença – mesmo diante da ausência – da irmã na vida
dela:
Nossa mãe sempre me disse que eu podia morar em qualquer lugar do
mundo, menos Nova York, que eu podia escolher qualquer profissão,
menos ser atriz. No dia 4 de setembro de 2003, eu me matriculei no curso
de teatro da Columbia University. Queriam que eu te esquecesse, Elena.
Mas eu volto para Nova York na esperança de te encontrar nas ruas. Trago
comigo tudo que você deixou no Brasil. Seus vídeos, fotos, diários e as
cartas em fita cassete, porque você sempre teve vergonha da sua letra e
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preferia gravar as impressões de seus dias aqui para mandar para gente.
Hoje eu ando pela cidade ouvindo a sua voz e me vejo tanto em suas
palavras que começo a me perder em você.

Percebe-se, deste modo, conforme defendemos acima, um modo de narração
no qual, nós espectadores não podemos questionar o estatuto de verdade do
enunciador. Petra Costa não só narra a sua experiência familiar e a sua relação
afetiva com a irmã, mas constrói sob a sua ótica, uma investigação do seu passado
e presente, transformando a intimidade em um drama coletivo, no qual o privado e o
público dividem o mesmo espaço na narrativa 56. Renov esclarece que um grande
número de documentários autobiográficos foi realizado por sujeitos e grupos que se
situam em um espaço considerado não hegemônico dentro da geografia da cultura
mundial. Tais filmes têm como objetivo a valorização e a afirmação das identidades
desses grupos minoritários politicamente que se utilizam de suas vivências para
inscrever de forma referencial suas subjetividades. Nesse Sentido, transforma as
autobiografias filmadas em ―um instrumento para a associação do testemunho
público libertador com a terapia privada‖57.
Assim, diante da observação de Renov, podemos inferir que os documentários
que iremos analisar nesta tese, bem como os outros documentários autobiográficos
que aqui se fazem presentes, são marcados fortemente pela questão da identidade
– seja pelo reforço de uma herança cultural e política, seja pela busca ou pelo
forjamento de um passado e de uma experiência que não lhe foi permitido viver.
Distanciando-se de um desejo narcísico, tal busca pelas origens visa tornar presente
o que foi ou o que está ausente. Portanto, é por meio da escrita, e em consequência,
a partir dos vestígios, que os realizadores recriam as suas vidas. É possível, deste
modo, estabelecer uma relação entre a busca de identidade por meio de um
documentário autobiográfico e o rastro? Acreditamos nesta possibilidade, uma vez
que esse tipo de produção documental se ancora nas pegadas e nos resquícios
deixados pelos sujeitos ao longo das suas experiências. Ao mesmo tempo, o
processo de busca e de interrogação sobre o seu passado, produz, ele mesmo,
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marcas de materialidades, pois que a escritura ―é produção de rastros e,
principalmente, é resultante do rastro‖58.
Ao empregar os arquivos imagéticos e sonoros, e em alguns casos as
entrevistas, os diretores e as diretoras inventam para si um passado e um presente.
Contudo, ao acionarmos o termo identidade neste trabalho, não nos interessa
discutir o conceito ou a ideia deste, mas entender como nos documentários
autobiográficos essa questão se faz presente por meio das chamadas questões
genealógicas e familiares. O que nos mobiliza, neste sentido, é compreender de que
maneira, ao reconstruir narrativamente a trama de vida de uma personagem que faz
parte do seu círculo familiar, o realizador ou a realizadora expõe aspectos de sua
própria vida, objetivando um gesto de autocompreensão e reinscrição no tempo e na
história. Centraremos a nossa pesquisa, em particular, nos documentários Rocha
que Voa, Person e Histórias Cruzadas selecionados como corpus analítico,
realizados respectivamente por Eryk Rocha, Marina Person e Alice de Andrade.
Acreditamos que as três personagens-diretores tensionam e fraturam os limites entre
o público e o privado, entre o singular e o coletivo, não apenas por exporem aos
espectadores a sua relação de ausência e presença da figura paterna em suas
vidas, mas, sobretudo, por realizar documentários para entender um pouco mais de
si mesmos, ficcionalizando e fabulando, deste modo, as suas identidades e as suas
memórias.
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3 RASTROS E ESCRITAS
Todo documentário sobre o passado nos fala, acima de tudo, do presente.
Andrés Di Tella

Se toda escrita produz e promove pegadas, não seria exagero afirmarmos que
os documentários autobiográficos se situam nesse duplo lugar de inscrição sobre o
presente e sobre o futuro. Deste modo, reescrever e arquivar as suas próprias vidas
é, ao mesmo tempo, produzir vestígios desta escrita. Conforme havíamos defendido
no capítulo anterior, uma série de documentários autobiográficos construídos em
torno da família dos realizadores e das realizadoras têm como objetivo restaurar,
reconstruir e reencenar as identidades dos narradores. Em uma conferência
intitulada Documentários de busca: 33 e Passaporte Húngaro, realizada em abril de
2004, no âmbito do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade1 e
publicada no livro O Cinema do Real2, Bernardet examina dois importantes
documentários brasileiros realizados em primeira pessoa. Ainda que ele se detenha
exclusivamente nos dispositivos3 e procedimentos da realização desses, o termo
documentários de busca nos interessa duplamente: primeiro, porque revela os
métodos de construção dos filmes; segundo, porque ao buscarem reconstruir uma
parte das suas vidas, os diretores se utilizam de diversos rastros, como as
entrevistas e os arquivos imagéticos e sonoros.
Embora tenham um ponto de partida definido, sem a certeza, no entanto, que o
diretor conseguirá atingir os seus objetivos finais, Bernardet ressalta que neste
modelo de documentário ―não há uma preparação para o filme (a preparação é a
própria filmagem), não há uma pesquisa prévia; a pesquisa, que frequentemente no

1

Para saber mais sobre o Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, ver:
<http://etudoverdade.com.br>
2
MOURÃO, Maria Dora e LABAKI, Amir (Orgs.). O cinema do real. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
3
Não pretendemos discutir aqui o conceito de dispositivo. Para saber mais, ver: AGAMBEN, Giorgio.
O que é um dispositivo? In: O que é o contemporâneo e outros ensaios. Tradução de Vinicius
Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009; LINS, Consuelo; MESQUITA, Cláudia. Filmar o real: sobre
o documentário brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008; LINS, Consuelo. O
filme-dispositivo no documentário brasileiro contemporâneo. In: AVELAR, José Carlos; BAUER, Érika;
et al. Sobre fazer documentários. São Paulo: Itaú Cultural, 2007; MIGLIORIN, Cezar. O dispositivo
como estratégia narrativa. Digitagrama. Revista Acadêmica de Cinema. Número 3, 2005. In:
<http://www.estacio.br/graduacao/cinema/digitagrama/numero3/cmigliorin.asp>
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documentário é anterior à filmagem, é a própria filmagem‖4, inevitavelmente recorre
a ficcionalizações e a procedimentos ficcionais. 33 e Um Passaporte Húngaro, que
serviram de base para a elaboração do conceito criado pelo ensaísta, evidenciam de
maneira explícita a tentativa do diretor e da diretora de dialogar com a
imprevisibilidade. Estes, a fim de lidar com a impossibilidade de atingir os seus
objetivos finais, ou até mesmo de atingi-los brevemente, construíram personagens e
situações para os seus documentários, permitindo, deste modo, aos realizadores de
disporem de material suficiente para a montagem dos seus filmes.
Em 33 o diretor instituiu um rígido dispositivo de filmagem5. O título do
documentário estabelece uma relação com os aspectos ligados à produção do filme.
Logo de saída, Kiko Goifman esclarece aos espectadores do que se trata o seu
documentário, ao afirmar que ―sempre gostei de dizer que sou filho adotivo nas
ocasiões mais inesperadas. As pessoas se sentem escolhidas ao ouvirem um
segredo tão importante‖. Goifman revela que com a intenção de saber mais sobre as
suas origens resolveu remexer em seu passado e ir em busca da sua mãe biológica,
que o abandonou ainda quando ele era uma criança. Como parte do processo de
investigação, o diretor entrevista diferentes pessoas que conviveram com ela, como
a tia dele, a sua babá (que também é cartomante), a sua mãe adotiva e o médico
que intermediou o seu processo de adoção6. Além de apostar nas memórias dos
entrevistados, e consequentemente nos esquecimentos e nas fabulações, em busca
dos vestígios da sua existência, o diretor revirou os arquivos do hospital no qual
nasceu. A partir de troca de correspondências entre o cineasta e Bernardet, o
ensaísta revela aos leitores as estratégias de construção do documentário realizador
por Goifman:
Kiko, que já sabia ser filho adotivo, resolveu fazer esse filme quando
completou 33 anos. Além disso, estipulou em 33 dias o tempo da filmagem.
Qualquer que fosse o resultado, ao cabo de 33 dias de filmagem o filme
seria interrompido. Ao que também se deve acrescentar, e não é um

4

BERNARDET, Jean-Claude. Documentários de busca: 33 e Passaporte Húngaro. In: LABAKI, Amir;
MOURÃO, Dora. O cinema do real. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 144
5
Assim como as pesquisadoras Consuelo Lins e Cláudia Mesquita, compreendemos como dispositivo
―a criação de uma ‗maquinação‘, de uma lógica, de um pensamento, que institui condições, regras,
limites para que o filme aconteça‖. LINS, Consuelo e MESQUITA, Cláudia. Dispositivos documentais,
dispositivos artísticos. In: Filmar o real: sobre o documentário brasileiro contemporâneo. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 56.
6
Kiko Goifman incluiu no documentário a figura de um detetive que lhe apontou alguns caminhos que
ele poderia seguir para procurar a sua mãe biológica.
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simples acaso, que a mãe de Kiko, quer dizer, a mãe adotiva, nasceu em
7
1933. Portanto, existe um jogo que ele faz em torno desses números .

Já Um Passaporte Húngaro, realizado por Sandra Kogut, que assim como 33
fricciona as questões entre o público e o privado, entre o individual e o coletivo, é
construído a partir de um dispositivo mais fluído. Neta de judeus húngaros exilados
no Brasil por conta da ameaça nazista na Europa, a finalidade da diretora era obter
um passaporte do país europeu. Do mesmo modo que Goifman, Kogut aciona e
convoca diversos atores para a construção do seu documentário, incluindo a
utilização de arquivos privados e documentos oficiais. Ao investigar a fuga de sua
avó e do seu avô da Hungria, a diretora revela, ao mesmo tempo, aspectos
importantes não apenas ligados a questões genealógicas, mas promove,
igualmente, uma reflexão sobre os horrores da guerra, sobre as perseguições
sofridas pelos milhões de refugiados e sobre a diáspora judia ao redor do mundo. Na
contramão do exibicionismo do privado, que toma a vida pessoal como espetáculo, o
documentário realizado por Kogut transforma-se em ―um filme em que a memória de
uma família torna-se de imediato uma memória-mundo‖8.

3.1 REVELAÇÕES E CONTROVÉRSIAS

O documentário O Rei do Carimã, dirigido por Tata Amaral, segue uma lógica
semelhante aos documentários supracitados. Construído em torno de Joaquim Piza
de Souza Amaral, pai da realizadora, o filme relata os desafios da diretora em
descobrir um segredo guardado por ele durante toda a sua vida. Para reconstruir
uma parte do passado do seu pai, a cineasta assume a posição de narradorapersonagem, produzindo, ao mesmo tempo, um gesto de mediação entre os
vestígios produzidos por Joaquim Amaral durante a juventude e entre o presente da
filmagem, engajando o espectador a compartilhar com ela uma investigação sobre
uma parte de sua vida que lhe foi negada. Cabe observar que nesse ponto os três
documentários citados até aqui se convergem, uma vez que ao se ancorarem em
7

BERNARDET, 2005, p. 145.
LINS, Consuelo. Passaporte Húngaro: cinema político e intimidade. Revista Galáxia
Transdisciplinar de Comunicação, Semiótica e Cultura, v.7. São Paulo: Programa de PósGraduação em Comunicação e Semiótica – PUC, 2004, p.77.
8
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rastros – entrevistas e arquivos – reinventam um passado e reinscrevem as
identidades dos respectivos diretores.
Ainda no começo do documentário, Tata Amaral nos revela o segredo que
motivou a realização do filme: a diretora narra uma conversa que teve com o irmão
do seu pai, no velório da mãe dela. Antes de a realizadora nascer, seu pai havia sido
rico e fora condenado à prisão por um crime que supostamente não cometeu, tendo
que fugir para o Mato Grosso para escapar da cadeia, fato desconhecido também
pela irmã dela. Logo após se interrogar o porquê do momento da revelação, a
diretora, em conversa com outras pessoas que não aparecem no quadro, questiona
se a sua mãe sabia desse episódio traumático da vida do seu pai, mesmo ele tendo
acontecido antes deles se relacionarem. Em seguida, a diretora apresenta aos
espectadores uma breve sequência de fotografias em preto e branco, na qual
aparece um casal que supomos ser a mãe e o pai dela. Na sequência seguinte,
imediatamente após os créditos iniciais, e ainda fora de quadro, ouvimos uma voz
indagar se o grande segredo era o fato do pai da realizadora ter sido rico e ter fugido
para a Amazônia. A pergunta, endereçada à diretora por Bernardet, que atua no
documentário como consultor de roteiro, dá início ao processo de busca do passado
de Joaquim Amaral.
Nesse momento, percebemos de maneira mais evidente a impossibilidade de
separação entre escrita, ficcionalidade e invenção, tornando visível, de tal modo, a
tensão entre forma e conteúdo. Pensando nessa relação entre a indefinição ao que
supostamente pertence à experiência vivida e ao imaginado9, concordamos com o
escritor Phillipe Vilain quando ele afirma que em toda autobiografia, mesmo que
involuntariamente, a ficcionalização se faz presente, ―porque ao escrever, caímos na
armadilha das palavras e que, por vezes, a literatura ganha da vida e escolhemos o
estilo em detrimento dos fatos e dos acontecimentos. Uma descrição fiel do vivido
me parece impossível‖10. Embora Tata Amaral não deixe de lado necessariamente
as questões referentes aos vestígios deixados por Joaquim Amaral, as escolhas
narrativas, que incluem o método de realização do documentário e são explicitadas

9

BRASIL, André. A performance: entre o vivido e o imaginado. In: PICADO, Benjamim; MENDONÇA;
Carlos Magno Camargos; CARDOSO FILHO, Jorge. (Org.). Experiência estética e performance.
Salvador: Edufba, 2014.
10
LEJEUNE, Philippe; VILAIN, Philippe. Entrevista a Annie Pibarot. Dois eus em confronto.
NORONHA, Jovita Maria Gerheim (Org.). Ensaios sobre a autoficção. 2014, p. 227-228.
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ao longo do próprio filme, demostram as escolhas de quais caminhos seguir, e
nesse sentido, fabricar uma realidade possível.
O processo de construção da figura paterna mobiliza e convoca diversos
rastros, que vão desde a utilização de reportagens de jornais e documentos oficiais,
às entrevistas com parentes e com outras pessoas que conviveram com ele. Outro
ponto que nos parece importante de ser observado é a presença de Jean Claude
Bernardet. Além de ser creditado com um dos roteiristas de O Rei do Carimã, o
ensaísta intervém a todo instante em que é solicitado pela diretora, desatando os
nós que ela não conseguia solucionar durante a realização do documentário. Ainda
antes de revelar aos espectadores como se dará a busca pelo passado do seu pai,
Tata Amaral nos relata a sua relação afetiva com ele, recordando pequenas histórias
que ele contava sobre as fábulas e aventuras que vivera no Mato Grosso, porém,
sem jamais revelar o porquê de ir morar no Estado. A sequência de abertura do
documentário nos informa de maneira direta tratar-se de um filme sobre o pai da
realizadora. A abertura também, torna evidente para o espectador a produção de um
gesto genealógico, no qual a partir da narração em off e dos diálogos travados com
Bernardet e com os outros sujeitos do documentário, a diretora manifesta o desejo
de expor a sua investigação e o seu reencontro com o pai (Figura 1).
Os primeiros planos dos filmes são fundamentais para engajar os
espectadores. É neles que os realizadores e as realizadoras enunciam o que
pretendem narrar. Nesse sentido, Odin defende que o funcionamento da relação
filme-espectador deve ser operado logo de início, uma vez que ―eles têm a função
de dar ao espectador instruções de leitura que lhes permitam adotar um modo de
produção dos sentidos e de afetos adaptados‖11. Por que entendemos que o
documentário de Tata Amaral produz em sua sequência de abertura um gesto
genealógico? Defendemos tal ideia, não apenas pela instalação de um narrador em
primeira pessoa que dirige significados e aponta possíveis caminhos a serem
seguidos pelos espectadores, mas, sobretudo, porque identificamos nessas
primeiras imagens e nos registros sonoros, a presença corporal da diretora, que nos

11

[...] ils ont pour fonction de donner au spectateur les consignes de lecture qui lui permettront
d’adopter um mode de production de sens et d’affects adapté (ODIN, 2000, p. 76, tradução nossa).
Cf. ODIN, Roger. Lecture fictionnalisante de Partie de Campagne (Jean Renoir) (1) L‘entrée du
spectateur dans la fiction. In: De la fiction. Bruxelles: De Boeck, 2000, p.76.
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relata a sua decisão de interrogar a vida do seu pai e, ao mesmo tempo, uma parte
importante do seu passado que lhe foi sonegado.

Figura 1 – Imagens de arquivo, seguida de sequência em que a realizadora conversa com
Jean Claude-Bernardet.

Fonte: O Rei do Carimã (Tata Amaral, 2009, Tangerina Entretenimento).

Logo em seu prólogo, O Rei do Carimã deixa claro aos espectadores que a
intenção da diretora é não apenas desvendar o que estaria por detrás da
condenação à prisão do seu pai, mas provar a possível inocência dele. Se em
alguns documentários autobiográficos nós testemunhamos o mundo por meio de
uma câmera subjetiva, que determina a intensidade da tomada e nos conduz ao
universo diegético do filme, no documentário dirigido por Tata Amaral, a partilha do
espectador com a busca promovida por ela segue outro caminho. A diretora opta por
realizá-lo a partir de um duplo jogo de representação, transformando-se em um
actante do seu filme, produzindo diferentes modulações, normalmente utilizando-se
da voz off e aparecendo na tela, bifurcando-se em autora e protagonista da
história12. Apostando nas memórias e nos esquecimentos de parentes, amigos,
amigas e de pessoas que conviveram com Joaquim Amaral, além de contar com
12

NINEY, François. Je est un autre. Images documentaires. Paris. Nº 25. 2ème trimestre. 1996.
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recortes de jornais e fotografias, a diretora, visivelmente emocionada e convencida
da inocência de seu pai, parte rumo ao desconhecido.
Assim como ocorre nos documentários que trouxemos como exemplos no
capítulo anterior, os entrevistados, além de esclarecerem dúvidas relativas ao
processo do pai da realizadora, revelam aspectos importantes da vida privada da
personagem. Esse gesto de rememoração, provocado tanto pelas entrevistas tanto
quanto pelo uso de fotografias como gatilhos memorialísticos, nos permite saber
mais sobre a vida do retratado. As circunstâncias da fuga e do processo de
condenação de Joaquim Amaral são reveladas aos espectadores ao mesmo tempo
em que são reveladas à diretora. Uma passagem ilustra o que queremos dizer:
durante as suas investigações sobre o processo contra o seu pai, Tata Amaral
descobre que o fato havia sido noticiado nos jornais da época. Ao telefone, com uma
interlocutora, a diretora revela o seguinte:
A condenação foi dois de dezembro de 52. Então houve uma condenação.
Isso, aonde vocês acharam? [...] No jornal. Ainda foi noticiado no jornal? [...]
Um ano de reclusão e a multa de 500 cruzeiros. Eu nunca soube, Chica.
Coitado! [...] Nunca, nunca, nunca soube, nunca soube!

O excerto acima demostra a surpresa da diretora ao saber das implicações de
uma transação comercial mal sucedida que levara seu pai a ser notícia. Logo na
sequência ela recebe outra ligação, aparentemente da mesma pessoa, que lhe
revela o motivo do pedido de prisão de Joaquim: estelionato. Como explicitado ainda
na abertura do documentário, diante da materialidade do suposto crime cometido por
ele, só restava à realizadora acertar as contas com o passado e provar que a sua
condenação era injusta. Conforme já mencionamos anteriormente, Tata Amaral
recorre a diferentes agentes para construir, ao mesmo tempo, uma parte da vida de
seu pai e para, a partir daí, provar que ele foi acusado de ser responsável por um
crime que não cometeu. Seguindo os rastros deixados pela personagem e
reatualizando as experiências vividas ao longo da sua existência, a diretora,
concedendo a mesma importância aos arquivos imagéticos e às entrevistas, enfim,
comprova a inocência de Joaquim Amaral. Podemos, deste modo, atribuir aos
rastros, para além de um lugar de rememoração e de produção de um gesto
autobiográfico, a função de ligação entre o passado e o presente, entre o que foi
supostamente experienciado e a fabulação.

53

Cabe aqui fazermos uma observação acerca da historicidade dos arquivos
imagéticos e sonoros e do papel dos entrevistados e das entrevistadas nos
documentários autobiográficos. Entendemos que os participantes (arquivos,
entrevistadas e entrevistados) deste modelo de documentário podem atuar de
diferentes maneiras na construção narrativa dos filmes, levando-se em consideração
as conexões e redes mobilizadas pelos realizadores e realizadoras na construção de
suas obras. Outro ponto importante de ser ressaltado é a importância da
desierarquização dos diferentes rastros. O que queremos dizer com isso é que, ao
utilizar-se dos diversos registros imagéticos e sonoros e das entrevistas, os diretores
e diretoras atribuem a estes a mesma importância da trama. Não há nesse sentido,
portanto, valoração entre as diferentes materialidades presentes nos documentários.
Outro documentário que se aproxima das questões aqui discutidas e estabelece um
paralelo importante com O Rei do Carimã é o, já citado, Diário de uma busca.
Tendo como objetivo principal investigar e entender a controversa morte do seu
pai, o militante e exilado político, Celso Afonso Gay de Castro, Diário de uma busca,
da diretora Flávia Castro, dedica-se a narrar a presença e a ausência da figura
paterna em sua vida, escrevendo, deste modo as suas lembranças e os seus
esquecimentos. Paralelamente, ela reaviva e resgata os macros e micros episódios
da história política do país. O título do documentário que, a princípio, denota uma
contradição ao juntar as palavras ―diário‖ e ―busca‖, um vez que assim como
Lejeune, entendemos que a escrita diarística ―permite aceitar a ausência de
destinatário‖13, deixa patente as estratégias da diretora para a construção do seu
filme. Se o diário requer o segredo da intimidade, sem a necessidade de
publicização de si, resguardando as questões privadas quase que exclusivamente
ao autor e à autora, o documentário de Flávia Castro expõem aos espectadores os
seus conflitos e as suas subjetividades. Escancara aos leitores o sentido de busca
enquanto um processo público de encenação e de exposição.
Assim como no documentário de Tata Amaral, Diário de uma busca também
produz um gesto genealógico em sua abertura, convocando, deste modo, a
realização de uma leitura autobiográfica por parte do espectador14. Sobre sons que
lembram coturnos militares, fotografias oficiais, documentos periciais e recortes de
13
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jornais que nos informam a morte de Celso Castro, ouvimos a voz da diretora relatar
em primeira pessoa a misteriosa morte do pai dela, em 1984, aos 41 anos, na
cidade de Porte Alegre, Rio Grande do Sul.

Dirigindo-se diretamente aos

espectadores, Flávia Castro expõe as primeiras versões da morte do seu pai,
narradas pelos jornais, ora como uma tentativa de assalto ao apartamento de um
cidadão alemão que havia sido cônsul do Paraguai, ora por motivações políticas,
uma vez que Celso e Nestor Herédia desconfiavam que ele seria um ex-oficial
nazista. A tese de suicídio, sustentada pelos policiais que investigaram o caso,
mesmo sendo estabilizada ao longo dos anos nunca convenceu a diretora. Além de
desvendar a controversa morte do seu pai, a diretora afirma que realizar um
documentário que busca descobrir e investigar a causa da morte dele é ao mesmo
tempo saber mais sobre si: ―durante muito tempo pensar no meu pai significava
pensar em sua morte, como se pelo seu enigma e pela sua violência, ela tivesse
apagado a sua história e junto com ela parte da minha vida‖.
Em uma entrevista concedida ao jornalista André Miranda, em O Globo, a
diretora confirma a nossa tese ao afirmar que Diário de uma busca ―é muito mais
sobre a vida do que sobre a morte. Ele refaz uma trajetória de vida, é um filme sobre
uma família, uma experiência, uma infância‖15. Celso Castro, ainda que tenha
militado durante a juventude e a fase adulta em organizações de esquerda e tenha
sido exilado devido a sua atuação política, é um sujeito ordinário, comum e quase
anônimo em meio a grande narrativa da história política e cultural do país. Contudo,
a fricção entre o processo de busca pessoal e subjetiva da diretora e o ajuste de
contas com a história brasileira torna-se evidente ao longo do documentário. Após
entrevistar pessoas que conviveram com o seu pai e ao recorrer a arquivos
imagéticos e sonoros, a diretora viaja acompanhada da sua mãe até Santiago, umas
das cidades na qual ela morou com a família em seus anos de exílio. Tentando
reconstruir as suas memórias, Flávia Castro, acompanhada de sua mãe, retorna à
casa em que residiram na capital chilena. Ao informar ao filho dos atuais moradores
que estava fazendo um documentário sobre o seu pai e que havia viajado ao Chile a
fim de reencenar e reescrever as experiências dele no país, esse lhe pergunta se
era alguém importante e de imediato a diretora responde que, para ela, sim.

15

MIRANDA, André. No documentário 'Diário de uma busca', Flávia Castro aposta na memória para
tratar da vida do militante Celso Afonso Castro. O Globo, Rio de Janeiro. 03/11/2011.
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Outra cena de Diário de uma busca que nos chama a atenção é quando a
diretora conversa com Joca, seu irmão, sobre as contradições e as pistas
descobertas por ela a partir de sua investigação sobre a morte de Celso Castro.
Joca questiona a irmã-diretora sobre as brechas e falhas encontradas durante o
processo de apuração e pesquisa da polêmica causa do crime envolvendo o seu pai.
A diretora não nega que os vazios e as lacunas existem, entretanto, assume que
isso ocorre porque ela não está fazendo uma investigação policial, mas um filme.
Deste modo, não exageramos quando defendemos que o documentário realizado
por Flávia Castro, que apresenta e convoca a família para o primeiro plano (mãe,
irmão, irmão, avó), carrega o desejo não apenas de compreender a controvertida
morte do pai, como também reparar e reescrever uma parte da vida da realizadora e
das pessoas que de algum modo conviveram com a personagem operacionalizandose, assim, entre a urdida da história e a reconstrução, a constituição das identidades
e subjetividades.
Tanto O Rei do Carimã quanto Diário de uma busca rasuram e desestabilizam
o conceito de documentário de busca. Bernardet, ao forjar tal termo se interessava
pelos mecanismos de construção narrativa, os dispositivo, as opções e escolhas de
filmagens. Para nós, por outro lado, esse termo funciona, conforme dito
anteriormente, como um gancho, um suporte que não tem a ver apenas com os
métodos e escolhas dos diretores dos filmes, mas também com a busca pessoal das
realizadoras e dos realizadores sobre as suas origens e sobre uma parte do seu
passado que lhe foi negado ou sonegado pela história. Não negamos, entretanto,
que os dois documentários se situa na perspectiva teórica formulada pelo
pesquisador. Afinal, pudemos perceber nos documentários analisados até aqui neste
capitulo que, ―os personagens enfrentam obstáculos (que eles superam ou não
superam), alcançam seus objetivos ou não, exatamente como nos filmes de ficção, e
tudo isso organizado numa narrativa‖16. Partindo dessa afirmação, nos parece
evidente que para além da forma do filme, a preocupação dos realizadores recai
sobre a tentativa de reconstrução de determinadas experiências subjetivas e
particulares, mesmo aquelas consideradas irrepresentáveis17.
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BERNARDET, 2005, p. 149.
RANCIÈRE, Jacques. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2012.
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Diante dessa questão, podemos afirmar que Rocha que Voa, Person e
Histórias Cruzadas – corpus analítico da nossa tese, podem ser considerados
documentários de busca? Se partirmos da perspectiva acima, na qual esse modelo
de documentário preocupa-se com as demandas e escritas de si, podemos concluir
que sim. Apostamos em tal hipótese, pois acreditamos que ao reconstruírem a
experiência de vida de seus pais, em paralelo, os tais realizadores promovem uma
imersão sobre si mesmo ao investirem sobre o passado. O que queremos dizer com
isso é que a busca pelas origens implica num certo risco ao narrador, já que ele
pode encontrar algo imprevisto e que lhe cause dissabores e decepções, ou até
mesmo revelações positivas sobre a vida de quem é investigado. Ao mesmo tempo,
embora as questões ligadas ao íntimo transbordem a todo o momento, podemos
afirmar que intencionalmente os diretores exercem um rígido controle sobre o que é
apresentado aos leitores dos filmes. Isso se deve, não apenas em relação às
escolhas dos depoimentos e imagens que entrarão na montagem final, mas,
sobretudo, devido à relação de proximidade afetiva entre o sujeito e o objeto de
narração. As contradições das personagens, valorizadas em qualquer narrativa
biográfica e autobiográfica, pouco se fazem presentes.
Outra questão importante de ser ressaltada nesses documentários é a fricção
entre a reconstituição de determinas vivências da figura paternal e a restituição das
memórias pessoais e familiares dos realizadores. A pesquisadora Jovita Noronha
tem se dedicado a entender as relações entre a literatura e a evocação das figuras
parentais. No ensaio Em Nome do Pai: La dernière année, De Philippe Vilain
Noronha analisa o livro do escritor francês no qual ele narra uma parte da vida do
pai, mesclando memórias da infância do autor com os desafios da personagem em
lidar com uma doença terminal. Essas obras, cuja figura paterna é problematizada,
têm sido chamadas de narrativas de filiação. O termo foi criado em 1996 pelo
pesquisador Dominique Viat, utilizando as obras de Vilain como corpus. Nesse tipo
de narrativa, o autor, além de restituir as suas memórias, questiona a sua condição
de filiação, reencenando e reinterpretando a sua relação com a figura biografada. De
acordo com Noronha, as narrativas de filiação podem ser definidas da seguinte
forma:
Trata-se de uma forma literária ampla — compreendendo tanto textos
referenciais quanto autoficcionais —, cujas questões centrais são a filiação,
a herança e a transmissão. Para esses escritores, a auto-análise deixa de
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ser uma pesquisa reflexiva sobre a interioridade, para se concentrar numa
―investigação sobre sua anterioridade‖, ―sobre a ascendência do sujeito‖.
Assim, ―pai, mãe, ancestrais mais distantes, constituem os objetos de uma
pesquisa da qual um dos desafios últimos seria um melhor conhecimento do
narrador sobre si mesmo, através daquilo (daqueles) do qual (dos quais) ele
18
é o herdeiro‖ .

Ainda nesse ensaio, Noronha nos chama a atenção sobre algumas
características desse tipo de narrativa. Se em algumas escritas autobiográficas os
autores e as autoras se propõem a realizar uma obra genealógica, revisando e
revisitando a sua vida desde a infância e passando pela vida adulta, nas narrativas
de filiação os autores se concentram em ―momentos determinantes da existência,
como a evocação de uma perda, um luto, um encontro, episódio ou fases decisivas
da vida, uma separação‖19. Outra característica importante é a não definição de um
gênero específico, ou seja, elas podem ser escritas em forma romanceada, diarística
ou ensaística. Nesse sentido, conforme a pesquisadora faz questão de ressaltar, as
narrativas de filiação se inscrevem e se circunscrevem ao contemporâneo. Citando o
pesquisador Laurent Demanze, a autora esclarece que:
O herdeiro contemporâneo se encontra então no coração de uma
contradição, uma vez que, de um lado, ele diz adeus à longa duração do
tempo genealógico para se inventar singularmente, ao passo que, de outro,
ele sente ter o dever de ser o depositário das vidas ancestrais esvanecidas
pela aceleração histórica da modernidade. [...] eles pressentem o que
devem a seus pais, reconhecendo que são secretamente culpados pelo
sacrifício deles. É como se esses herdeiros problemáticos estivessem
dilacerados entre a necessidade moderna de uma destituição das figuras
parentais para chegar a si e o desejo de uma restituição das vidas da
20
ascendência para que elas não caiam no esquecimento .

Conforme podemos perceber, as narrativas de filiação centram seus esforços
teóricos sobre a produção literária. Se nessas obras os assuntos ligados à herança
cultural e política, os traumas, as ausências e até mesmo os pequenos detalhes da
vida de seus pais e familiares são exumados e trazidos em público a partir dos
livros, dos diários, blogs, etc., como essas questões são apresentadas nos
documentários que trazem a figura paterna para o centro do debate? Apostamos
que nas narrativas audiovisuais, embora o meio, a linguagem e as formas de
produção e acesso às materialidades sejam diferentes, as preocupações em torno
18
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da figuração do pai são semelhantes. Entendemos, portanto, que o gesto de escrita
e invenção da personagem biografada e de si próprio, deve levar em consideração
os vestígios materiais e imateriais que compõem os sujeitos, sejam eles os arquivos
imagéticos e sonoros ou as experiências íntimas, por muitas vezes inenarráveis no
plano da produção das memórias.
Demanze no texto chamado Récits de filiation21, escrito como prefácio para o
seu livro Encres orphelines, defende que as narrativas de filiação investem
melancolicamente nas origens e parentescos dos autores. Ao se centrarem em fatos
singulares e particulares da vida de seus parentes, os narradores escolhem e
selecionam determinados acontecimentos como disparadores das memórias e da
produção de identidades. Os três documentários que são objetos da nossa análise
nesta tese partem de episódios específicos da vida dos pais dos realizadores, tais
como a morte e o exílio. Assim, a partir da reescrita da sua história familiar, nesse
caso particular sobre a experiência de vida dos seus pais, Marina Person, Eryk
Rocha e Alice de Andrade interrogam e escavam uma parte de suas vidas e de suas
memórias, buscando entender o passado e o presente, assim como, compreender o
papel da herança nas suas formações políticas e culturais, tendo o sobrenome não
apenas como uma assinatura, mas, sobretudo, como uma ancoragem no campo
cinematográfico e intelectual.

3.2 PONTOS DE PARTIDA

Logo de saída, Person deixa claro aos espectadores se tratar de uma
autobiografia. A partir de imagens de arquivos do aniversário da irmã da realizadora,
a apresentadora Dominga Person, algumas das personagens do documentário nos
são mostradas. Ainda sobre essas imagens ouvimos uma voz fora de quadro dizer
que foi duro contar para a diretora e para a irmã sobre a morte do pai delas. Logo
após essa revelação, Marina Person, agora em quadro, recorda o instante que
soube da morte de Luiz Sérgio Person (Figura 2). Já Domingas confessa que pouco
se lembra da figura paterna, embora afirme que a imagem mais emblemática dele
tenha sido fixada por ela durante o seu funeral. Regina Jeha, companheira de
21

DEMANZE, Laurent. Récits de filiation. Revue Acta Fabula. Paris. 2008
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Person e mãe de Marina e Domingas, ao relembrar o comportamento da diretora,
ainda sob o impacto da morte dele, revela aos espectadores a permanente relação
de ausência e presença do pai na vida delas. Deste modo, a partir dos diálogos
estabelecidos entre mãe e filhas, nos é revelado não somente a morte de Luiz
Sérgio Person, mas a investigação de uma filha sobre suas origens, na qual ―o
verdadeiro lembrar, a rememoração, salva o passado, porque procede não só à sua
conservação, mas lhe assinala um lugar preciso de sepultura no chão do presente,
possibilitando o luto e a continuação da vida‖22.
Figura 2 – Imagens de arquivo do aniversário de Domingas Person e recordações
de Marina Person que compõem prólogo do filme

Fonte: Person (Marina Person, 2007, Dezenove Filmes)

Esse gesto genealógico de revelar e expor em sua escritura o tensionamento
entre a estrutura narrativa biográfica e a escrita autobiográfica, relacionando
diretamente a ausência de Person na vida da diretora mostra-se possível devido não

22

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Apagar os rastros, recolher os restos. SEDLMAYER, Sabrina;
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2012, p. 35.
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só à textualidade do documentário, mas também revela o nosso acesso a instâncias
paratextuais. Dizemos isso, pois tanto o título do documentário quanto o sobrenome
da diretora informam aos espectadores tratar-se de algo relacionado a ela ou à sua
família. Isto ocorre porque sabemos de antemão, a partir da crítica, dos cartazes e
sinopses disponíveis fora do universo textual do filme que ele se refere a um
documentário que tem o cineasta como seu objeto privilegiado. Defendemos que
Person não somente articula os limiares entre o público e o privado, entre o
particular e o coletivo, explorando os rastros deixados pelo seu pai ao longo da
existência dele, mas, sobretudo, engaja os leitores a partilhar com a diretora as suas
descobertas e os seus afetos, com o objetivo de ―exumar os restos de um legado em
ruínas e remendar pedaços rasgados de sua memória‖23.
Se nos primeiros planos de Person os diálogos entre a mãe e as filhas,
acompanhados de imagens de arquivos nos revelam traços autobiográficos da
realizadora, Histórias Cruzadas, dirigido por Alice de Andrade, reconstrói as suas
memórias a partir da narração em primeira pessoa. Como enuncia o título, o
documentário narra diversas histórias que se entrecruzam, tendo como tema
principal a trajetória bio-cinematográfica do diretor brasileiro Joaquim Pedro de
Andrade. Realizado 30 anos após a sua morte, o filme se debruça paralelamente
sobre a história do Brasil, sobre a esperança que os jovens cineastas brasileiros
tinham em relação ao poder do cinema como ferramenta de modificação do mundo,
e principalmente sobre a relação afetiva entre pai e filha. Logo após os créditos
iniciais nos informar que se trata de um filme realizado por Alice de Andrade, uma
imagem de arquivo é sobreposta por uma narração que nos interpela retoricamente
sobre qual é o papel da memória. Nesta primeira imagem uma criança brinca na
praia acompanhada de uma mulher que lhe ampara quando uma onda do mar quase
a derruba (Figura 3). Não sabemos ao certo quem são as pessoas presentes nesse
arquivo, entretanto, como uma voz em off enunciada em primeira pessoa se
endereça diretamente aos espectadores, somos levados a crer que quem a narra é
a própria diretora. Na segunda sequência do filme confirmamos nossa suspeita
quando Alice de Andrade relata: ―o cenário principal de minha infância e
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[...] exhumer les vestiges d'un héritage en miettes et raccommoder les lambeaux de sa mémoire
déchirée (DEMANZE, 2008, s/p, tradução nossa).
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adolescência foi uma casa aonde eu fui primeira filha única e depois do segundo
casamento de meu pai, a irmã de Antônio e Maria‖.
Figura 3 – Frames da sequência inicial de Histórias Cruzadas.

Fonte: Histórias Cruzadas (Alice Andrade, 2008, Bretz Filmes).

A partir dos rastros de suas memórias a diretora reinscreve sua trajetória
familiar atrelada à própria história do Brasil. Trazendo para debate a sua filiação – e
ressaltando a importância do seu avô paterno, Rodrigo Melo Franco de Andrade,
escritor ligado ao movimento modernista brasileiro e fundador do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Alice de Andrade reconstrói uma
parte da vida do seu pai e a sua inserção no campo intelectual e artístico do país,
bem como a relação afetiva que este manteve com a realizadora. Após informar ao
espectador a relação de Pedro de Andrade com parte da intelectualidade brasileira,
a narradora-personagem nos mostra a casa na qual viveu durante 26 anos com a
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sua família. Logo depois de ouvirmos a diretora nos explicar que a sua casa além de
servir de locação para alguns filmes do Cinema Novo, era ponto de encontro dos
diretores ligados ao nascente movimento cinematográfico brasileiro, vemos imagens
dela em ruínas.
Sobre essas imagens de demolição da sua antiga casa, a diretora relata: ―em
1988, Joaquim Pedro de Andrade, meu pai, morreu de câncer de pulmão aos 56
anos. Sua obra se resume a seis longas-metragens e oito curtas realizados em 30
anos num período chave da história do Brasil‖. Nessa breve abertura do
documentário, que tem como objetivo a apresentação da personagem biografada,
até então narrada exclusivamente pela diretora, Alice de Andrade associa os
escombros da sua antiga casa às ruínas da sua própria memória (Figura 4). Deste
modo, a entrada do espectador no filme se produz a partir do entrecruzamento entre
uma instância física, representada pela casa que ela morou e uma instância
imaginativa, na qual a memória exerce um papel fundamental.
Figura 4 – Escombros da casa antiga, ruínas da memória

Fonte: Histórias Cruzadas (Alice Andrade, 2008, Bretz Filmes).

Em Histórias Cruzadas, Joaquim Pedro é inserido no campo da intelectualidade
brasileira logo nos primeiros planos do filme. Em Person, por sua vez, esse
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movimento acontece ao longo do documentário. Em sua abertura Person não
explica nada sobre a personagem ou até mesmo questões ligadas à vida da diretora,
da sua mãe ou da sua irmã. Diferentemente do documentário de Alice de Andrade,
os minutos iniciais não revelam a causa da morte de Person, sua profissão ou seus
hábitos.
Se os documentários de Marina Person e Alice de Andrade têm como ponto de
partida a morte dos seus pais, Rocha que Voa parte de um episódio particular na
vida do cineasta Glauber Rocha: seu exílio em Cuba durante os anos de 1971 e
1972. Logo após o letreiro nos informar o título do documentário, ouvimos uma voz
criticar parte da intelectualidade latino-americana. Não sabemos ao certo quem é
dono da voz ou o contexto desta crítica. No entanto, se assumimos que tal filme
pode ser lido como uma autobiografia, somos levados, em princípio, a crer que
quem narra é o próprio diretor. Contudo, diferentemente dos outros dois
documentários citados aqui, em Rocha que Voa a voz que o atravessa é do próprio
Glauber Rocha. Se o gesto de engajamento do espectador ou da espectadora em
Person e História Cruzadas se dá a partir da existência de enunciadores em primeira
pessoa, aqui, esse gesto caminha num outro sentido. É a partir de arquivos sonoros
gravados de entrevistas concedidas pelo biografado a intelectuais cubanos que o
diretor articula as relações entre o passado e presente do registro. Visto que as
memórias e as experiências vividas pela personagem em Cuba não podem ser
questionadas, o gesto de apresentação dela completa-se assim que vemos uma de
suas fotografias surgir na tela.
Figura 5 – Registros imagéticos de Glauber Rocha.

Fonte: Rocha que voa (Erik Rocha, 2002, Novo Grupo Cinema e TV).
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Antes mesmo de ouvirmos os registros sonoros utilizados pelo diretor,
sabemos que a personagem retratada no documentário é o cineasta Glauber Rocha.
A respeito do título do documentário dado por Eryk Rocha à sua obra, podemos
inferir que este tem relação com a sua condição de exilado, uma vez que a
personagem retratada passou parte da sua carreira em diversos países, e, portanto,
sempre em trânsito. A Rocha – Glauber – que voa faz uma referência a essa
condição de cidadão do mundo do cineasta. Outra referência na abertura de Rocha
que voa ao pai é a opção de começar o documentário pela figura do mar – lugar
símbolo de liberdade e utopia em Deus e o Diabo na Terra do Sol e de chegada ao
paraíso perdido em Terra em Transe24 (Figura 6), ambos filmes do biografado.

Figura 6 – Referências ao mar e ao deslocamento no mapa na sequência inicial de Rocha que voa

Fonte: Rocha que voa (Erik Rocha, 2002, Novo Grupo Cinema e TV).

24

Sobre as imagens do mar nestes dois filmes, ver: NAGIB, Lucia. A utopia no cinema brasileiro:
matrizes, nostalgias, distopias. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.
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Como podemos perceber a abertura dos três documentários, mencionados
aqui, produzem gestos genealógicos bastante diferentes entre si. Ao mesmo tempo,
entendemos que para a realização de tal gesto, em alguns casos, é necessário um
tensionamento entre o texto e o paratexto, uma vez que nada sabemos sobre o
retratado ou sobre o autobiografado. Cremos assim, que os diversos modos de
engajar os leitores logo nos primeiros planos dos filmes e fazê-los acreditar que
assistem uma autobiografia, só é possível a partir de um duplo gesto que passa
tanto pelos realizadores, quanto pelos espectadores. Além disso, ao inserir a figura
paterna no campo da intelectualidade brasileira, os realizadores não apenas
reconstroem fatos e

acontecimentos da

vida

deles, mas, especialmente,

transformam a partir seus sobrenomes, os rastros – especialmente os arquivos
imagéticos e sonoros – em herança cultural, política e porque não, em herança
econômica. Nesse ponto concordamos com o filosofo André Gorz quando ele
defende que o acesso aos bens imateriais (memórias, intimidades, arquivos caseiros
e privados, etc.), ―se torna a principal fonte de valor e de lucro, e assim, segundo
vários autores, a principal forma de trabalho e do capital‖25.
No entanto, não nos cabe aqui discutir as formas de capitalização dos diretores
a partir dos documentários que investigam a relação de presença e ausência dos
pais nas suas vidas. O que nos interessa é entender de que modo esses filmes os
inserem no campo cinematográfico, uma vez que as referidas personagens não são
sujeitos ordinários, mas cineastas reconhecidos mundialmente pelas as suas obras
e atuações políticas. Não é por acaso que Person e Rocha que Voa são os primeiros
longas-metragens de Marina Person e Eryk Rocha26. Outros cineastas seguem o
mesmo caminho trilhado pelos realizadores. Como exemplo do que defendemos,
destacamos Belair (2009), de Bruno Safadi e Noa Bressane, filha do cineasta Julio
Bressane, que conta a história da produtora de filmes que leva o mesmo nome do
documentário e que tinha como sócios Bressane e Rogério Sganzerla 27. Utilizando
arquivos caseiros, cenas dos filmes dos diretores e entrevistas, o documentário
reconta o curto período de existência da Belair Filmes, que funcionou entre fevereiro
e maio de 1970 e realizou sete longas-metragens no Rio de Janeiro, entre eles, A
25

GORZ, André. O imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005. p. 29.
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Sganzerla.
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família do Barulho (Julio Bressane) e Copacabana Mon Amour (Rogério
Sganzerla)28.
Outro documentário que nos parece importante citar aqui é Anabazys (2007),
de Paloma Rocha e Joel Pizzini. Assim como Eryk Rocha, a diretora, que já havia
realizado outro documentário para a televisão sobre o seu pai29, também parte de
um episódio particular da vida dele: a gravação de A Idade da Terra (1980), último
filme de Glauber Rocha. Em Anabazys, a apresentação da personagem acontece
nos primeiros minutos de filme. Após os créditos iniciais ouvimos a voz de Glauber
Rocha supostamente dirigindo alguma cena. Sobre uma tela escura surge uma
cartela escrita Glauber Rocha em:, artifício bastante utilizado nos chamados filmes
de ficção com a intenção de despertar e intensificar para os espectadores os atores
que participam da obra. A próxima cartela traz o nome dos diretores e do montador,
e ainda sobre a voz da personagem, vemos o cineasta surgir na tela. Esse gesto
inaugural escancara aos leitores qual o objeto principal de representação do
documentário. Mesmo que o público fruidor não tenha tido acesso a elementos fora
do texto fílmico, a abertura não deixa margens para dúvida sobre de quem se fala.
Anabazys e Rocha que voa aproximam-se afetivamente da figura paterna, não
apenas pelo investimento no espólio glauberiano, mas, sobretudo pela sua forma
ensaística30 – que por sua vez, emula alguns dos filmes do próprio diretor. O que
queremos dizer com isso é que, diferentemente dos documentários Person e
História Cruzadas, nos quais as diretoras imprimem fortemente as marcas de
subjetividade que constituem as autobiografias, nesses dois filmes que circulam em
torno de Glauber Rocha, a aproximação subjetiva com a figura paterna e com as
suas obras se dá no âmbito da simulação da linguagem. Além disso, outra questão

28
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importante de ser observada em ambos os documentários é a ausência da voz dos
realizadores, seja ela do universo da diegese ou não. Enquanto Marina Person e
Alice de Andrade revelam explicitamente a impossibilidade de separação entre a
narração e o fato narrado, Eryk Rocha e Paloma Rocha vão à contramão de certa
tendência, buscando, assim, afastar-se de um julgamento pessoal sobre as
experiências vividas pelo pai.
Diferente de Paloma Rocha, Eryk Rocha era ainda uma criança quando
Glauber Rocha morreu e certamente nada se lembra da figura paterna. Sabemos
que uma das características das biografias e autobiografias é a presença de
entrevistas e dos testemunhos como forma de mediação e acesso às memórias e às
experiências vivenciadas pelas personagens. Portanto, para que determinado fato
que não foi vivido pelo narrador seja representado é necessário ancorar-se em
diversos rastros – materiais ou imateriais –, que mesmo que se configurem como
lugares de ―emergência das lembranças‖31, não perdem seu caráter fabular devido
às ―operações linguísticas, discursivas, subjetivas e sociais do relato da memória‖32.
Assim, tal qual as chamadas autobiografias, as narrativas de filiação não escapam
dos processos de ficcionalização e da impossibilidade de representação da verdade
de uma vida, uma vez que os realizadores elegem, e até certo ponto, controlam as
imagens e as palavras que atravessam essas obras. O contrato de leitura
autobiográfica se estabelece então a partir da crença do leitor nos testemunhos e
nas materialidades que compõem os documentários, defendidos aqui não como
signos de verdade ou de prova, mas como vestígios de acontecimentos.
O controle sobre as imagens e representações produzidas sobre a figura
paterna, especialmente tratando-se de sujeitos que se situam num campo intelectual
e artístico, não se deve apenas pela relação afetiva entre narrador e personagem,
mas também devido a um gesto biopolítico que transforma a vida e suas extensões
em capital. Um bom exemplo do que queremos dizer aqui são os processos de
restaurações das obras cinematográficas conduzidas por filhos e filhas de cineastas
e os centros culturais que arquivam e concentram os arquivos pessoais produzidos
por eles. Estes não apenas se preocupam com a difusão e preservação do legado
artístico dos pais, mas também com aspectos econômicos ligados à herança e à
31
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produção material e imaterial dos realizadores. Para justificar a nossa afirmação,
podemos citar os casos dos restauros das obras de Joaquim Pedro de Andrade33 e
de Leon Hirszman34 e a criação e manutenção do centro cultural Tempo Glauber35,
fundada por Lúcia Rocha, mãe do cineasta Glauber Rocha36. Pensando nessa
relação entre família e herança, Bourdieu escreve que:
Esse privilégio é, no concreto, uma das principais condições de acumulação
e de transmissão de privilégios, econômicos, culturais, simbólicos. De fato,
a família tem um papel determinante na manutenção da ordem social, na
reprodução, não apenas biológica, mas social, isto é, na reprodução da
estrutura do espaço social e das relações sociais. Ela é um dos lugares por
excelência de acumulação de capital sob seus diferentes tipos e de sua
transmissão entre as gerações: ela resguarda sua unidade pela transmissão
e para a transmissão, para poder transmitir e porque ela pode transmitir. Ela
é o ―sujeito‖ principal das estratégias de reprodução. Isso se torna bem
claro, por exemplo, na transmissão do nome de família, elemento primordial
do capital simbólico hereditário: o pai é apenas o sujeito aparente da
nominação de seu filho, já que ele o nomeia de acordo com um princípio
que não domina e que, ao transmitir seu próprio nome (o nome do pai), ele
transmite uma auctoritas da qual não é o auctor e em conformidade como
37
uma regra que não criou .

A investigação em torno das experiências de vida da figura paterna e a
preservação e conservação das produções artísticas e culturais realizadas por ele,
têm não somente a intenção de resgatar momentos importantes das personagens,
mas, sobretudo, garantir a inclusão dos narradores em um espaço social e político
no qual a herança configura-se como um bem, transformado o espólio que lhe foi
transmitido em extensão da sua própria vida. A garantia da transmissão do legado
familiar, entretanto, se deve pela possibilidade de narrar e identificar os rastros
produzidos pelo pai ao longo de sua existência, evitando assim que o passado e a
memória desapareçam por completo. Não seria exagero afirmarmos então, que no
caso dos documentários que selecionamos como objeto de análise, reelaborar o
passado dos seus pais, e por extensão, uma parte da vida dos realizadores que lhes
foi sonegada, revela um desejo de retorno e reparação das suas origens e de
33
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valorização das suas identidades. Esse tipo de narrativa, portanto, tem como
característica o reconhecimento das subjetividades dos narradores, que por meio de
uma relação dialética entre passado e presente lhes garante uma ancoragem e uma
inserção em determinado grupo profissional e social.

3.3 AUSÊNCIAS, PRESENÇAS E RESTOS

Sabrina Sedlmayer e Jaime Ginzburg no texto de apresentação do livro Walter
Benjamim: rastro, aura e história escrevem que ―aquilo que resta de um passado, de
uma trajetória, pode constituir uma base para tentar compreender o que ocorreu a
um indivíduo ou a uma sociedade‖38. Os pesquisadores defendem, ainda, que o
rastro, enquanto aquilo que é vestígio, que resta, é uma categoria apropriada para
interpretar e investigar o passado. Nesse sentido, podemos estabelecer uma relação
entre a presença e a produção dos rastros na construção biográfica e autobiográfica
e as chamadas narrativas de filiação. Defendemos tal aproximação porque aquilo
que restou das experiências das personagens assinala uma presença, um passado
vivenciado e que inevitavelmente reverbera no presente do narrador. Ao mesmo
tempo, é importante ressaltar que o rastro não pode ser representado em sua
totalidade devido ao caráter fugidio das memórias e das lembranças, e que,
portanto, não é realmente o que foi a experiência de vida da personagem.
Os documentários que se apropriam dos vestígios acolhidos e escolhidos por
quem os organiza devem levar em conta, então, que a sua construção narrativa
depende da interpretação dessas sobras, e deste modo, reescrever as relações
entre aquilo que diz respeito ao passado e ao presente. Reordenar os arquivos
imagéticos e sonoros, assim como os testemunhos e as entrevistas nos
documentários autobiográficos ou que se situam numa categoria similar, é afrontar
as possibilidades de desaparecimento da história e da vida, uma vez que, como nos
lembra Ginzburg, ―cada rastro, cada ruína, cada fragmento pode trazer em si um

38
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potencial de conhecimento do passado‖39. A afirmação do pesquisador dialoga com
o que escreve Arfuch sobre a relação dos arquivos com a produção de memória. De
acordo com ela, ―o arquivo opera no campo da memória, como aquilo que se
guarda, que resiste ao fluxo do desaparecimento, que por alguma razão permanece,
se entesoura, se cultiva, se preserva‖40. Entretanto, cabe destacar que não
entendemos os arquivos, em todas as suas materialidades, como uma instância de
verificação e prova de que determinada experiência ocorreu, mas como um
dispositivo de rememoração e de fabulação.
Arfuch acrescenta ainda que nas autobiografias, o desejo de reinscrever as
suas próprias vidas vem sempre em companhia da certeza da finitude e do
desaparecimento físico do narrador. Nesse ponto, certamente, é possível
estabelecer um ponto de convergência entre o pensamento da autora com a defesa
que Gagnebin faz sobre a escrita como um lugar de produção de rastros e de
preservação e produção da memória, haja vista que ―o rastro inscreve a lembrança
de uma presença que não existe mais e que sempre corre o risco de se apagar
definitivamente‖41. Assim, ao se recorrer tantos aos arquivos imagéticos e sonoros
quanto às entrevistas, confissões e testemunhos – que além de esclarecerem fatos
importantes da vida das personagens, nos revelam segredos e contradições, estes
documentários estão diretamente ligados à conservação das memórias e, também à
produção da saudade e da melancolia. Embora ambos os conceitos sejam difíceis
de definição, entendemos que é possível relacioná-los ao nosso estudo, uma vez
que os rastros deixados pelas personagens funcionam como um gatilho de
sentimentos e de rememoração.
Conforme defende o pesquisador Jean Starobinski, os sentimentos só podem
se manifestar a partir da sua materialidade, seja por meio de fotografias, de sons, de
palavras ou outras formas de expressividade. Concordamos com o autor quando
este afirma que ―um sentimento só pode ser objeto de estudo depois que aparece
num texto. Nada de um sentimento é captável aquém do ponto em que ele é
39
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nomeado, em que designa e se exprime‖42. De tal modo, o que é sentido só pode ser
disseminado pela linguagem. No caso dos documentários analisados nesta tese, a
relação afetiva entre as personagens e os realizadores não pode ser expressa em
sua totalidade, pois, assim, como todas as narrativas passam por um processo de
ficcionalização, as emoções, os sentimentos e as suas relações de experiência de
fruição e de descobertas são mediadas ao serem transmitidas aos leitores. A
nostalgia, então, se faz presente ao relacionar o desejo de obtenção e a
impossibilidade de reconstrução da totalidade de um sentimento e de uma
experiência supostamente vivenciada.
Ao traçar um panorama histórico e cultural das implicações e do conceito de
melancolia na sociedade, Starobinski aproxima o sentimento nostálgico ao luto. Para
ele, a nostalgia pode ser definida como ―o sofrimento do indivíduo provocado pelo
efeito da separação, quando ele ficou dependente do lugar e das pessoas com
quem se estabeleceram as suas primeiras relações‖43.

Diante da conclusão do

autor, não nos parece forçoso associar teoricamente o sentimento de nostalgia com
a ideia de saudade. O pesquisador Augustin de Tugny em O presente da saudade,
escrito como prefácio do livro Saudade: da poesia medieval à fotografia
contemporânea, o percurso de um sentimento ambíguo, de autoria de Samuel de
Jesus, descreve esse sentimento como um enigma44, no qual a relação entre
ausência e presença se sustenta. Trazendo as fotografias como lugar singular da
sua observação sobre a obra supracitada, Tugny escreve que:
[...] talvez entre todos os objetos e símbolos que sustentam a economia da
saudade, a imagem fotográfica tenha se tornado suporte instrumento
privilegiado, os álbuns de família nas casas brasileiras perpetuam como que
pequenos altares aos Lares, uma coleção de evocações do passado
45
acariciadas pelo olhar de quem os vivenciou e tenta reavivá-los .

É possível notar, então, que as imagens, e, portanto, os rastros e restos das
experiências dos sujeitos, desempenham um importante papel na rememoração e
no gesto de imaginação e fabulação da memória. Como defendemos, os diretores e
42
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os

entrevistados

ao

visionarem

os

diversos

arquivos

que

compõem

os

documentários relembram diferentes momentos da vida das personagens, revelando
os segredos e as intimidades deles, e, sobretudo, produzindo aberturas para o
presente, no qual o sentimento de falta e de presença são materializados pelas
palavras e pelos gestos dos testemunhos. Ao se confortarem com a materialidade
dos rastros, os realizadores imprimem, a partir da linguagem documental, ―a frágil
presença do que não pode ser esquecido e que sempre chama nossa lembrança,
nossos pesares e as esperança ilusória de um retorno‖46. Nesse sentido, é
importante reafirmar a impossibilidade entre a separação objetiva entre a
personagem representada ou auto-representada e entre o narrador, independente
da intensidade da relação afetiva entre ambos.
Podemos, portanto, inferir que Person, Histórias Cruzadas e Rocha que Voa
são documentários nos quais os vestígios inscritos ao longo da trajetória dos
biografados produzem não apenas ―imagens-saudade‖47, mas um gesto de
rememoração. Além disso, tal gesto de ativação e de produção de escrita
autobiográfica, só se torna possível devido ao desejo de revelar aspectos da
intimidade familiar, transformando em público as experiências supostamente vividas
por seus pais. Assim, eles fomentam as instâncias da memória, nas quais, não só as
relações pessoais das personagens são colocas em questão, mas, principalmente,
as suas relações com a época em que viveram, onde o cinema era considerado a
mola propulsora de transformação da sociedade.
Esses documentários colocam em primeiro plano, por conseguinte, o processo
de investigação do passado dos realizadores atrelados à memória política e cultural
do país. Dizemos isso, pois, conforme pudemos perceber acima, o espólio herdado
pelos diretores se deve igualmente pela atuação artística dos seus pais e pela
presença destes nos diversos campos de discussão sobre a identidade brasileira. As
descobertas em torno de episódios das suas próprias vidas, até certo ponto
desconhecidos por eles, se devem não somente em razão à convocação de pessoas
que conviveram com os seus pais, mas ao acesso a elementos importantes para
reconstrução da figura paterna, como os arquivos. De tal modo, os arquivos exercem
uma dupla função diante destas narrativas: de um lado transformam-se em sintoma
46
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de uma experiência, de uma presença e do outro lado, em objeto de encenação e
reordenamento das memórias. Os arquivos seriam, então, conforme nota Arfuch, um
lugar de interpretação e de acúmulo de vestígios48.
As entrevistas e os testemunhos se colocam neste mesmo patamar
interpretativo. Embora saibamos que nem todo documentário biográfico e
autobiográfico precise trazer em suas construções narrativas a presença de
entrevistados, quando estes se fazem presentes ocupam um importante lugar na
produção de um imaginário sobre a personagem representada. Isso se deve, como
já apontamos anteriormente, à instauração de uma relação dialógica entre os
diretores e as pessoas convidadas por eles para revelar aspectos determinantes da
vida das personagens. Defendemos aqui que essa modalidade de entrevista pode
ser considerada como um gesto autobiográfico. Cabe lembrar, porém, que as
entrevistas estão intimamente atreladas à memoria, e assim sendo, passíveis de
esquecimentos e fabulações. Os espaços de construção desse gesto de revelar
aspectos positivos e negativos sobre os sujeitos, especialmente nos filmes
escolhidos como objeto da nossa tese, são ativados por meio do enfretamento com
as imagens expostas diante dos entrevistados.
Assumimos, logo, que nesses documentários a rememoração e a partilha de
descobertas em relação às posturas públicas e privadas das personagens são
incitadas quer pelo encontro entre os sujeitos participantes do processo de
investigação de si, quer pelo tensionamento e confronto entre os rastros fabricados e
inscritos pelos seus pais durante a produção de suas obras e de seus ―atos de
comunicação‖49. Esse processo de reavivamento da memória, por sua vez, se
mostra latente nas obras cuja presença das personagens ―continua a existir de
forma misteriosa no presente‖50. Os traumas, os períodos particulares nas vidas de
seus pais, os vazios deixados pela morte, são, portanto, motes para as
investigações e buscas sobre o passado dos realizadores, buscando, assim, um
maior
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4 RASTROS DE FILIAÇÃO

A memória é uma ilha de edição
Waly Salomão

Como

escrevemos

nos

capítulos

anteriores,

defendemos

que

os

documentários Person, Histórias Cruzadas e Rocha que Voa podem, por parte dos
espectadores, acionar um modo de leitura autobiográfica, pois, ―a autobiografia não
seria um gênero, mas uma figura de leitura ou de entendimento‖1. Ao recolherem os
rastros das experiências vividas por seus pais e, consequentemente, através da
montagem

desse

material imagético,

sonoro e

testemunhal, os diretores

reconstroem as suas identidades e as suas subjetividades. Nesses filmes, eles
recriam as suas memórias e uma parte de suas vidas a partir da representação da
presença e da ausência dos pais em suas vidas. A investigação em torno do
passado dos realizadores acontece, dessa maneira, por meio da mediação e da
organização narrativas das diversas materialidades convocadas e encontradas
durante a realização dos documentários. Ao mesmo tempo, se as vivências e os
vestígios deixados ao longo da existência da figura paterna só podem ser
conhecidos através das mediações, não nos parece exagero afirmar que nesse
processo de escrita sobre o outro, a invenção e a fabulação de determinados
acontecimentos se façam presentes.
Partirmos da hipótese de que as autobiografias e as chamadas escritas de si
diluem as fronteiras entre o público e o privado, pois o desejo dos realizadores em
narrar e reelaborar as suas próprias vidas, utilizando a vida do outro como meio de
construção e reparação das suas subjetividades, restitui e restaura tanto as
memórias individuais quanto as coletivas. Tais narrativas, conforme escreve Arfuch,
são a ―expressão de uma época, de um grupo, de uma geração, de uma classe, de
uma narrativa comum de identidade‖2. Os documentários que compõem o nosso
corpus de análise são importantes exemplos de tal questão. Primeiro porque toda
1

KLINGER, Diana. Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada etnográfica. Rio
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2
ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. Tradução de
Paloma Vidal. Rio de Janeiro: UERJ, 2010, p.100.

75

narrativa biográfica e autobiográfica se ancora em fatos contemporâneos a elas;
segundo por conta dos sujeitos retratados pelos diretores. As personagens centrais
da abordagem são importantes artistas e intelectuais de renome na história recente
do país, e que, portanto, produziram marcas indeléveis nas suas atuações na cultura
brasileira. Outra questão importante, diz respeito justamente à inserção dos
realizadores no campo cinematográfico, pois ao retratarem os seus pais,
transformam a sua herança cultural em ingresso à cena pública.

4.1 UMA POSSÍVEL APROXIMAÇÃO

Alguns teóricos têm se dedicado a pensar sobre a relação entre as produções
audiovisuais e a representação familiar e as suas implicações na formação dos
sujeitos. Odin, por exemplo, com base em um tipo de cinema bastante particular e
caseiro desenvolve o conceito de filme de família. O pesquisador define esse tipo de
filme da seguinte maneira:
Não tem que narrar uma história porque essa já foi vivida pelo público que
assiste à projeção (isto é, os membros da família). O que caracteriza o filme
de família é que o contexto que dá sentido às imagens já está em quem vê
o filme, já ―dentro do sujeito‖ [...]. As imagens do filme de família funcionam
não como representações, porém como índices, permitindo que cada
membro da família volte à sua própria vivencia e à de sua família. Isso
explica por que um filme familiar é muito entediante para aqueles que não
são membros da família: eles não têm contexto e não entendem nada da
sequência sem lógica de imagens às quais estão assistindo. Isso explica
igualmente por que os membros da família veem nas imagens algo diferente
do que está sendo representado: uma imagem insignificante (uma criança
na praia) pode levar à lembrança de um drama pessoal (foi nesse dia que o
médico me disse que estava com câncer). Consequentemente, pouco
importa que as imagens sejam mal filmadas, desfocadas, tremidas,
totalmente estereotipadas. O que importa é que refletem acontecimentos,
emoções, sentimentos que, como tais, não são estereotipados: são relativos
3
à vida de cada membro da família .

A citação acima deixa evidente que nesse modelo de filme, as imagens
projetadas só fazem sentido para quem, de algum modo, partilha das experiências
vivenciadas por tal grupo social. Portanto, o gesto de rememoração instaurado por
meio da leitura dos chamados filmes de família se dá a partir do modo privado de
3
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produção de sentindo. De acordo com o autor, esse modo privado de leitura se
manifesta em dois planos, no que ele chama de nível coletivo e no nível individual.
Vejamos, então, o que o autor quer dizer com tais formulações.
No nível coletivo: os membros da família produzem juntos (conversa-se
muito durante a projeção de um filme familiar) o texto da história
(principalmente mítico) da família; sob a pressão da instituição familiar essa
produção é geralmente consensual (procura preservar a unidade e a
continuidade da família).
No nível individual: durante a projeção, cada um dos membros da família se
lembra de coisas extremamente pessoais que evita manifestar em público;
essa dimensão interna da produção de sentido é muito menos consensual
que a precedente: é aí que reaparecem velhos rancores, rivalidades, até
4
conflitos ou ódios entre membros da família .

Deste modo, ao se confrontarem com os rastros fabricados e inscritos no
tempo, os espectadores, afetados por essas imagens, reagem de diferentes modos.
Ao relembrar determinadas passagens de sua vida em família, ou até mesmo a
ausência dela, a produção de um sentimento melancólico provoca sobre o público
fruidor, conforme defende Starobinski, ―uma presença mental que nos faz sentir,
com dor e delícia, a iminência e a impossibilidade da restituição completa do
universo que se foi e que emerge fugazmente fora do esquecimento‖ 5. Os filmes de
família, portanto, produzem possibilidades de memórias, pois, conservam e
armazenam vestígios coletivos e individuais6. De outro lado, podem atuar também
como fontes historiográficas ou arquivos imagéticos, quando utilizados em outras
produções audiovisuais, sejam elas autobiográficas ou não, uma vez que
reaproveitadas por outros diretores, as imagens migram do domínio do privado para
o domínio do público7 e instauram, assim, novos sentidos e novas leituras.
Outro importante pesquisador que tem se atentado para as relações fílmicas
entre a representação da família e a construção das subjetividades e das
identidades dos realizadores e das realizadoras é Renov. No ensaio intitulado Filmes
em primeira pessoa: algumas preposições sobre a autoinscrição, o teórico se propõe
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a pensar sobre as diversas possibilidades de documentários autobiográficos,
incluindo o que ele chamou de etnografia doméstica. De acordo com ele,
A etnografia doméstica é um modo de prática autobiográfica que une o
autoquestionamento à preocupação da etnografia em documentar a vida
dos outros, em particular, membros da família que servem como espelho ou
contraste para o eu. Devido aos laços de parentesco, sujeito e objeto estão
atados um ao outro. O resultado é um autorretrato refratado através de um
8
outro familiar .

O conceito forjado pelo pesquisador torna patente a importância da presença
(mesmo que ausente) dos membros da família dos diretores e das diretoras nas
suas formações identitárias. Os documentários selecionados se aproximam dessa
relação tendo a figura paterna como personagem. Dizemos isso, pois, os diretores,
com o pretexto de saberem mais sobre as suas origens e sobre o passado que lhes
foi negado, investem seus esforços para reconstruírem uma parte de suas memórias
e as lacunas do seu eu, a partir do pai. No entanto, conforme afirma o próprio
Renov, esses filmes nem sempre são realizados sem algum tipo de partilha, visto
que ―as etnografias domésticas tendem a ser investigações carregadas, repletas de
uma curiosa espécie de epistemofilia, uma pitada de afeto, ressentimento e até
aversão a si próprio‖9. Ainda no texto citado acima, o pesquisador conclui que as
autobiografias filmadas estabelecem uma relação com o político, uma vez que
questionar e repensar as sua identidades e os seus lugares no mundo é um ato
político.
Diante disso, nos parece possível pensar uma aproximação do conceito de
autobiografia às chamadas narrativas de filiação, conforme já havíamos dito
anteriormente. Os documentários autobiográficos aqui estudados, desta forma,
pertencem a essa categoria de escritura, na qual o passado é confrontado e
revisado no presente da própria realização. Entretanto, cabe observar que o que
chamamos de autobiografias neste trabalho não se referem apenas aos
documentários realizados em primeira pessoa ou os que trazem de forma explícita a
presença corporal do realizador (incluindo a voz), mas também aos documentários
que lidam com a presença e ausência da figura paterna na vida dos diretores,
independentemente da sua estrutura narrativa. O que nos interessa, portanto, é
8
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compreender como os realizadores, a partir dos vestígios escritos na história,
constroem suas identidades. Logo, podemos afirmar que falar sobre os membros da
sua própria família em um documentário é ao mesmo tempo falar de si mesmo,
independente da exacerbação do eu no texto fílmico.
Person e Histórias Cruzadas trazem evidências de um cinema considerado
subjetivo, no qual o eu das realizadoras estão expostos logo em sua abertura. Além
disso, as próprias cineastas narram parte dos documentários em primeira pessoa,
deixando evidente aos espectadores a relação de filiação delas com as personagens
retratadas. Já a construção narrativa de Rocha que voa se assemelha às chamadas
biografias filmadas, nas quais pouco ou nada se sabe do diretor dos documentários,
considerando que ele não aparece de maneira explícita no texto da obra. Se as
diretoras, notoriamente, manifestam a sua intervenção e a sua presença corpórea
em seus filmes, no documentário de Rocha, essa presença se dá pela manipulação
das cores e pelos intertítulos que ocupam e criam sentidos ao filme, conforme
veremos mais à frente. Deste modo, se é possível pensar a convergência das
autobiografias e das escritas de si com as narrativas de filiação, podemos falar na
existência de documentários de filiação? Parece-nos que sim, já que como afirma
Noronha, as narrativas de filiação tem como preocupação a ―restituição da memória,
da biografia familiar através da evocação das figuras parentais‖10.
A autora acrescenta ainda que ―ao construir sua narrativa pessoal, o sujeito
desvenda, reinterpreta, questiona e até pode contrariar essa narrativa anterior,
assumindo uma posição de continuidade ou de ruptura em relação a seus
ascendentes‖11. Assim como seu correspondente na literatura, o que chamamos
aqui de documentários de filiação se preocupa com o processo de investigação dos
diretores sobre os seus antepassados e como essa genealogia ressoa no presente.
Como toda forma de escrita, esses documentários inevitavelmente se utilizam de
estratégias de ficcionalização em suas construções narrativas. Ao recorrerem às
suas próprias memórias e às de quem viveu os acontecimentos narrados, os
diretores não falseiam as supostas realidades vividas pela sua personagem, mas
reencenam e recriam as experiências sintomáticas e particulares que de algum
modo os interessam. Considerado um fenômeno contemporâneo, a emergência
10
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dessa

narrativa

se

mostra

uma

tendência,

notadamente,

por

conta

da

descentralização dos sujeitos contemporâneos e por conta da, cada vez mais
necessária, busca das origens como um fato de construção e compreensão de suas
subjetividades12.
Em uma entrevista concedida ao repórter Gustavo Ranieri, publicada no site da
Revista Brasileiros, Eryk Rocha revela que a realização de Rocha que voa não se
limita a uma revisão do pensamento intelectual de Glauber Rocha sobre a política e
o cinema realizados na América Latina. O documentário configura-se também, em
um gesto de inscrição genealógica. Quando perguntado sobre a ideia do seu pai
criar um movimento cinematográfico que pudesse unificar os países latinoamericanos, o diretor responde:
Do meu pai, não tinha uma referência clara disso até aquele momento. Só
veio depois com o meu primeiro longa, o documentário Rocha que Voa,
filmado em Havana e montado depois no Rio de Janeiro (lançado em 2002).
Na verdade, acho que tomei consciência disso tudo de alguma forma com o
filme pronto. O processo desse longa é a minha construção desses fatos.
Esse filme é uma tríplice declaração de amor: ao meu pai, à América Latina
13
e ao cinema. E, ao mesmo tempo, a busca de quem sou eu .

A fala do diretor confirma nossa suspeita de que esses documentários,
atravessados por diversas camadas memorialísticas, sintetizam a busca e a
interrogação do passado e da herança cultural, política e econômica dos
realizadores que utilizam a figura paterna como um espelho de si mesmos. Não
questionamos aqui, entretanto, a qualidade dessas obras enquanto objetos de
produção de afetos, mas entendemos que realizar um documentário cuja
centralidade seja a vida e obra de um cineasta importante e reconhecido
mundialmente, facilita a entrada dos diretores no campo das artes e da
intelectualidade.
Outra questão importante que podemos concluir a partir da entrevista do Eryk
Rocha é o fato de a realização do documentário servir de desdobramento para a
descoberta de alguns fatos da vida do seu pai, que ele pouco ou nada sabia. Isso se
deve, conforme escrevemos, devido à manipulação e o reemprego dos arquivos
12
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imagéticos e sonoros, assim como a presença das entrevistas e testemunhos dos
actantes do documentário. O encontro do realizador com os vestígios sobreviventes,
e por vezes ressignificados, permite, assim, ao diretor rememorar e fabular
determinados eventos, pois, assim como ele próprio afirma acima, Rocha que Voa é
o resultado da construção dessa experiência.
No texto Le récit de filiation aujourd’hui, Demanze observa que em Encres
orphelines a sua preocupação era ―analisar o surgimento da narrativa de filiação
como evidência de um mal-estar na transmissão, atraído pelo projeto moderno‖. E
acrescenta que ―o indivíduo moderno tenta inventar uma identidade pela recusa
crítica da herança e das tradições do passado, no qual ele considera um entrave à
implantação da sua liberdade pessoal‖14. A afirmação do pesquisador francês, que a
princípio pode parecer contraditória, tendo em vista que defendemos que essas
narrativas possibilitam a construção subjetiva e identitária dos cineastas que se
propõem a realizar um documentário sobre os seus pais (sem negar, contudo, os
seus legados), se mostra pertinente para o nosso estudo. Dizemos isso, pois, as
identidades não são formadas de forma linear e sem atritos. Além disso, ao realizar
um filme justamente sobre a ausência, e simultaneamente, sobre a presença que
falta da figura paterna em suas vidas, acreditamos que esses diretores expurgam os
fantasmas que os assombram, uma vez que as narrativas de filiação transitam entre
o luto e a lembrança.
Uma passagem do documentário Person exemplifica bem o que queremos
dizer aqui. Ainda nos primeiros minutos do filme, uma conversa entre Marina Person
e a sua mãe, nos revela que ao saber da morte do seu pai, informada incialmente
pela irmã, a diretora questiona se tal fato realmente ocorreu. Com os arquivos
caseiros que mostram a mãe e Luiz Sérgio Person com outros convidados na festa
de aniversário de Domingas, escutamos fora de campo o seguinte diálogo:

14
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– Regina Jehá: Marina, Marina, você sabe que o pai morreu? Assim, ela
tinha quatro anos, ela não tinha nenhuma noção, mas você tinha todas as
noções.
– Marina Person: Que é que eu fiz?
– Regina Jehá: Você olhou pra mim e disse: é verdade? Aí eu disse, é!
Você fez três perguntas, na lata. Assim: você vai continuar a reforma? Você
vai casar de novo? Seis anos, e fez mais uma pergunta, tipo, o que é que
vai acontecer agora?

Na sequência seguinte, ouvimos Domingas, já adulta, revelar à irmã que pouco
se lembra do dia do velório do pai. Já a diretora diz se lembrar de que havia muita
gente, mas que em determinado momento as três permaneceram sozinhas por lá.
Ao inserir pequenas imagens do enterro, e ao ouvir as revelações de sua mãe, a
diretora reencena e reescreve um momento bastante sintomático da sua vida, visto
que não é por acaso que o documentário se inicia com a revelação aos
espectadores da morte de Person, mesmo que a causa da morte só seja trazida a
público na parte final do filme. Portanto, de um lado temos logo nos primeiros planos
um gesto genealógico, que como se sabe, depende de uma adesão por parte do
público fruidor. Outrossim, podemos inferir que ao ter contato, tanto na montagem do
documentário, quanto com o relato de sua mãe sobre sua reação perante o
desaparecimento do seu pai, a diretora escava as suas memórias, produzindo,
mesmo que de maneira fabular, uma relação de justaposição com o seu objeto. Tal
como defende Demanze15, entendemos que ao restaurar e vasculhar o passado e os
arquivos de família, Marina Person objetiva não apenas entender e interrogar as
suas origens, mas promover uma busca que tem como finalidade compreender as
experiências vividas pelo seu ascendente.
Na abertura de Histórias Cruzadas, realizado por Alice de Andrade, que assim
como Person explicita que o seu pai já havia falecido quando da realização do
documentário, a diretora não convoca outras pessoas para rememorar as suas
relações com ele. Só depois do preâmbulo de apresentação da personagem,
finalmente vemos e ouvimos Joaquim Pedro de Andrade, já um diretor de cinema
consagrado, falar sobre a sua trajetória. Em uma filmagem realizada no Salão Nobre
da Faculdade Nacional de Filosofia, hoje chamada de Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), datada do ano de 1978, o diretor explica que fora ali que boa
15
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parte dos cineastas ligados ao Cinema Novo, e que integravam o Clube de Cinema
Chaplin-Club, se formaram enquanto cinéfilos, críticos e cineastas. Neste
documentário a narração em primeira pessoa deixa claro aos espectadores que as
experiências descritas pela realizadora foram supostamente vividas por ela. Para
ratificar as suas lembranças, ao longo do filme a cineasta entrevista diversas
pessoas que conviveram com ele, além de se utilizar de uma variedade de arquivos
como elementos que não visa necessariamente um processo de evidência ou prova
de verificabilidade, mas como um vestígio de memória.
Os documentários de filiação agenciam, assim, um processo de montagem e
remontagem genealógica, tornando ―presente aquilo que está ausente‖16. Diante das
inúmeras possibilidades de caminhos para representar as personagens, as escolhas
dos diretores devem levar em conta que nesse tipo de filme, tal qual escrevemos
anteriormente a respeito das chamadas biografias e das autobiografias, ―a
‗descrição‘ do passado é uma construção que obedece à interpretação de rastros de
diversa ordem (documentos, arquivos, testemunhos etc.) e a injunções singulares de
enunciação‖17. Ao exumar os restos que sobreviveram às constantes ameaças de
desaparecimento cotidiano, os diretores deslocam também essas narrativas para o
campo de apreciação e do debate coletivo. Há nesse sentido, portanto, um
movimento dialético que transforma o passado e o presente em um palco de partilha
de experiência, em que a figura parental está atrelada a uma história da coletividade.
É assim com Person, Histórias Cruzadas e Rocha que Voa. Ao tempo que tratam
dos pais Luiz Sérgio Person, Joaquim Pedro de Andrade e Glauber Rocha, trazem a
memória de cineastas que fizeram filmes no mesmo período histórico e que foram
vítimas da censura oficial do Estado, bem como, da repressão política e cultural.
Ora, se todo sujeito é um produto da época a qual ele é contemporâneo, não
seria diferente com Person, Joaquim Pedro e Glauber. Os filmes realizados por eles,
indubitavelmente carregam as marcas indeléveis do tempo e da história nas quais
estão submersos. Concomitantemente, ao trazer para debate a atuação pública de
seus pais perante o cenário cinematográfico brasileiro e mundial, esses diretores
promovem de igual maneira uma reflexão sobre o cinema. Desse modo, tais
documentários, que transformam os cineastas e o cinema em objetos de apreciação,
16
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podem ser lidos como importantes retratos históricos. Concordamos com Arfuch
quando ela reitera que ―nenhum autorretrato, então, poderá se desprender da
moldura de uma época, e nesse sentido, falará também de uma comunidade‖18. O
entrelaçamento das memórias e das histórias narradas pelos documentários que
tomamos aqui como objetos de nossa análise, traçam não só um panorama das
relações de ausência e presença da figura paterna na vida dos realizadores, como
também traz ―à luz uma série de pequenos acontecimentos que vão além do
interesse particular‖19.

4.2 DAS POSTURAS PÚBLICAS

Refletir sobre a postura20 pública dos sujeitos é levar em consideração, sua
atuação política, as polêmicas e as controvérsias que rodeiam a sua biografia. Em
Person, esse movimento de exposição do pensamento político de Luiz Sérgio
Person acontece logo após sermos finalmente informados sobre a ocupação
profissional do pai da realizadora. Ao vasculhar e retirar das estantes uma série de
fotografias e documentos, ouvimos a diretora ler algumas informações contidas no
passaporte de seu pai, onde o Consulado Geral do Brasil em Nova York informa a
profissão dele: cineasta. A partir da mediação de pessoas que conviveram com ele,
a diretora nos transporta para dentro do universo cinematográfico do autor, uma vez
que ao ouvirmos as primeiras impressões sobre a obra dele, somos apresentados
ao seu primeiro longa-metragem, São Paulo S.A (1965)21, em que denuncia a
passividade e a alienação da classe média diante do processo de industrialização do
país no final dos anos de 1950 (Figura 7).
Após a inserção de um trecho de O Caso dos Irmãos Naves (1967), JeanClaude Bernardet, que foi um dos roteiristas do filme, torna pública aos

18
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espectadores a divergência ideológica do diretor a respeito do chamado Cinema
Novo, ao qual Joaquim Pedro e Glauber Rocha se filiavam. Confrontando as suas
memórias, o ensaísta nos relata no documentário o seguinte:
Num determinado momento, Person me disse que ele achava que o pessoal
do Cinema Novo e o Glauber entre outros, estavam cheios de ilusões e se
comportavam todos como meninos que não estavam percebendo a
realidade política e que não ia ter Revolução nenhuma. E Person me disse
que ele não teve nenhuma surpresa quando chegou o golpe. E isso era uma
voz completamente, completamente diferente.

Figura 7 – Frames fazem referência à obra de Luís Person.

Fonte: Person (Marina Person, 2009, Dezenove Produções).

Em uma entrevista concedida à atriz Joana Fomm no Programa Luzes,
Câmera22, exibido TV Cultura em 1975, o diretor comenta o caso de ter sido
acusado de negar a paternidade de um filme chamado Um marido barra limpa
(1957), quando tinha apenas 20 anos de idade, composto pelo comediante Ronald
Golias, entre outros. Ele explica que o fato do nome dele não estar presente nos
créditos (no qual ele também participa como ator) não tem relação com uma suposta
22
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vergonha ou que ele quisesse ocultá-lo da sua biografia, mas pelo fato dele não ter
sido concluído na época, tarefa que coube a um grupo de produtores da Boca de
Lixo23. Após terem acrescentado cenas das quais Person efetivamente não havia
filmado, o diretor recusou a autoria da obra, cabendo então ao produtor Renato
Grecchi a direção desse filme24. Ao acrescentar tal polêmica, Marina Person deixa
claro, de tal modo, a postura do seu pai em relação ao cinema como uma obra
singular, mesmo que realizada coletivamente, demarcando a sua independência em
relação ao campo cinematográfico.
Ao entrevistar Ricardo Aronovich, que realizou a fotografia de São Paulo S.A,
depois de o diretor voltar de uma temporada de estudos no Centro Experimental de
Cinematografia, em Roma, a diretora reacende a controversa concepção de cinema
do diretor a dos realizadores cinemanovistas. Tinha uma outra visão, tinha uma
linguagem, tinha uma capacidade e conhecimento técnico importante para a época.
Ele sabia o que queria25, destacando a influência do Neo-Realismo italiano e do
movimento cinematográfico francês, conhecido como Nouvelle Vague, na formação
dele. Novamente, ao selecionar fragmentos do primeiro-longa metragem realizado
pelo pai, ela acentua, assim, a visão política do diretor sobre a crescente
maquinização dos sujeitos, promovendo uma crítica à passividade da personagem
principal diante de um mundo cada vez mais tecnicista. Bernardet identifica em
Carlos, protagonista da película vivido pelo ator Walmor Chagas, um pouco do
próprio diretor: O Carlos é o terror do Person. Eu acho que o Carlos é um pouco o
que o Person pensou e a revolta do Person sobre aquilo que ele poderia ter sido.
Afinal de contas, nos anos 50 ele poderia ter se tornado um empresário.
Apesar da formação acadêmica e técnica desenvolvida durante a sua
passagem pela Itália, Person critica abertamente os manuais e livros pedagógicos
que supostamente ensinam como fazer cinema. Foi assim com José Mojica Marins,
mais conhecido pelo seu emblemático personagem, Zé do Caixão.
23
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Person na minha vida, eu acho que foi uma pessoa que me influenciou
demais, me ajudou demais, dentro praticamente dessa crítica, dentro do
cineasta, me deu muita força. Ele era um que trabalhava para fazer o seu
cinema independente e achava que eu estava no caminho certo. Aí pintou a
Trilogia do terror. E foi aonde, na época, eu indiquei o próprio Person para
fazer um dos episódios. Ele pegou e fez uma homenagem em a Procissão
dos Mortos, uma homenagem ao Guevara, ele era muito fã do Guevara.

Imediatamente após essa entrevista, somos retoricamente interpelados por
uma voz off, que supomos ser a de uma das personagens do filme, que se sobrepõe
às imagens de A Procissão dos Mortos (1968), e nos mostra uma foto do guerrilheiro
argentino Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, nos questionar que
e se o sujeito que encontramos lá na Serra fosse como esse aí?. Essa postura
política, que é possível empreender pelo depoimento de Mojica e do fragmento do
curta-metragem exposto, demarca o posicionamento intelectual e moral do diretor
perante a vida e os problemas os quais o país atravessava. Lima Duarte, que fora
ator de A Procissão dos Mortos retifica as nossas impressões sobre o pensamento
público do diretor ao afirmar que nesse filme, mesmo sendo pouco conhecido pelo
público e pela crítica, Person se coloca de modo definitivo adiante do seu tempo, em
que a sua vida e a sua obra se mesclavam invariavelmente. Se para alguns
intelectuais a construção da imagem pública normalmente se dá apenas no âmbito
da exposição midiática, para o diretor, contudo, esse espaço também pode ser o
texto fílmico.
Confrontado por uma fotografia em preto e branco que nos mostra três
homens, entre eles Person, o diretor de teatro Antunes Filho diz se lembrar daquele
instante, ao revelar que tem certeza que foi a mãe da diretora a responsável pela
eternização daquele momento. A apreciação desse rastro serve, assim, como ponte
memorialística para ele discorrer sobre a performance do diretor que, embora se
materializasse com base na ―exposição radical de si mesmo‖26, se mostrava
ambígua na sua atuação pública, conforme rememora Bernardet: no fundo, o Person
era uma pessoa extremamente angustiada, mas que não era a imagem que passava
dele. Ele passava uma imagem de uma pessoa absolutamente segura de si e não
era tanto assim, mas absolutamente segura de si. Deste modo, se a declaração do
pesquisador parece desmontar a persona criada por Person, para nós, ela confirma
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que os atos enunciativos produzidos nas arenas de debate são sempre
contraditórios e friccionados internamente.
Outro ponto importante a ser observado em Person é a postura do cineasta
diante das querelas entre o que se costumava chamar de cinema paulista (do qual
Person fazia parte) e cinema carioca, dois importantes polos de realização da época.
Luiz Sérgio Person, em tom de conciliação, como faz questão de mencionar Paulo
José, aglutina em Cassy Jones, O Magnifico Sedutor (1972), elementos
considerados populares, dialogando com a Chanchada. Esse movimento de
aproximação com supostos novos espectadores não se deve apenas por uma
distensão na rivalidade em São Paulo e Rio de Janeiro, mas, principalmente, pelo
recrudescimento dos agentes do Estado com a implementação do Ato Institucional
nº5 (AI 5).

Contudo, na entrevista concedida ao Programa Luzes, Câmera, já

mencionada aqui, o diretor afirma que a sua intenção era fazer um cinema menos
―sociológico‖ (se referindo a São Paulo S.A. e O Caso dos Irmãos Naves).
Ainda durante as pesquisas para Naves, Person é convidado para realizar o
documentário sobre o cantor Roberto Carlos. De acordo com Bernardet, o diretor
reagia negativamente ao fato dele, do ator e apresentador Jô Soares se colocarem
intelectualmente superiores ao cantor do nascente movimento da Jovem Guarda.
Nesse ponto, o documentário deixa notório aos espectadores o gesto de
compreensão e diálogo do cineasta com os artistas populares, desierarquizando,
assim sua condição de intelectual em relação aos fenômenos de massa. Partindo de
uma história real, Naves expõe de forma alegórica uma espécie de resposta do
realizador a situação política na qual se encontrava o Brasil, explorando os limites do
que podia ser dito naquela época. Com o sucesso comercial do filme e com a
interrupção da produção de A hora dos Ruminantes, Person realiza Panca de
Valente (1968), considerado por ele próprio como ―precário‖. Já estabelecido pelo
campo artístico como um importante autor, ele assume publicamente o fracasso
artístico e comercial do filme. O cineasta Carlos Reichenbach conta que, após
passar pela publicidade audiovisual, o diretor decide mudar de carreira, mas não
sem antes ligar para as Agências de Publicidade as quais ele já havia trabalhado e
mandá-los ir para a puta que pariu. Tal postura exercida por Person – que seguiu
carreira como diretor de teatro até a sua morte – denota que a sua performance
pública e a sua colocação no campo da intelectualidade lhe permitia, até certo ponto,
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uma autonomia política de criticar abertamente seus amigos e, principalmente, os
seus desafetos.
Na formação de um eu público, em permanente diálogo com o ―autocontrole
pulsional‖27 do eu privado, os diversos espaços de visibilidade (televisão, mídia
impressa, rádios, etc.) são lugares de excelência para a construção e a narração de
uma auto-encenção. São esses rastros produzidos pela experiência de falar sobre si
mesmo e sobre as suas próprias obras, como no caso de Person, que permitem a
Marina Person expor determinadas atitudes políticas do seu pai em relação à
coletividade (Figura 8). Isso se deve pela necessidade, intencional ou não, de se
colocar performativamente diante do mundo, e, sobretudo, pela sua condição de
intelectual, e de quem, por conseguinte, se espera uma postura crítica,
independente do seu grau de exibicionismo.
Figura 8 – Referências a atitudes políticas de Person.

Fonte: Person (Marina Person, 2009, Dezenove Produções).

Assim como em Person, História Cruzadas também expõe as atuações
públicas de Joaquim Pedro de Andrade em relação à situação política do país e ao
cinema brasileiro, especialmente sobre o Cinema Novo, do qual é um de seus
principais representantes. Ao fazer um mergulho genealógico às suas origens, a
diretora insere a sua personagem no campo da intelectualidade brasileira. Uma
breve fala do realizador sobre o seu início no mundo cinematográfico serve de ponte
para o depoimento de Nelson Pereira dos Santos, diretor de Vidas Secas (1963),
entre outros. Em uma sala de cinema e junto a Alice de Andrade, tendo ao fundo a
27

ARFUCH, 2010, p.91.
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projeção do curta-metragem documental dirigido por Joaquim Pedro e intitulado
Cinema Novo (Improvisiert und zielbewusst, 1967), realizado para a TV Alemã Canal
2 sobre o movimento cinematográfico brasileiro, o diretor revela que assim como o
Neo-Realismo expôs os problemas dos italianos no pós-guerra, o desejo dos jovens
cineastas brasileiros era retratar a realidade do país.
Para ratificar o pensamento dominante entre os cinemanovistas, a diretora
insere o fragmento de uma entrevista do, já citado, Programa Luzes, Câmera, no
qual Joaquim Pedro afirma que o objetivo deles era:
Retratar o Brasil tal como ele era, se interessar pelos problemas realmente
brasileiros. E acho que daí, isso misturado com quadro político que vigorava no
Brasil naquele tempo, deu a esses primeiros filmes uma espécie de
originalidade. Originalidade eu acho que vinha de duas coisas: da liberdade de
tratar os assuntos e do Brasil, porque a gente procurava fazer os filmes sobre o
Brasil e sobre os problemas brasileiros.

A fala destacada, embora não se atenha à formação cinematográfica inicial de
Joaquim Pedro28, associa a sua visão de mundo à dos demais representantes do
Cinema Novo. Isso se deve, acreditamos, porque a diretora opta por construir, num
primeiro momento, a imagem pública do seu pai atrelada ao movimento
cinematográfico que ele fazia parte, diferente de Person. Agora em Vincennes, na
periferia de Paris, acompanhamos a diretora em seu carro ir em busca da crítica de
cinema Sylvie Pierre, uma das principais divulgadoras do cinema brasileiro na
França. Em primeira pessoa, Alice de Andrade nos explica que em meio à
efervescência cultural do começo dos anos 1960, as artes no Brasil floresciam,
quando o Golpe de 1964 interrompeu e esfriou o entusiasmo de milhares de
pessoas. Estimulada pelo visionamento de um álbum de fotografias (Figura 9), em
que é possível reconhecer Paulo Cesar Saraceni, Nelson Pereira e David Neves,
Pierre, em entrevista para o documentário, nos conta as suas impressões sobre os
integrantes do Cinema Novo:
Eram como um dragão, um animal, como definiu Glauber Rocha, com
muitas cabeças, como um monstro do apocalipse. Se cortasse uma, surgia
outra em seu lugar. Não era só uma máfia de cineastas que se ajudavam
mutualmente. Eles caminhavam como um só homem, ainda que tivessem
identidades criativas totalmente diferentes.

28

Sobre essa questão, ver: ARAÚJO, Luciana Corrêa. Joaquim Pedro de Andrade: primeiros
tempos. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2013; BENTES, Joaquim Pedro de Andrade: a
Revolução Intimista. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1996.
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Figura 9 – Recordações de Sylvie Pierre sobre o Cinema Novo.

Fonte: Histórias cruzadas (Alice Andrade, 2008, Bretz Filmes).

Em o Arco e a Flecha (1984), realizado por Georges Ulmann a partir de uma
entrevista concedida a ele próprio, a Sylvie Pierre e Maurício Gomes Leite, Joaquim
Pedro revela que tinha a ambição de escrever livros por conta da influência do seu
pai, que recebia muitos escritores em sua a casa, e que isso de certo modo, havia
lhe despertado um interesse pela literatura. Não à toa, talvez como uma tentativa de
se aproximar do pai, os primeiros filmes dirigidos por ele sejam sobre escritores: O
mestre de Apipucos (1959) e O Poeta do castelo (1959), respectivamente sobre
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Gilberto Freyre e Manuel Bandeira. Nesse momento, ao recolocar o seu pai no
campo intelectual, explorando uma espécie de herança dupla, que passa pelo seu
avô e por Joaquim Pedro, a diretora torna evidente ao espectador a participação
testemunhal de seu pai em importantes momentos da vida cultural do país.
Em outro momento de Histórias Cruzadas, Joaquim comenta sobre as
dificuldades e descobertas durante a realização do curta-metragem Couro de Gato
(1962) – obra integrante do longa-metragem coletivo Cinco Vezes Favela. De acordo
com ele, para além das questões de logística e produção, a convivência com atores
e moradores dos morros foi, certamente, a principal experiência partilhada entre os
membros da equipe de filmagem.
O que mais me encantou foi, primeiro, a experiência de lidar e dirigir os
meninos da favela. O roteiro que eu tinha escrito, que é um roteiro de
imaginação, tinha um lado que não coincidia absolutamente com a
realidade, porque, aqueles meninos, embora vivessem uma realidade muito
dura de luta pela sobrevivência diária, a cada manhã, eles acordavam
absolutamente sem saber como chegariam vivos ao final do dia. Como
poderiam comer, como arranjar dinheiro. E, apesar disso, eles não só se
conservavam crianças, totalmente crianças, com toda alegria das crianças,
como eles tinham alegria de viver era espantosa.

Ao voltar à temática do Golpe de 1964 e as suas consequências, ouvimos de
fundo Apesar de Você, do cantor e compositor Chico Buarque. A música que
atravessa os depoimentos dos cineastas Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos
e Walter Lima Jr. – integrantes do Cinema Novo – sobre como, contraditoriamente,
com o fechamento político, incluindo a censura oficial, as artes se reinventaram
politicamente, serve também de entrada e ligação do espectador com a atuação do
cineasta durante os anos da ditadura militar. Acompanhada da produtora e
pesquisadora Karla Holanda, desta vez em São Paulo, a diretora, buscando saber
mais sobre a postura política do seu pai, encontra, em seu apartamento, no Edifício
Copan, Jean-Claude Bernardet. O pesquisador explica que:
Se ele não deixava de se referir ao país, não era mais aquela metáfora
abrangente, tipo Deus e o Diabo, tipo Vidas Secas. Ele caminhava na
direção de emoções pessoais, dos seus personagens, de amor, que não era
muito a temática do Cinema Novo. E acho que o Padre e a Moça é um filme
mineiro, pela sua contenção e na sua perversidade.
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Indo de encontro à afirmação de Bernardet sobre o caráter político de O Padre
e a Moça (1965), baseado em um poema de Carlos Drummond de Andrade, Alice de
Andrade enquadra tal filme como apolítico. Ela nos diz o seguinte:
Meu pai havia hesitado em realizar esse filme apolítico num momento em
que a intelectualidade de esquerda exigia reações claras ao regime. Mas
sua necessidade pessoal de enfrentar uma rigidez interior que o
incomodava foi mais forte que as suas dúvidas. Depois desse filme ele se
sentiu como que liberado.

A partir desse contraponto, narrado em primeira pessoa, a diretora evidencia,
mais uma vez, aos espectadores o lugar de fala de Joaquim Pedro, e em
consequência, se posiciona automaticamente no campo cinematográfico como
herdeira do espólio deixado pelo seu pai. Se de um lado em O Padre e a Moça a
diretora se contrapõe ao seu entrevistado, recriando as impressões de Joaquim
Pedro sobre a realização de seu filme, em Macunaíma (1969)29 percebemos um
movimento de convergência sobre o quão político ele é. Uma questão importante de
ser observada aqui é a fala de Sylvie Pierre sobre a recepção desse filme. Após
vermos algumas cenas de Macunaíma, que vão desde a observação do diretor
sobre as suas opções de montagem e composição dos planos, até cenas que
mostram uma guerrilheira fugindo, aparentemente, dos órgãos de repressão estatal,
a diretora convoca a crítica de cinema a rememorar as suas lembranças sobre ele.
Assim ela nos conta da sua reação espectatorial:
Para mim, uma jovem crítica do Cahiers du Cinéma, esse filme
representava o ideal, porque tinha ao mesmo tempo um alto grau poesia e
política. Em Veneza, seu pai não pôde sair do país, porque estávamos em
69 e começavam a lhe criar problemas. A política, a censura. E era o
Glauber que fazia a assessoria de imprensa, a agitação pública, a
propaganda. Como nos filmes de espionagem, Nosso Homem em Havana,
o homem de Joaquim em Veneza era Glauber Rocha. Era um filme
esfuziante. A gente saia de um filme contra todos os atentados à liberdade,
de um filme, um filme insolente, de um filme corajoso que falava em
guerrilha urbana em plena ditadura fascista, mas era completamente
exultante. Eu me revejo saindo dessa projeção, como se tivesse asas nos
pés.

Após o sucesso comercial de Macunaíma, mesmo sendo exibido durante a
ditadura e tendo sido lançado na França pelo produtor e cineasta Claude Lelouch,
parecia, enfim, que os filmes ligados ao nacional-popular e a identidade nacional
seriam a tônica dali para frente. Entretanto, com a proclamação do AIº5, a censura, a
29

O filme é baseado na obra literária homônima escrita em 1928 por Mario de Andrade.
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tortura e as perseguições políticas e ideológicas se tornaram práticas de Estado.
Uma fala do ator Paulo José resume bem o que veio pela frente ao relacionar a
morte de Macunaíma (a personagem) à morte do Cinema Novo. Habilmente, a
diretora articula o sangue da personagem, que morre ao se jogar num rio, ao
momento político dos anos de 1970. Ainda em 1967, porém, Joaquim Pedro é vítima
de censura no Festival de Brasília com o curta-metragem Brasília, contradições de
uma cidade nova. Recontando esse episódio, Alice de Andrade deixa claro aos
espectadores a postura e o pensamento público do diretor ao apostar na tese de
que, mesmo ela sendo uma cidade planejada, não escaparia das contradições e da
pobreza que marcam boa parte das cidades brasileiras.
Em O Padre e a Moça a postura de Joaquim Pedro parecia ser a de realizar um
filme sem alegorias e intimista, em que a questões de cunho político pareciam
minimizadas. Em Os Inconfidentes (1972), obra na qual se debruça sobre a
Inconfidência Mineira, e, por conseguinte, na execução de Tiradentes, essa questão,
por sua vez, foi abandonada. O diretor nos conta que objetivava, por meio de
metáforas, ao falar do passado, estabelecer uma ponte sobre a situação atual do
país:
Era uma tentativa de balanço tratando da repressão, mas usando como
escudo a história, na verdade para tratar de uma repressão brutal de caráter
policial que desabava sobre artistas, pessoas revolucionárias, de formação
de classe média ou burguesa, coisa que eu conhecia bastante naquela
época, e que tinham como resposta o sonho de liberdade e avanço do
Brasil, a mais cruel das repressões, a mais material.

Desse modo, fora do âmbito do que podemos definir como um filme político,
entretanto, ainda assim engajado no presente, como demonstra Alice de Andrade,
Joaquim Pedro dirige dois filmes que dialogavam com o erotismo e com a
pornochanchada: Guerra Conjugal (1974) e Vereda Tropical (1977)30. Este último
censurado pelo Estado e liberado em sua integralidade apenas em 197931. A
diretora demonstra, assim, a preocupação de seu pai em discutir problemas
relacionados à família e à sexualidade, cada vez mais em pauta naquela época. A
partir de uma sobreposição de imagens que nos mostram frames de Vereda
30

Vereda Tropical é um dos quatro episódios do longa-metragem Contos Eróticos (1977). Os outros
filmes foram dirigidos por Eduardo Escorel, Roberto Santos e Roberto Palmari.
31
Sobre a questão da censura, ver: PINTO, Leonor E. Souza. Guerra tropical contra a censura.
Memoriacine, 2007.
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Tropical, ouvimos o diretor nos explicar, didaticamente, as possibilidades e os limites
da criação cinematográfica diante da censura oficial. Essa fala de Joaquim Pedro é
afrontada com a própria memória da diretora. Como veremos mais à frente, Alice de
Andrade afirma que seu pai, mesmo a custo de ter suas obras desfiguradas, jamais
traiu as suas convicções políticas.
Assim como os dois documentários comentados aqui, Rocha que Voa não se
esquiva em expor as controversas opiniões de Glauber Rocha sobre o cinema e
sobre a política. Os seus pensamentos acerca do estado do cinema latinoamericano à época, são mediados aos espectadores através de arquivos sonoros de
duas entrevistas concedidas por seu pai em Cuba, ao jornalista Jaime Sarusky, a
Alfredo Guevara, então presidente do Instituto Cubano del Arte e Indústria
Cinematográficos (ICAIC) e ao cineasta Daniel Dias Torres32. Trovoadas, música
latina, vozes em transe, imagens panorâmicas de Havana, travellings, imagens e
barulhos do mar. Um intertítulo: algum dia de Novembro de 1971 (Figura 10). Nessa
mesma sequência, ouvimos Glauber estabelecer uma aproximação ideológica e
estética entre o Cinema Novo e o Cinema Cubano. É importante observar, que essa
fala, articulada na montagem depois dele criticar os intelectuais latino-americanos,
tem como intenção, contrapor a personagem aos sujeitos criticados por ele, lhe
enquadrando, assim, em uma espécie de segunda categoria de pensadores, que
seria as dos intelectuais que não são passivos diante da realidade da América
Latina.
Finalmente, por intermédio de um pequeno trecho de áudio, que presumimos
ter sido noticiado por meio radiofônico – já que o diretor nos mostra de dentro de um
carro a imagem de um equipamento de som automotivo – ficamos sabendo sobre a
presença do cineasta naquele país. Embora o motivo da sua visita à cidade não
tenha sido revelado até aquele momento, supomos que a sua viagem à Ilha tenha
sido realizada em função de questões políticas, uma vez que em 1971 as relações
diplomáticas entre Brasil e Cuba eram praticamente inexistentes. Descrito como uma
importante personalidade da cultura latino-americana, Glauber comenta em
espanhol, que o cinema latino-americano será em poucos anos um fenômeno novo,
muito importante do ponto de vista político porque será o primeiro movimento
32

As duas entrevistas completas foram traduzidas, decupadas e transformada em um livro. Ver:
ROCHA, Eryk (Org.). Rocha que Voa. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2002.
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artístico de unificação cultural e política na América Latina. Logo de saída, percebese, então, que, do mesmo modo, como Joaquim Pedro de Andrade teve as suas
posturas políticas atreladas ao Cinema Novo, a exposição dos pensamentos
cinematográficos e ideológicos de Glauber Rocha, construída imageticamente pelo
seu filho, será atravessada pelo cinema latino-americano e pelo cinema cubano.

Figura 10 – Frame de Rocha que voa: um recorte impreciso do tempo.

Fonte: Rocha que voa (Erik Rocha, 2002, Novo Grupo Cinema e TV).

A fala do cineasta brasileiro sobre a possibilidade de uma linguagem que
pudesse abarcar as diversas experiências culturais latino-americanas funciona,
assim, como passagem para o depoimento de alguns cineastas que falam da
importância do cinema cubano como provedor e financiador de muitos filmes
realizados no continente. Pastor Vega, em depoimento a Eryk Rocha observa que o
cinema glauberiano simboliza uma nova forma de se fazer e pensar o cinema, visto
que ele conseguiu, especialmente com Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), unir
a influência do neo-realismo italiano a uma linguagem própria, que, de certo modo,
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denuncia a condição de dependência cultural e econômica da América Latina em
relação aos chamados países desenvolvidos. De acordo com Vega,
Glauber foi realmente como quando você acende uma luz na escuridão.
Abriu caminhos, era uma tormenta, um ciclone, teorizava. Não eram os seus
filmes, mas também seu pensamento estético. A Estética da Fome comoveu
muitos cineastas e contribuiu para que víssemos o cinema de uma maneira
mais objetiva de frente diante das necessidades latino-americanas. E isso
foi Glauber, na minha opinião. Foi um ponto muito importante.

Ao ouvirmos Glauber Rocha discorrer sobre os problemas e os dilemas morais
dos chamados intelectuais frente às contradições que atravessam a sociedade, são
associadas imagens de diversas pessoas caminhando, trabalhando e conversando
nos parques da capital cubana. Sobre essa relação entre os arquivos sonoros e o
suposto cotidiano dos habaneros, um som que nos lembra uma máquina de
escrever pontua toda a reflexão. É como se ali, naquele momento, ele estivesse
escrevendo mais um dos seus textos e manifestos críticos. Erik Rocha demarca,
assim, a posição do seu pai sobre o seu engajamento e a sua preocupação em criar
obras que dialogassem com as necessidades e realidades latino-americanas.
Entretanto, se até esse momento não sabíamos ao certo o que havia levado o
diretor a visitar Cuba, a partir da crítica anterior dele, que relaciona o trabalho
intelectual à intervenção política, podemos inferir que a sua estadia na ilha socialista
se deve a uma proximidade ideológica, já que, de acordo com ele:
Existe uma espécie de comunidade ideológica e profissional que justifica a
minha presença em Cuba. Porque vindo à Cuba para ficar algum tempo
trabalhando com os companheiros do ICAIC, eu me sinto praticamente em
casa, porque não existe nenhuma diferença nem ideológica, nem técnica,
nem profissional, nem cultural no meu trabalho e no meu diálogo com os
33
cineastas cubanos .

Em outro momento de Rocha que voa, em meio a dois intertítulos que mostram
Rio 1968 e La Habana 1971, ouvimos Glauber Rocha se autodenominar como um
cineasta revolucionário, porém pouco conhecido e reconhecido em seu próprio país.
Ao se postar no campo cinematográfico como um artista independente, ele deixa
claro aos espectadores o caráter individual da criação artística, pois a arte é
33

Antes mesmo de viajar a Cuba, porém, Glauber Rocha já havia trocado, desde os anos de 1960,
correspondências com Alfredo Guevara. Para saber mais, ver: FLORES, Luis Ernesto. Um sueño
compartido: Alfredo Guevara – Glauber Rocha. Havana, Iberautor. 2002.; VILLAÇA, M. (2002).
América Nuestra: Glauber Rocha e o cinema cubano. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.
44, n.22, 2002. p. 489-510
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individual. A partir dessa relação dialética (que inclui as imagens do Rio de Janeiro e
imagens de Havana), somos transportados novamente para Cuba. Se para a
construção da figura pública do pai, inicialmente, Eryk Rocha entrevista cineastas
que conviveram com o diretor, durante o período que ele viveu em Havana, num
segundo momento, convoca sujeitos ordinários para falar sobre a recepção e o
impacto das obras dele. O enquadramento em plano médio nos permite ver, além do
entrevistado que não teve o nome creditado no documentário, a fachada do Cine
Yara, famoso cinema cubano. Confrontado com as suas memórias, ele nos diz:
Era um cineasta extremamente admirado aqui, pelo menos pelas pessoas
que conhecem algo de cinema, porque era um tipo de cinema muito novo
para nós. E, além disso, apresentava um personagem muito problemático,
muito difícil de apresentar porque se tornava simpático. Erra ―o matador de
cangaceiros‖. E digo que esse personagem era complexo porque os
cangaceiros eram ladrões, mas ao mesmo tempo eram gente do campo e
estavam de alguma lutando contra a exploração do camponês. E era
surpreendente conseguia fazer com que o personagem, que era um
matador, fosse simpático.

Ao retomar as questões relacionadas com o reconhecimento das obras de seu
pai e a necessidade dele deixar o Brasil por conta das divergências ideológicas com
os agentes da ditadura militar, em uma relação de justaposição entre as imagens
dos filmes Deus e o Diabo (1964), O Leão de sete cabeças (1970) e Câncer (1972) e
sons que lembram barulhos de motores de um avião, Eryk Rocha confirma a nossa
suspeita em relação à decisão de Glauber em deixar o país: exílio. Nesse momento,
já reconhecido pelo campo cinematográfico como um autor, Glauber Rocha nos
explica os motivos de não mais filmar no país:
Aliás, há dez anos que eu não filmo no Brasil. Há onze, porque o último
filme que eu realizei no Brasil foi o Dragão da maldade contra o Santo
Guerreiro, em 1968, que ganhou o prêmio de direção no Festival de Cannes
em 69. Em seguida, em fui para a África onde filmei O Leão de sete
cabeças, e depois para a Espanha aonde filme Cabeças Cortadas. Voltei
para o Brasil, Cabeças Cortadas foi proibido. Eu cheguei à conclusão que
aqui não era possível levar o meu discurso avante. Senão eu é que seria
degolado.

A confissão de Glauber Rocha, descrita acima, evidencia aos espectadores as
diferentes temporalidades a partir das quais o filme é construído. Há, portanto, uma
tensão entre o presente da realização e o desejo de situar e atualizar o pensamento
do seu pai ao contemporâneo. Isso se deve, justamente, porque Rocha que voa se
propõe, também, a revisar as suas convicções e a postura pública dele. Ao recolocar
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em debate as críticas que a personagem, reiteradamente, diz em relação a práxis
dos intelectuais latino-americanos, podemos observar esse movimento em direção
às discussões atuais sobre a separação entre a teoria e à ação, entre a militância
teórica e a experiência de engajamento prático em relação às transformações
sociais. A esse respeito Glauber Rocha propõe o seguinte:
Num determinado momento, em que os próprios intelectuais revelaram
todas as contradições políticas da América Latina, se via que as resoluções
dos problemas políticos da América Latina não podiam ficar no puro plano
do criticismo. Necessitando de uma transformação histórica. Então a
primeira coisa que o intelectual latino-americano tem que fazer é se
desmistificar completamente, abandonar esse papel de intérprete e crítico
da História, sem uma participação concreta na História.

Certamente com o objetivo de reafirmar o pensamento de Glauber Rocha, Eryk
Rocha retoma as críticas feitas por seu pai aos intelectuais que se propõem apenas
a pensar sobre a condição de subalternidade da América Latina, em contraste aos
gestos e as atitudes políticas de Che Guevara e José Martí, figuras as quais ele
admirava, exatamente, por aliar as ideias à prática. Quando perguntado, já no final
de uma das entrevistas, sobre a opinião dele a respeito da luta revolucionária no
Brasil, ele responde o seguinte: Bom, eu deixei o Brasil e hoje, definitivamente,
estou com todo meu tempo e minha vida inseridos na luta revolucionária do Brasil.
O tom controverso que marcou a vida de Glauber pontua quase todas as falas
públicas dele. Nos últimos minutos do documentário, como numa espécie de
fechamento de um pensamento sobre a situação do cinema brasileiro à época, ele
volta a polemizar:
O Cinema Novo existe na medida em que, eu acho que eu sou o cinema
novo. Eu estou vivo e fazendo filmes novos. O que existe em torno de mim
é uma pirataria intelectual, porque a estética aqui no Brasil é a fome, né? O
cinema que se faz no Brasil é um cinema reacionário. O meio
cinematográfico do Cinema Novo, que era de vanguarda nos anos 60, ficou
inteiramente convencional. A crítica de cinema no Brasil já não pode mais
ser exercida democraticamente. Então você não pode dizer que um filme é
ruim, abrir uma discussão. Eu rompi com o cinema brasileiro, o cinema
brasileiro rompeu comigo. De forma que Cabeças Cortadas é isso. Todas as
cabeças cortadas é o meu passado. Estou aqui brincando com uma criança.
Eu estou interessado no presente e no futuro.
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5 RASTROS DE UMA AUSÊNCIA PRESENTE
Tem mais presença em mim o que me falta
Manoel de Barros

A

pesquisadora

Alessandra

Pajolla

no

ensaio

Bastardos

e

órfãos

contemporâneos: a arqueologia da infância nos romances de filiação, escreve que,
ao escavar e investigar as suas origens, os escritores/narradores afetados pela sua
relação de ascendência e genealogia, ―empreendem deslocamentos geográficos e
temporais em busca de autoconhecimento e pertencimento‖1. Assim como a autora
que se debruça sobre o universo literário, entendemos que os documentários de
filiação seguem pelo mesmo caminho. Os três filmes que compõem o nosso corpus,
para além das diferenças narrativas e de construção da figura paterna, acionam e
convocam diferentes actantes e diferentes temporalidades (passado e presente). Ao
mesmo tempo, propõem camadas de leituras que, se de um lado, rasuram os limites
entre o público e o privado, de outro lado, acentuam essas diferenças. Defendemos
isso porque é possível perceber um esforço dos filhos, voluntariamente ou não, em
produzir, dentro do mesmo documentário, modulações diferentes, que passam pela
construção biográfica das personagens e outra que advém das questões ligadas ao
íntimo. Essa última nos interessa de maneira particular nesse estudo, pois
entendemos que é nessa relação de intimidade, ou na falta dela, que as identidades
e as subjetividades dos filhos são construídas.
No capítulo anterior nós analisamos como Marina Person, Alice de Andrade e
Eryk Rocha, por meio do texto fílmico, constroem uma espécie de eu público dos
seus pais. Aqui, o que nos interessa é compreender como, pela ausência que se faz
presente, os diretores inventam uma relação parental e fabulam as suas memórias.
Contudo, antes de entendermos como se dá esse atravessamento e o encontro dos
realizadores com os rastros produzidos pelos seus pais ao longo da existência
deles, nos parece importante perceber como as entrevistas e os arquivos podem ser
operacionalizados e manipulados na produção documentária. Ainda que se façam
presentes em vários outros documentários, em Person, Histórias Cruzadas e Rocha
1

PAJOLLA, Alessandra. Bastardos e órfãos contemporâneos: a arqueologia da infância nos
romances de filiação. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, nº46, 2015, p. 105.
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que Voa, esses vestígios que mediam as lembranças e os esquecimentos produzem
gestos de rememorações e gestos genealógicos afetando, não apenas os diretores,
como também quem eventualmente participa dos documentários.

5.1 RASTROS DE VER E OUVIR

A cineasta e pesquisadora Anita Leandro, ao escrever sobre o seu próprio
documentário, chamado Retratos de Identificação (2014), defende que:
Ao mesmo em tempo que reativa a lembrança, a presença do documento
assegura à testemunha uma elaboração exteriorizada da memória: ela
analisa os documentos e interage com eles, o que lhe permite certo
distanciamento em relação ao trauma vivido e uma organização do discurso
fora do sistema de informação. Ela pode, até, calar-se em razão da emoção
2
provocada pela descoberta de uma foto .

A citação da diretora associa, então, os arquivos, tratados por ela como
documentos, à produção e à fabulação de uma memória pessoal. É nessa relação
de visionamento, de contato com a materialidade física dos elementos que as
personagens dos documentários – ou até mesmo os espectadores – se reinventam
e atualizam as suas lembranças. Conforme defende a pesquisadora Sylvie
Lindeperg, ao escrever sobre o uso das imagens de arquivos pelos historiadores,
―elas clareiam os acontecimentos de maneira sensível, renovam os pontos de vista
sobre eles, reabrem suas perspectivas‖3. Ainda, de acordo com ela, os arquivos
exercem um importante papel de armazenador de acontecimentos e experiências
tanto coletivas quanto individuais. Entretendo, para que eles se desviem de um lugar
comum de prova irrefutável do passado, esses arquivos precisam ser interpretados e
reinterpretados, por vezes, confrontados com as sobras dos eventos registrados.
―Por sua capacidade de tornar visível um passado que não existe mais, os arquivos
audiovisuais estão na origem de numerosas imposturas‖4, diz. Apesar dela se referir

2

LEANDRO, Anita. Montagem e história: uma arqueologia das imagens da repressão. In:
ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
COMUNICAÇÃO, 24, Brasília, 2015. Anais da Compós, Brasília, Disponível em
<http://www.compos.org.br/biblioteca/artigo_com-autoria_compos-2015-3443f24d-7f10-4aaf-857c1441b53a7204_2837.pdf>. Acesso em 18 abr. 2017, p. 12.
3
LINDEPERG, Sylvie. O destino singular das imagens de arquivo: contribuição para um debate, se
necessário uma ―querela‖. In: Devires, Belo Horizonte. v. 12, nº1, 2015, p.16.
4
Ibid., p.17
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às imagens em movimento, acreditamos que essa afirmação se aplica também as
fotografias, aos registros sonoros e outros rastos possíveis.
Operados e manipulados a partir da mesa de montagem, esses arquivos
passam então, a pertencer, não só mais a quem era seu guardião, mas aos
espectadores e às espectadoras que em contato com esses rastros, ficcionalizam e
inventam situações por vezes inenarráveis. A mesma relação acontece com os
participantes dos documentários que inevitavelmente são afetados pela presença
dos arquivos. Se para nós, a relação de fruição com a obra é operada na apreciação
dos filmes, para quem viveu determinada realidade retratada nos documentários,
essa relação pode ser construída a partir de uma leitura contrastiva entre os
arquivos e as suas memórias dos acontecimentos, negando ou ratificando aquilo
que é exibido. É importante ressaltar, porém, que como toda escritura, os
documentários são construções narrativas sobre determinado fato ou relação e que,
portanto, constituem pontos de vistas do diretor e não necessariamente uma
possível verdade absoluta sobre quem se diz ou sobre o que se diz.
Os arquivos, portanto, produzem e inventam memórias. A distância temporal
entre o fato narrado e a observação no presente, que pode se dar depois de
constantes revisões historiográficas e pessoais, não só atualiza as lembranças,
como institui novos rastros. Com a criação de vestígios, como acredita a
pesquisadora Christa Blümlinger, ―o desejo de preservar alguma coisa do presente
constitui uma espécie de imperativo temporal que leva à antecipação de um futuro
olhar‖5. Essa afirmação deixa claro a necessidade de salvaguardar fragmentos do
vivido, não como uma forma apenas de interpretar o passado, mas como uma
maneira de sobrevivência, de afastar a possibilidade de ter os rastros apagados
definitivamente. Nos documentários aqui estudados essa questão é primordial. É
também pelo contato com o que sobrou da existência de seus pais que as
identidades desses filhos são produzidas, ao tempo em que, manipulando esses
rastros, de certo modo, eles fazem com que Person, Joaquim Pedro e Glauber
Rocha não desapareçam por completo.
Gagnebin no ensaio Memória, história, testemunho, discorrendo a partir do
pensamento de Benjamim, defende que com a rememoração, os sujeitos não
5

BLÜMLINGER, Christa. O atrativo de planos encontrados. In: Devires, Belo Horizonte. v. 12, nº1,
2015, p. 141.
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apenas falam daquilo que lhes é lembrado de imediato. De acordo com ela, temos
acesso a diversas outras manifestações memorialísticas, uma vez que:
Abre-se aos brancos, aos buracos, ao esquecido e ao recalcado para dizer,
com hesitações, solavancos, incompletudes, aquilo que ainda não teve
direito nem à lembrança nem às palavras. A rememoração também significa
uma atenção precisa ao presente, em particular a estas estranhas
ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de não se
6
esquecer do passado, não sendo um fim em si, visa à transformação .

Tal afirmação corrobora com o que defendemos aqui. Não estamos
interessados em questionar se determinada experiência revivida e revelada aos
filhos nos documentários, pela mediação de rastros, sobre a vida deles ou a do pai é
verdadeira, mas o que nos move nesta tese é compreender como, a partir do
relembrar, os diretores reinscrevem a sua vida em justaposição à vida da
personagem.

Nesse

sentido,

não

só

os

arquivos

exercem

essa

função

rememorativa, mas também, as entrevistas e os testemunhos dos sujeitos que
conviveram com os retratados. Conforme já escrevemos anteriormente, as
entrevistas podem revelar importantes aspectos biográficos e autobiográficos dos
participantes dos documentários. Embora a presença de pessoas falando sobre a
vida do outro tenha se tornado quase regra nas produções documentarias brasileira,
como notou Bernardet7, entendemos que em Person, Histórias Cruzadas e Rocha
que Voa ela ocupa um lugar de acesso a revelações e descobertas, que só é
possível pela partilha e pelo adensamento da palavra.
Assim como os arquivos imagéticos e sonoros, as entrevistas não são um
retrato fiel de uma suposta verdade. Atrelado às memórias, o conteúdo das
entrevistas, devido ao seu caráter performático e fabular, pode conter imprecisões
em relação a datas, lugares e situações. Normalmente, nos documentários que
pretendem traçar um perfil da personagem e que lançam mão de ouvir pessoas que
conviveram com ela, os depoimentos cedidos por esses sujeitos são marcados com
antecedência e, na maioria dos casos, as perguntas feitas a eles são formuladas
pelos diretores com antecedência. Se há uma relação memorialista neste tipo de

6

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Memória, história, testemunho. In: Lembrar escrever esquecer. São
Paulo: Editora 34, 2009, p. 55.
7
BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras,
2003.
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entrevista, podemos falar, portanto, na presença de um processo de ficcionalização.
A esse respeito, Arfuch escreve o seguinte:
O que a entrevista fornece, então, para a construção, mesmo fragmentária e
anedótica, de um relato de vida? Em primeiro lugar, ela encena a oralidade da
narração, essa marca ancestral das antigas histórias, que encontra assim uma
réplica na era midiática. Em segundo lugar, torna visível a atribuição da
8
palavra, gerando um efeito paradoxal de espontaneidade e autenticidade .

O trecho acima notabiliza que a entrevista, e também o ato de entrevistar e de
ser entrevistado, é um jogo, uma performance 9 para os leitores/espectadores. Cabe
lembrar, porém, que isso não significa um falseamento em relação ao que é
produzido no processo dialógico. O que queremos dizer com isso é que as
entrevistas que tem como função restituir ou rememorar aspectos da vida do outro,
ou até de si mesmo, acionam as reminiscências dos entrevistados e, portanto, são
sínteses de uma dialética entre o passado e o presente. O que resulta das
entrevistas é, portanto, rastros, vestígios de uma experiência. Devido à sua
fugacidade, como nota Gagnebin, ―o rastro somente existe em razão de sua
fragilidade: ele é rastro porque sempre ameaçado de ser apagado ou de não ser
mais reconhecido como signo de algo que assinala‖10. Nos documentários que
compõem o nosso corpus analítico a utilização, tanto de arquivos, quanto de
entrevistas (depoimentos, testemunhos, etc.) ―convoca o ausente, revela o oculto‖11.
Entretanto, tal movimento de inscrição só se dá pela linguagem. É no ato enunciativo
que a aproximação entre filhos e pais pode acontecer.

8

ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. Tradução de
Paloma Vidal. Rio de Janeiro: UERJ, 2010, p.167.
9
Como performance aqui, nos referimos a noção de Richard Schechner, em que ele afirma que a
performance é ―comportamentos restaurados, comportamentos duas vezes experenciados, ações
realizadas para as quais as pessoas treinam e ensaiam‖ (2006, p. 27). Cf. SCHECHNER, Richard.
What is Performance Studies? In: Performance studies: an introduccion, second edition. New York &
London: Routledge, 2006, p. 27.
10
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Apagar os rastros, recolher os restos. : Lembrar escrever esquecer.
São Paulo: Editora 34, 2009, p. 27.
11
RANCIÈRE, Jacques. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
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5.2 EU JÁ NÃO TINHA MAIS A IMAGEM DELE TÃO FORTE NA MINHA CABEÇA

As primeiras imagens de Person são de um aniversário de criança. Ainda sobre
essas imagens caseiras, que nos remetem aos filmes de família, aparece um
pequeno balão de aniversário escrito Domingas – 1º aniversário. Dentre as várias
crianças presentes na festa, uma se destaca nesta filmagem. Depois de três
pequenos planos que inserem essa mesma criança, ora no colo de adultos, ora no
chão, ouvimos uma voz, ainda fora de campo, reconstituir as suas memórias a falar
sobre a morte de seu pai. Se a princípio poderíamos conjecturar que quem
rememora uma parte de sua infância é a própria aniversariante, logo ficamos
sabendo tratar-se de Marina Person. Em meio às inserções de imagens destes
arquivos caseiros, a diretora se apresenta aos espectadores no presente da
filmagem, adulta, em um plano fechado, como se estivesse conversando com outra
pessoa. Após sermos informados sobre a reação dela diante da notícia, novas cenas
do aniversário nos mostram, desta vez, um homem sorridente e barbudo brincando
com duas meninas. Na sequência seguinte, uma mulher, acompanhada das
mesmas duas meninas olha para a câmera. Corta para o presente. Em uma estrada
de trilhos, aparentemente abandonada, Marina e Domingas conversam sobre o dia
do velório do pai e sobre as suas memórias daquele trágico dia. Nesse momento
confirmamos a nossa suspeita que o homem nas imagens de abertura do
documentário é Luiz Sérgio Person.
Logo após o crédito de abertura, que informa o título do documentário, somos
transportados para o presente. De uma grande estante de madeira, a diretora retira
um livro e começa a folheá-lo. Sobre a mesa, em meio a desenhos e caixas, Marina
Person vasculha fotografias e documentos pessoais do seu pai. Até esse momento,
entretanto, pouco sabemos sobre a intimidade de Person. Os depoimentos de
Bernardet, Antunes Filho e do ator Sergio Mamberti, que relatam como o
conheceram pouco nos revelam sobre a sua vida privada ou aspectos da vida
supostamente não conhecidos pela filha.

Atrás dos rastros e das relações

construídas por ele durante a sua experiência, a entrevista realizada com Carlos
Reichenbach revela aos espectadores que, além de cineasta, ele também fora
professor de um curso de cinema. Tal fato não era desconhecido dela, contudo, é
durante o processo de conversa que surgem aspectos pessoais da vida de Person,
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que, cremos, eram desconhecidos por ela. Os dois caminham lado a lado enquanto
são filmados em um plano conjunto, onde é possível ler escrito na camisa de
Reichenbach o nome de três cineastas: Roberto Santos, Oswaldo Sampaio e Luiz
Sérgio Person.
– Marina Person: Como que ele era como professor, assim?
– Carlos Reichenbach: Na verdade o Person, ele era um professor bem
severo. A grande lembrança que eu tenho justamente daquela época é que
ele quase adivinhou um pouco o que seria meu futuro, né? No meio de uma
aula estava tendo uma bagunça enorme lá dentro e ele começou a dar um
esporro enorme. Ele era extremamente passional: vocês são umas bestas,
etc. e tal. O único que vai ser diretor aqui é aquele gordo de óculos lá atrás.
Ele tinha essa coisa muito de observar mesmo, de ter um olho para quem
levava jeito para a coisa.

Sobre cenas do filme São Paulo S.A. (1965), ouvimos Paulo José comentar a
intersecção da vida de Person com o cinema: Ele tinha uma trajetória que se previa
extraordinária. Quer dizer, seria das mais importantes do cinema brasileiro, porque
Person sabia fazer cinema, gostava de cinema, cinema era meio de expressão dele
mesmo e sabia fazer, sabia o que era escrever com a câmera. A inserção de
fragmentos do filme citado acima, já trazido anteriormente, não parece ter sido
escolhida pela diretora ao acaso. Ao trazer novamente um depoimento de
Reichenbach, desta vez sem a presença física dela no quadro, ele associa o cinema
feito pelo pai da realizadora à própria vida do diretor. Ele nos revela, que:
Ele nunca conseguiu desvincular o cinema da vida. Eu acho que esse era,
talvez, o aspecto mais belo do Person. Ele estava muito, muito preocupado
em justamente passar essa ideia de que o cinema devia ser o
prolongamento da vida. Tem essas marcas no cinema do Person, próxima
mais de um cinema existencialista, mas ao mesmo tempo, muito voltado ao
sentimento, aos sentimentos humanos.

A relação de Person com o cinema é trazida a público pela mediação das
entrevistas, revelando aos espectadores como a sua forma de ver e interpretar o
mundo ressoa em suas produções. Após ouvirmos Bernardet afirmar que o cinema
realizado por ele se contrapunha ao dos cinemanovistas, a diretora nos revela as
lembranças da sua infância com uma parte da sua família. A partir de filmagens
caseiras, ela relaciona as suas memórias, narradas em primeira pessoa, à música
Domingas, cantada por Jorge Ben Jor, numa referência a sua irmã. Essas imagens
nos mostram a intimidade de Person e a sua relação afetiva com as duas filhas e
com a companheira, Regina Jehá. Percebemos nesse ato, possivelmente pensado

106

na montagem do documentário, que o visionamento dessas imagens produz na
realizadora um gesto de rememoração que a faz, deste modo, escavar e fabular as
suas experiências ao lado de seu pai. Sobre essas imagens que nos mostram ela e
a sua irmã brincando, correndo e engatinhando na praia com ele, Marina Person nos
conta:
Eu lembro da gente ir ao cinema, e depois em casa. Papai fazia sessões de
cinema, tanto em Ubatuba, tanto no sítio. Em Ubatuba ele tirava a lancha da
garagem e estendia o lençol no fundo e ele projetava filmes. E era uma farra
assim, todos os primos reunidos, amigos. Eu tenho uma memória muito boa
disso, foi um tempo muito bom. O cinema que me trouxe um pouco do meu
pai, porque eu conheço mais o meu pai por causa do cinema, por causa dos
filmes que ele fez. Eu já não tinha mais a imagem forte dele, tão forte na
minha cabeça. Já fazia muito tempo que ele tinha morrido, e aquilo foi bom
porque, eu... Era como se eu não tivesse perdido ele totalmente. É uma
nova maneira de você se relacionar com a pessoa, de uma maneira que
não é cotidiana, que não é física, mas é uma maneira que eu encontrei.

A narração da diretora deixa claro que o encontro dela com a sua figura
paterna deu-se, sobretudo, no processo de feitura do próprio documentário. A sua
busca se instaura, assim, nessa relação de descobertas realizadas pelo filme e pelo
contato com várias materialidades e com os diversos rastros mobilizados por ela na
construção de Person. A sequência seguinte à descrita acima, mostra bem o que
queremos dizer.
De volta à mesa que nos mostrava os desenhos e as caixas, logo nos primeiros
minutos do filme, Marina Person, acompanhada de sua mãe e sua irmã, conversa
sobre a ausência de Luiz Sérgio Person na vida das três (Figuras 11 e 12). A
diretora quer saber da mãe se ele ainda estivesse vivo, se ela acha que estariam
juntos. Regina Jehá responde que tem quase certeza que sim, porque a gente não
era mais só a gente. A gente era eu, você, ela, Domingas. Ele tinha um amor tão
grande por vocês duas e por mim. Ele tinha uma noção de família muito mais forte
do que a minha mesmo.
Após apresentar aos espectadores os bastidores da realização do primeiro
longa-metragem dirigido pelo seu pai, vemos novamente a diretora em companhia
da sua mãe, desta vez, fora da biblioteca. Caminhando por uma espécie de parque,
Jehá diz à filha que, apesar da semelhança psicológica de Person com Carlos –
personagem de seu filme, como dissemos anteriormente – ele foi um pouco Carlos
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também. A diferença é que Carlos, né... A única coisa é que o Carlos não conseguia
recomeçar e ele sempre recomeçou com a maior energia, com a maior força.

Figura 11 – Marina em recordações com mãe e irmã.

Fonte: Person (Marina Person, 2007, Dezenove Filmes).
Figura 12 – Close-up na apresentação de mãe e irmã de Marina Person.

Fonte: Person (Marina Person, 2007, Dezenove Filmes).

A partir dessa aproximação entre a personagem e o seu pai, também
confirmada por Bernardet, a diretora associa, de forma consciente, a vida amorosa
de ambos. Numa cena do filme de São Paulo S.A., Carlos passeia pelas ruas da
capital paulista com Luciana, personagem interpretada pela atriz Eva Wilma, que ele
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havia conhecido no curso de inglês em que os dois estudavam. Logo em seguida, ao
vermos esse fragmento, a diretora insere um depoimento do produtor e roteirista
Cláudio Petraglia no qual ele fala sobre os relacionamentos anteriores do pai dela,
especialmente do seu casamento com uma alemã que ele conheceu em sua
temporada de estudos na Europa.
De volta ao parque, Marina Person pergunta se a família da mãe sabia que
Person era casado quando eles começaram a namorar. Confrontando as suas
memórias, Regina Jehá relembra a reação da avó da diretora dizendo que ela não
queria o relacionamento. Em meio ao diálogo que revela tanto à filha, quantos aos
espectadores, ela afirma que enquanto não chegava da universidade Person ficava
ensinando matemática para o porteiro do meu prédio que fazia Mobral. Vemos,
então, imagens de arquivo caseiras que mostram a mãe da realizadora, com ela no
colo, acompanhada de um casal de idosos, que supomos sejam a avó e o avô da
diretora. Entendemos, entretanto, que tais rastros não estão dispostos nessa
sequência como uma prova ou uma verdade que pode ser comprovada, mas
funcionam como um desejo da realizadora em compartilhar com o leitor a busca por
um pai que ela pouco pôde conviver, inventando e preenchendo, de tal modo, as
falhas e os intervalos da sua memória.
Em alguns documentários, determinados acontecimentos só são possíveis de
serem produzidos a partir dos dispositivos ou presença da câmera. Person parece
seguir esse mesmo caminho. Ainda no parque, agora sentadas sobre um tronco de
uma árvore, Regina Jehá declara à Marina Person que não pensava em casar antes
de construir uma carreira profissional e que também não queria ter filhos. A diretora,
em dúvida sobre de quem ela falava, já fora de quadro pergunta à mãe: ele ou
você?. Ao ouvir a resposta que era ela quem não queria ser mãe, vemos, agora em
plano fechado, a diretora olhando para baixo como se estivesse decepcionada com
a revelação. Ao partilhar essa descoberta com os espectadores, a diretora evita criar
um campo de tensão com sua figura materna. Como se sabe, as buscas às origens
implicam num certo risco que deve levar em consideração uma possível
manifestação de um segredo ou de um trauma. Conforme observa a pesquisadora
Patrícia Machado, o gesto de deixar na montagem final do documentário esse
momento, a diretora ―torna público um depoimento íntimo para se constituir a partir
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da revelação, na e pela imagem, e vai além: aproveita o instante da filmagem para
produzir algo que talvez não fosse dado se não em consequência da câmera‖12 .
Após a revelação feita pela sua mãe, Marina insere algumas fotografias que
nos mostram a intimidade da família Person. Novamente, a música Domingas aciona
a relação entre o passado e o presente. As fotografias nos mostram a diretora em
diferentes momentos de lazer com o seu pai. Uma fotografia que nos chama à
atenção nessa sequência é a de sua mãe grávida à espera de Domingas Person. O
documentário constrói, assim, um olhar que não se centra apenas sobre a intimidade
de Luiz Sérgio Person, mas que produz um pequeno mergulho na genealogia
familiar. Esses arquivos funcionam como uma tentativa de restituir as pequenas
lembranças que a diretora tem sobre ele. Ainda no diálogo entre mãe e filha, Regina
Jehá sorrindo pergunta à realizadora quais as lembranças que ela tem sobre ele:
engraçado quando da época que ele era vivo, eu lembro dele, mas não lembro de
você. Desta vez, em meio a uma série de filmagens caseiras, atravessadas
novamente pela música de Ben Jor, Domingas Person nos conta que pouco se
lembra do pai.
O que eu tenho, na verdade, de memórias, eu não sei se são memórias
minhas ou se é muito misturado com o que eu vi de fotos ou o que contaram
de histórias. Uma é muito clara. Era um dia, chegou a noite e ele entrou
pela porta de entrada cheio de pacotes na mão e era um monte de
presentes, e era aquela coisa esfuziante e ele trazendo presentes, trazia
sempre alguma coisa.

Agora caminhando, lado a lado, sobre os trilhos de uma estrada de ferro,
enquadradas em um plano americano, Marina e Domingas conversam sobre essas
pequenas memórias. Afrontada pelas suas lembranças, a irmã da diretora relembra
um dia que, ainda de pijama, o pai abriu a janela do quarto e se jogou na piscina.
Outro trecho interessante é quando as duas relembram da realização do longametragem musical A Moreninha (1970), de Glauco Mirko Laurelli e produzido por
Person. A diretora conversa com a mãe sobre as suas lembranças das exibições
dos filmes na sala da casa delas:

12

MACHADO, Patrícia. A intimidade na tela do cinema: reconfigurações do espetáculo e da vida
privada na contemporaneidade. Revista Contemporânea (UERJ. Online), v. 13, 2009, p.102.
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– Regina Jehá: Eu acho que o seu gosto pelo cinema começou com essas
sessões de cinema.
– Marina Person: Acho que sim. Mais tarde, acho que era uma maneira de
me aproximar dele também, né?
– Regina Jehá: É.
– Marina Person: Fazer o que ele gostava. Talvez tentar viver o que ele
tinha vivido, né?

Após mostrar aos espectadores, por intermédio de entrevistas e arquivos, os
bastidores da realização de alguns dos longas-metragens e dos filmes publicitários
dirigidos e produzidos por seu pai, a diretora nos informa, através de Glauco Mirko
Laurelli, sócio dele, que Person viajara aos Estados Unidos devido a uma espécie de
crise existencial. Um barulho de turbinas de avião sobre uma imagem em
movimento, mostrando o diretor, funciona como ligação entre a sequência anterior e
a sequência que exibe, novamente, mãe e filhas na biblioteca lendo as cartas
enviadas a elas durante o período no qual ele morou no EUA. Numa dessas cartas,
endereçada à diretora ela nos relata o seguinte:
Minha querida, Marina, sei que você está com saudades de mim, como eu
estou com saudades de você. Saudade bastante grande. Aliás, mamãe
sabe disso, saudade não só de vocês, mas também da Domingas. Diga isso
a sua irmã. Recebi os seus desenhos e agora vou tentar te dizer alguma
coisa através dos meus, embora seu pai possa ser tudo, menos desenhista.
Lá vai: papai está em Nova York, onde chove muito e somente anteontem
fez sol. Toda manhã, papai vai ao jardim, parque, onde têm muitas árvores
diferentes e cachorros, cavalos e bicicletas.

Essas cartas, também consideradas nesse trabalho como rastros, funcionam,
então, como um disparador, um gatilho de rememoração e invenção de um período
da vida do diretor, e também da diretora, da sua mãe e da sua irmã, que elas pouco
se lembram ou que não chegaram a viver. Portanto, é a partir do visionamento com
as diversas materialidades que as subjetividades e a relação de ausência da figura
paterna são construidas. Isto ocorre, não apenas no texto do documentário, mas,
sobretudo, na memória da diretora, estabelecenado, assim, uma relação direta como
o presente (Figura 13). Deste modo, é dessa relação entre o vivido e o imaginado13
que Marina Person constrõe o seu eu.

13

BRASIL, André. A performance: entre o vivido e o imaginado. In: PICADO, Benjamim;
MENDONÇA; CAMRAGOS, Carlos Magno; CARDOSO FILHO, Jorge. (Org.). Experiência estética e
performance. Salvador: Edufba, 2014
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Figura 13 – Plano detalhe no visionamento das cartas enviadas por Luís Person.

Fonte: Person (Marina Person, 2007, Dezenove Filmes).

Nos minutos finais do documentário, enfim, somos informados do motivo da
morte de Luiz Sérgio Person: um acidente automobilístico.

Marina Person não

comenta diretamente sobre a causa do acidente. Os espectadores são informados a
partir de recortes de jornais da época, justapostos ao som de trens (que podemos
associar à morte, um local de partida). Agora, sozinha na biblioteca, Marina Person –
numa cena que nos remete à sua primeira aparição no lugar – comenta que o pai
morreu pouco antes de fazer 40 anos. De volta ao parque, desta vez em companhia
da mãe e da irmã, brincando com um cachorro e sentadas sobre os trilhos do trem, a
diretora, em voz off, nos diz:
A dor da morte é uma dor muito forte, é uma dor que não passa, que não
vai embora. A única coisa é que você aprende a conviver com ela. Você
passa a conviver com ela para que aquilo não te sufoque, que faça com que
você sofra com aquela dor cotidianamente. Mas você não supera
completamente nunca, eu acho, na verdade. Porque essa dor é a sua
história.

A diretora comenta que as suas memórias sobre o pai são uma síntese da
dialética formada pelas imagens dele nas suas lembranças e os filmes dirigidos por
Person. E após de sua irmã afirmar que é preciso sempre recomeçar, não só diante
da morte do outro, mas também diante da vida, é inserido um fragmento de São
Paulo S.A. que mostra dezenas de pessoas andando pelas ruas da cidade, em que
a voz off de Carlos, insistentemente, nos diz que é preciso recomeçar. Ainda sobre
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essas imagens, ouvimos Marina Person nos dizer que, hoje, consegue viver bem
com o fato da morte do pai mesmo que eu não possa, enfim, conviver com ele. Ao
som da música Meu Glorioso São Cristóvão cantada por Ben Jor e Gilberto Gil,
Marina e Domingas atravessam um túnel caminhando sobre os trilhos do trem,
mostrando que é preciso sair do outro lado, e como Carlos, recomeçar a viver
(Figura 14).

Figura 14 – Saída de Marina e Domingas Person do túnel.

Fonte: Person (Marina Person, 2007, Dezenove Filmes).
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5.3 VIROU IMAGEM

A primeira imagem que vemos de Alice de Andrade em Histórias Cruzadas é
dela criança, na praia, em companhia de uma mulher que, só nos créditos finais
sabemos tratar-se da mãe dela. A segunda surge logo após nos mostrar um
desenho da casa onde morou, já adolescente, é uma fotografia em preto e branco
que entra na tela em um movimento vindo da direita para a esquerda quando ela nos
fala sobre os seus irmãos. Imagens em movimento mostram, agora, uma parte de
sua família: seu avô, sua avó e seu pai, ainda criança. Guiados por uma câmera
subjetiva somos convidados a conhecer a casa que ela morou. Ao nos mostrar os
espaços vazios do imóvel, o desejo da diretora não é só falar sobre a demolição
física da casa que está por vir, mas sobre um esvaziamento de uma parte da vida
dela que precisa ser revisitada antes do seu desaparecimento. As ruínas da casa
que abrigou importantes momentos da cultura brasileira se entrecruzam, assim, às
memorias dela, do seu pai e da sua família. Se Marina Person, ao realizar um
documentário sobre Luiz Sérgio Person, queria, entre outras coisas, diante da
presença ausente dele, construir um pai possível, o objetivo de Alice não é apenas
falar da falta de Joaquim Pedro de Andrade na vida dela, mas também preservar o
espólio cultural e econômico herdado por ela.
Esse legado, conforme vimos ao analisarmos como as ideias do diretor de
Macunaíma (1969) são enunciadas nos espaços públicos e na mídia, é construído a
partir das memórias da diretora e também pela mediação das entrevistas com as
pessoas que conviveram com ele. A herança deixada por Joaquim Pedro à diretora
e aos seus irmãos passa, não só pela obra cinematográfica do cineasta, mas,
principalmente, pelas relações dele com Cinema Novo. A busca por seu pai começa
logo após a abertura. Depois de ouvirmos o cineasta Cacá Diegues dizer que o
objetivo dos cineastas que faziam parte do movimento cinemanovista era mudar o
mundo, a diretora, em conversa com Nelson Pereira dos Santos, comentar sobre as
primeiras dificuldades vividas por eles e, em consequência, também pelo seu pai.
Sentados, lado a lado, nas poltronas de um cinema que exibe o curta-metragem
Cinema Novo, a diretora ri quando o diretor de Rio 40º fala que para a realização
dos filmes era necessário tomar empréstimos bancários, mas que nem ele e nem o

114

produtor Luiz Carlos Barreto tinham absolutamente nada, nem um fusca, mesmo
sendo avalistas de alguns dos financiamentos.
É pelo cruzamento de memórias e pela aproximação com outros diretores que
a figura de seu pai e dela mesma são justapostas. O depoimento de Sylvie Pierre
sobre a unicidade e o companheirismo dos cineastas membros do novo cinema
brasileiro é um bom exemplo disso. Entrecortadas às falas da crítica francesa,
imagens em movimento coloridas, provavelmente filmadas em Super 8, nos mostram
diversos cineastas importantes, como o próprio Joaquim Pedro, Mario Carneiro,
Leon Hirszman, Zelito Viana, entre outros, alegres jogando tênis de mesa no quintal
de uma casa. Crianças brincam num parquinho e correm alegremente. Entre elas
está a própria Alice, sorrindo para a câmera e sendo carregada nas costas por uma
garota (Figura 15).
Figura 15 – Imagens de arquivo trazem memórias da infância de Alice Andrade.

Fonte: Histórias cruzadas (Alice Andrade, 2008, Bretz Filmes).
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Esse gesto de apresentar aos espectadores a sua intimidade ao lado dos
amigos do seu pai não é um ato gratuito. É pelo contato com tais imagens que a
diretora relembra um fato traumático do seu passado, mesmo só sendo sabido por
ela depois de muito tempo Em primeira pessoa a narradora nos conta que: muitas
das coisas da minha infância eu só vim entender bem mais tarde. Éramos crianças
felizes de um grupo de amigos muito ligados. Para me proteger, meus pais me
mantiveram alheia aos acontecimentos políticos que abalavam o país. Meu pai foi
preso duas vezes sem que eu tivesse qualquer conhecimento a respeito.
Na sequência seguinte, Alice nos mostra a partir de um breve travelling frontal
de dentro de um carro, imagens do Rio de Janeiro. O destino é o Centro Cultural
Templo Glauber. Já do lado de dentro, a diretora caminha pelos corredores da Casa
abraçada com Lúcia Rocha. Nesses corredores é possível ver várias molduras com
cartazes, cartas e trabalhos do cineasta. Na maior delas, agora já sobre a cabeça
das duas, uma foto em preto e branco de Glauber Rocha parece olhar diretamente
para o espectador. Primeira guardiã do legado do filho, Dona Lúcia explica que há
25 anos, desde a morte dele, que ela se dedica a catalogar papéis, fotografias,
arquivos, entrevistas, etc. Além disso, o local serve também como referência para
pesquisadores e pesquisadoras interessados em estudar e conhecer mais sobre a
obra e vida do diretor baiano14. Sobrepostas por três fotografias em preto e branco
relacionadas à infância da diretora (em uma delas sendo carregada no colo por seu
pai) e uma foto colorida (que cremos ser da antiga casa de Alice), Paloma Rocha,
filha de Glauber, rememora momentos do seu passado em companhia dela e dos
pais de ambas.
O depoimento de Paloma Rocha funciona como gancho temporal para a volta
da diretora à sua antiga casa em Ipanema. Imagens dos escombros, do chão repleto
de madeiras, de pedras. Diante dos destroços de suas memórias, a narradora nos
diz que no andar de baixo, nos ouvíamos o barulho da máquina de escrever. Nossa
casa foi demolida no ano 2000. Não assisti a esse espetáculo. Eu estava morando
em Paris e acabara de descobrir que os filmes do meu pai estavam desaparecendo
por falta de conservação. Se a escrita do documentário, de um lado exuma o seu
14

Ver: CARDOSO, Marilia Rothier. No arquivo de Glauber Rocha; roteiros, cruzamentos, desvios. In:
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Latina. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
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passado – e o passado do seu pai – de outro, preserva o seu legado. Em um clima
descontraído, acompanhadas de Georges Ulmann, na pequena sala da casa de
Sylvie Pierre, dispostos à frente da câmera em um plano conjunto, a diretora se
diverte junto com eles ao relembrar os bastidores de uma entrevista com o pai dela.
A entrevista, que gira em torno do legado cultural do próprio Joaquim Pedro, se
relaciona diretamente à cena seguinte.
Após Joaquim Pedro revelar nesse encontro a sua aproximação com o campo
da literatura, herdada do seu pai, a diretora insere um pequeno fragmento de O
Poeta do Castelo. Nele, deitado em sua cama e ainda de pijamas, vemos o escritor
Manuel Bandeira. De posse de uma máquina de datilografar preta, ele consulta um
dicionário, disposto em uma estante de livros bem ao lado da cama. Na cena
posterior, percebe-se uma tonalidade diferente entres os fragmentos do mesmo
filme. Um detalhe nos chama à atenção: no alto desse mesmo fragmento, em letras
brancas, um cronômetro. Sobre essa imagem, logo depois seguida de um plano,
agora em um enquadramento médio que nos mostra o escritor com as mãos em
frente à boca, a diretora releva aos espectadores o porquê de tal diferença de
coloração: em 2003 meus irmãos reativaram a firma de Produção de nosso pai e,
juntos, empreendemos a restauração digital de sua filmografia completa. A
Petrobras financiou integramente essa aventura que representou quatro anos de
trabalho realizado na Cinemateca Brasileira e no Laboratório Teleimage, com ajuda
de Cinematecas do mundo inteiro (Figura 16).
Figura 16 – Restauração da obra de Joaquim Andrade, a memória como elo entre irmãos.

Fonte: Histórias cruzadas (Alice Andrade, 2008, Bretz Filmes).
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A diretora deixa claro, portanto, que a sobrevivência da memória e do legado
de Joaquim Pedro é um ponto de convergência entre ela e os seus irmãos. Cabe
notar que o documentário Histórias Cruzadas foi realizado 30 anos após a morte
dele e é encartado como extra no DVD15 do documentário Garrincha, a Alegria do
povo (1962), que integra, justamente, o projeto de restauração das obras do
cineasta brasileiro16. O documentário promove, portanto, um duplo gesto de
reencontro de Alice de Andrade com o seu pai. O primeiro deles pode ser
caracterizado pelo desejo de recontar, a partir dos rastros (fotografias, imagens e
movimento, entrevistas, etc.) uma parte da sua relação de infância e da fase adulta
com ele. O outro gesto é na escritura do próprio filme, uma vez que revela aos
espectadores, durante o processo de feitura dele, a sua relação com as obras
produzidas pelo pai. Esse duplo gesto, proporciona, pelo contato da diretora com
aquilo que restou dos vestígios do cineasta, restituir, pela linguagem, o resgate de
uma experiência paternal e familiar, muitas vezes inenarráveis no âmbito das
memórias.
Outra cena importante do documentário é quando a diretora, logo depois de
assistirmos a um trecho do curta-metragem Couro de Gato (1962), nos mostra
através de imagens granuladas, escuras e com a ajuda de legendas de identificação
escritas em primeira pessoa, sua irmã (segurando uma pequena câmera de
filmagem) e seu irmão, atentos a uma projeção (Figura 17). Apesar de se referir a
eles anteriormente à abertura e, novamente, quando ela revela aos espectadores o
seu empenho em restaurar as obras realizadas por seu pai, essa é a única vez
durante todo o filme que podemos vê-los já na fase adulta. Há nesse sentido,
portanto, um gesto por parte da diretora em explorar, de forma consciente no
documentário, o espólio herdado por eles. Não seria exagero inferir, conforme
havíamos escrito na segunda parte deste trabalho, que, ao promover o resgate do
patrimônio cultural deixado pelo seu pai, Alice de Andrade entende que, ―a família
tem um papel considerável, não apenas na transmissão, mas também na gestão do
patrimônio econômico, especialmente através das ligações de negócios‖ 17.
15

História Cruzadas foi exibido no Canal Brasil e no Festival É tudo Verdade em 2008.
Sobre o processo de restauro das obras de Joaquim Pedro de Andrade, ver: LEÃO, Roberto Jorge
Carneiro de Souza. Edições em DVD de filmes restaurados: o caso Joaquim Pedro de Andrade.
Dissertação (Mestrado) — UFF. Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Niterói, 2014.
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BOURDIEU, Pierre. O espírito da família. In: Razões práticas: sobre a teoria da ação. Tradução
de Mariza Corrêa. Campinas, SP: Papirus, 2011, p. 133.
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Figura 17 – Irmãos de Alice Andrade.

Fonte: Histórias cruzadas (Alice Andrade, 2008, Bretz Filmes).

Nesse ponto, cabe uma observação: não queremos dizer, que o objetivo inicial
em retratar as memórias de Joaquim Pedro se deve por motivos econômicos.
Entretanto, não podemos desconsiderá-los ou deixar de nos referir a essas imagens.
Ao incluir cenas do processo de restauro dos filmes de seu pai ou narrar em off os
desafios de resgatar as obras dele, inegavelmente importantes para a cultura
brasileira, a diretora exibe de forma inequívoca aos espectadores uma preocupação
com a herança e com o capital cultural da família, que se institui, como se sabe, pela
gerência e pela administração de seu patrimônio. Herança, que é transmitida,
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inclusive, pelo sobrenome, e que certamente posiciona seus sucessores no campo
cinematográfico.
Um pouco mais à frente, para relembrar a produção e a recepção do
documentário Garrincha, Alegria do povo, a diretora convoca a mãe, a física Sarah
de Castro Barbosa, primeira esposa de Joaquim Pedro. Um disco na vitrola toca
uma música que não sabemos qual é. Inserida provavelmente no processo de
montagem, essa música estabelece uma ligação com o fragmento de Garricha
exibido logo em seguida. Nele, vemos o ex-jogador do Botafogo dançando ao lado
das filhas. O narrador, depois de dizer o nome das sete filhas, nos expõe a
frustração do jogador em não ter um filho para lhe passar o seu legado. Sentadas
em um sofá, ainda com a capa do disco em mãos, Sarah rememora a primeira
exibição do documentário realizado pelo seu ex-marido: o Joaquim passou o filme
pela primeira vez e o Glauber estava lá na Líder, na primeira fila e disse: essa
música foi a Sarah que escolheu. Ambas riem e ela continua: ele achava que era
uma música metida à besta. Elogiando, mas ao mesmo tempo criticando um pouco.
Depois de ouvirmos Bernardet falar sobre as dificuldades em se realizar filmes
no Brasil em plena ditadura militar, a diretora retoma a sua entrevista com Sylvie
Pierre. Ao recordar uma cena de Os Inconfidentes, em que uma das personagens do
filme é torturada e tem os pelos do peito arrancados de maneira paciente e sádica
pelo seu algoz, a escritora, que é filmada em um plano médio, evitando, deste modo,
explorar as emoções dela, nos explica que:
O detalhe que eu prefiro, o mais profundo e que vai mais longe
politicamente, é um dos conjurados que está preso e, considerando a
época, a gente tremia. Ele vai ser torturado. E o preso amedrontado,
acovardado, vai contar o que sabe e o que não sabe, quando o outro agarra
seus pelos dos peitos (fazendo um gesto de quem vai arrancar seus
próprios pelos)...Não posso arrancar o microfone da Graciela!...E lhe
arranca pelinhos do peito. Isso, para mim, é a cara do seu pai. A coisinha
má e engraçada.

Uma outra cena do filme nos mostra o homem que seria torturado (na cena
descrita acima), agora sentado em uma cadeira costurando a bainha de uma roupa
e, ao lado dele, uma criança sentada sobre o parapeito de uma janela com coroas
de flores na cabeça. Nesse momento, Pierre revela à diretora outros aspectos da
personalidade de Joaquim Pedro: seu pai era a coragem em pessoa. Agir com
inteligência ou estupidamente. Seu pai era a própria inteligência. Nos piores
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momentos (se referindo à ditadura militar) ele não fugiu. Ele teria preferido a morte
ao exílio. Ainda se referindo ao filme sobre o mártir da Inconfidência Mineira, a
diretora nos apresenta um pequeno trecho da entrevista com Lúcia Rocha. A mãe de
Glauber Rocha nos conta que fez parte da equipe de arte da produção, assim como
fazia com os filmes realizados pelo filho, porém, apenas Andrade a pôs nos créditos
finais de sua obra. Após Cacá Diegues reafirmar que, durante a vigência do Estado
de Exceção no país, as dificuldades em se fazer filmes com um teor mais político
demandavam a utilização de subterfúgios, a diretora nos mostra imagens do
processo de restauração das obras do seu pai (Figura 18). Assim, restaurar essas
produções é refletir igualmente sobre um período recente da história do Brasil.
Figura 18 – Cenas do processo de restauração.

Fonte: Histórias cruzadas (Alice Andrade, 2008, Bretz Filmes).

Ao inserir alguns trechos de a Guerra Conjugal (1974), que critica as relações
de desigualdade de gêneros, os desejos sexuais reprimidos e, principalmente, o
moralismo construído em torno da família como uma instituição sólida, a diretora
retoma a conversa com Bernardet. O crítico relembra que o filme estourava a família
brasileira, né? Essa família bem comportada, católica. Tudo isso, com esse filme,
estourava. Agora sobre a imagem de outro trecho, em que uma mulher, se vendo a
partir de um pequeno espelho de mão ajeita os cabelos, o pesquisador completa: e
você sabe muito bem os egos que tem na sua família, aliás. Não é?, referindo-se à
própria Alice de Andrade. Essa fala, acompanhada da cena supracitada do longa-
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metragem, funciona como apresentação da atriz Cristina Aché, segunda esposa de
Joaquim Pedro e mãe de sua irmã e seu irmão. Sem polemizar o comentário
realizado por Bernardet, acreditamos que a diretora, sutilmente, expõe que o pai foi
criticado pela família ao se relacionar com uma mulher mais jovem e atriz de um
filme com conteúdo erótico. Sobre algumas fotografias em preto e branco e coloridas
(nas quais, supomos que ela própria apareça com um dos irmãos no colo), Alice
relata que essa nova fase em sua vida inaugura também uma nova etapa na carreira
dele. Depois de explorar a controversa censura ao curta-metragem Vereda Tropical,
conforme comentamos no capítulo anterior e que conta com a participação de
Cristina Aché no elenco, Alice de Andrade volta ao tema da filiação de seu pai, e em
consequência, dela mesma.
Uma imagem panorâmica nos mostra uma cidade íngreme. É possível
perceber, ainda nesse plano geral, três igrejas e muitas casas. Do lado esquerdo
superior dessa mesma imagem, o nome do curta-metragem: O Aleijadinho (1977). É
partindo dessa obra que Alice de Andrade traça um panorama genealógico entre o
seu avô, o seu pai e ela própria. Em uma narração em off, ela nos diz:
O que é o patrimônio? A origem da palavra é a herança do pai. Joaquim
Pedro realiza então um documentário sobre o escultor barroco, Antônio
Francisco Lisboa, o Aleijadinho, cuja obra havia sido preservada e revelada
por seu pai. Eu gostava de trabalhar no escritório do meu avô Rodrigo. À
medida que a restauração dos filmes do meu pai avançava eu entendi até
que ponto a sua obra dialogava com a obra e o pensamento de seu pai. Só
agora eu percebi que nosso trabalho se inscreve nesse mesmo movimento.
Tiradentes era o herói preferido da nossa família. Ele jamais traiu as suas
convicções. Joaquim Pedro também pagou um preço alto por nunca ter feito
concessões e permanecido fiel aos seus princípios morais e políticos.

De volta à temática da literatura modernista brasileira – o que reforça os laços
de Joaquim Pedro com o pai – a diretora nos conta sobre a realização do longametragem de ficção O Homem do Pau Brasil (1981), último filme dirigido por ele que
tinha como intenção recontar a famosa Semana de Arte Moderna de 1922: um
fracasso de público e de crítica18. Joel Lopes, diretor de fotografia deste filme, retira
um rolo de fita de dentro de uma gaveta. Fotografias, em preto e branco e coloridas,
nos mostram agora os bastidores de realização do filme. Lopes rememora a
obsessão e o jeito engraçado de Andrade durante uma conversa dele com Marco
18

Mesmo sendo mal recebido pela crítica e pelo público, segunda a narração de Alice de Andrade, O
Homem do Pau Brasil ganhou o Candango no Festival de Brasília de 1981 de Melhor Filme e de
Melhor Atriz para Dina Sfat.
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Antônio Cury, diretor assistente e montador. Fora de quadro, Alice de Andrade ri da
imitação. Na sequência seguinte, a diretora estabelece, novamente, uma
aproximação entre a preocupação dela em restaurar as obras do pai e a existência
do Tempo Glauber como um lugar de conservação das ideias e dos ideais de
Glauber Rocha. Depois de comentar o impacto da morte do cineasta baiano na vida
dela, imaginando que não suportaria se acontecesse o mesmo com Joaquim Pedro,
a diretora ressalta que desde 2003, Paloma Rocha também se dedica a
salvaguardar as obras do pai dela. Entrecortado com imagens de arquivo do velório
e do enterro de Glauber, a entrevista realizada com Paloma, a qual ao fundo vemos
o cartaz de Deus e o Diabo na Terra do Sol e fotografias de cena, nos revela o
pensamento dela a respeito do espólio glauberiano:
A restauração dos filmes é fundamental, mas é fundamental para quê? Elas
são as ideias daquelas pessoas. Brasileiro gosta de cortar as referências,
cortar a memória, entendeu? E esses filmes, são filmes seminais, são filmes
de referência, são filmes que irrigam, né? Faz um refluxo novo no nosso
coração, faz parte da nossa história que irrigam nosso pulsar criativo. Eu
acho que a gente veio ao mundo, Alice, para fazer uma ou duas coisas
importantes. Aí, eu fui abrindo mão das minhas vaidades, das minhas
necessidades pessoais. É muita dádiva, é muita luz, muita imaginação,
muita criatividade é muito tudo que essas caras fizeram. Então, em nenhum
momento eu imagino que eu poderia, com toda a minha criatividade, com
toda a minha emoção, com tudo, que eu não devesse uma parte dela a
eles. Eu poderia fazer alguma coisa melhor do que não fosse isso que eu
estou fazendo aqui agora.

A fala de Paloma Rocha sobre a restauração das obras de seu pai estabelece
uma relação não apenas com o processo de resgate dos filmes de Joaquim Pedro,
realizado por Alice e pelos seus irmãos, mas também com a própria trajetória familiar
delas duas. Dizemos isso, pois logo após sermos informados da preocupação de
ambas em resguardar o patrimônio deixado pelos seus pais, vemos Alice projetar
pequenos fragmentos de filmagens antigas. Ao seu lado, a filha da diretora (Figura
19). Uma biblioteca serve de sala de projeção. Sobre essas imagens, que funcionam
como gatilhos de rememoração, a narradora comenta em voz off que o pai era seu
melhor amigo: Ele não chegou a conhecer a minha filha Clarice, mas ela pôde ainda
aproveitar um pouco a casa de Ipanema.
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Figura 19 – Diretora compartilha memórias sobre seu pai com a filha.

Fonte: Histórias cruzadas (Alice Andrade, 2008, Bretz Filmes).

Essas imagens projetadas dialogam com as filmagens caseiras que abrem
Histórias Cruzadas. Sabemos, enfim, nesta sequência, que tais imagens foram
gravadas por Joaquim Pedro na cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro,
cenário de um documentário que leva o mesmo nome da cidade litorânea, realizado
por Paulo César Saraceni e Mário Carneiro em 1959. Segundo nos esclarece Alice
de Andrade, foi lá que ela, seu pai e mais duas roteiristas, entre elas Ana Maria
Galano (última companheira de Joaquim Pedro) que prepararam o roteiro de Casa
Grande, Senzala & Cia, baseado no livro Casa Grande e Senzala, escrito por
Gilberto Freyre. Este, personagem de seu primeiro curta-metragem, o já citado O
Mestre de Apipucos. Sobre algumas fotografias de pré-produção e dos planos de
filmagens, a diretora nos explica que o filme teria como responsáveis pelas trilhas,
Tom Jobim, Chico Buarque e Gilberto Gil, além de contar com o arquiteto Lúcio
Costa, um dos criadores do Plano Piloto de Brasília, como diretor de arte.
A casa em que Alice de Andrade morou junto com seu pai e seus familiares é
novamente reintroduzida aos espectadores enquanto ela explica o processo de
produção do filme que seu pai não chegou a realizar. Ao se referir a uma conversa
anterior com a diretora, Walter Lima Jr. comenta em voz off: Joaquim virou filme.
Ontem você contando a história da demolição da casa e que, debaixo dos tijolos e
da demolição saia pedaços de filmes, parecia que a casa sangrava filme. Agora, já
em quadro, de costas para um rio, o realizador completa: Joaquim virou filme, virou
imagem. Então, é uma forma sutil de vida que a gente pode restaurar. O
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documentário termina, assim, com diversas imagens em movimento, em preto e
branco, caseiras, que acreditamos serem de Joaquim Pedro ainda criança. Em uma
delas, acompanhado de Rodrigo de Andrade. Sobre essas imagens, que encerram
História Cruzadas, a música Tanto Mar (1978), composta e cantada por Chico
Buarque sobre a Revolução dos Cravos, em Portugal. Se nela o músico esperava
que os cravos da Revolução portuguesa inspirassem a luta revolucionária no Brasil,
Alice de Andrade parece apostar que com a restauração dos filmes de Joaquim
Pedro a continuidade da obra de seu pai foi plantada nalgum canto de jardim.
Figura 20 – Imagens da infância de Joaquim Pedro Andrade.

Fonte: Histórias cruzadas (Alice Andrade, 2008, Bretz Filmes).

5.4 ESTOU AQUI BRINCANDO COM UMA CRIANÇA

Logo de saída, Rocha que Voa estabelece uma diferença com Person e
História Cruzadas. Se nesses dois documentários a intervenção das diretoras é
explicitada em primeira pessoa, a presença enunciativa de Eryk Rocha é construída
de outro modo. Não há nesse filme, arquivos caseiros e íntimos e nem a presença
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imagética ou sonora do diretor em cena. Esse ―apagamento‖ do autor/diretor frente à
figura de Glauber Rocha é bastante comum em alguns documentários realizados por
pessoas que conviveram intimamente com ele. É o caso de Anabazys e Retrato da
Terra (2004), ambos dirigidos por Paloma Rocha e Joel Pizinni e No tempo de
Glauber (1986), de Roque Araújo. Já em Diário de Sintra (2008)19, dirigido por Paula
Gaitán, última esposa de Glauber e que reconstitui o exílio voluntário do cineasta na
cidade de Sintra, Portugal, junto a ela e aos seus filhos Eryk e Ava Rocha, a
presença do diretor baiano é trazida à tona pela narração em off da diretora e pela
materialidade dos arquivos imagéticos e sonoros. Além disso, no documentário há
entrevista com pessoas que conviveram com Glauber em sua temporada no país.
Contudo, independente da intensidade da exposição do eu na cena, Rocha que Voa
e Diário de Sintra se aproximam não só pela temática, mas, sobretudo, pela busca
dos rastros e dos vestígios de Glauber Rocha em Cuba e em Portugal. Conforme
expomos acima, um dos objetivos de Eryk Rocha é, por meio do documentário,
conhecer um pai que ele pouco teve a oportunidade de conviver.
Se nos filmes de Marina Person e de Alice de Andrade a questão filial é mais
palpável, em Rocha que Voa essa relação é encenada e criada justamente pela falta
visível da figura paterna. Ir à Cuba e resgatar um período particular e pouco
conhecido da vida de Glauber Rocha é, então, uma tentativa de refazer os supostos
caminhos realizados por ele, suas conexões profissionais e afetivas, bem como as
experiências vividas e vivenciadas pelo diretor. Além dos áudios e das entrevistas a
jornalistas e intelectuais cubanos, o realizador se utiliza de trechos de diversos
filmes realizados por seu pai, fragmentos de filmes de outros diretores latinoamericanos e também de entrevistas com pessoas que conviveram com o autor de
Deus e o Diabo da Terra do Sol. Sobre a sua motivação, Eryk Rocha escreve na
introdução do livro organizado por ele, homônimo ao título do documentário, que:
Tinha três anos quando Glauber morreu. Isto me permite ao mesmo um
distanciamento crítico e uma apropriação. O fato de ser filho de Glauber
provocou, é claro, um enorme interesse de penetrar no seu pensamento e na
sua obra. Mas além da questão da filiação, como jovem interessado em cinema
e na herança cultural de Glauber e da sua geração, comecei a pesquisar e a

19

Eryk Rocha atuou nesse documentário como Produtor Executivo. Para uma análise completa desse
filme, ver: VENTURA, Cristiane Moreira. Topografia da memória: Reminiscências poéticas em Diário
de Sintra. Dissertação (Mestrado) — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais,
CEFET/MG, Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens. Belo Horizonte. 2014.
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tentar entender o que ainda era pertinente naquele projeto para nós. São
20
camadas de memórias afetivas, coletivas e individuais .

Já nos primeiros planos do filme é possível perceber, como já dissemos
anteriormente, uma aproximação estética às obras dirigidas por Glauber Rocha. Ora,
se sabemos pelos créditos finais, ou em alguns casos, a partir das informações que
estão fora do texto, que o documentário é realizado por Eryk Rocha, de algum modo,
podemos compreender essa aproximação pela linguagem como uma maneira de se
colocar como herdeiro de uma ―tradição‖ e de um pensamento cinematográfico que
passa, justamente, pela atualização crítica desse espólio.
Imagens do mar, barulhos das ondas. Essas são as primeiras cenas e os
primeiros sons do documentário. O mar é ao mesmo tempo um lugar de liberdade,
de saída e de chegada. É assim que Eryk Rocha vai à busca de seu pai. Ainda
sobre essas imagens, uma fotografia em preto e branco, que logo depois se torna
amarelada, nos mostra Glauber Rocha. Após a apresentação da personagem do
filme, um pequeno barco navega águas em transe. Uma caneta percorre um mapa
e nos mostra o que parece ser o destino final de uma viagem. Novamente, Glauber
Rocha aparece em cena. Desta vez, em uma imagem em movimento, finalmente
notamos o mar às suas costas. Seria ele, então o comandante deste barco? Ou
seria o próprio Eryk Rocha o responsável por essa viagem que reconstrói uma parte
do passado de seu pai?
Na sequência seguinte, um letreiro nos informa o destino: Havana. A cidade
nos é apresentada, primeiro a partir de um travelling lateral que nos mostra milhares
de pessoas sentadas sobre o Malécon21 e outro, frontal e aéreo, que nos mostra
esse mesmo lugar. Um plano panorâmico, desta vez, nos apresenta a cidade vista
do alto, ainda que o tratamento alaranjado das imagens, produzido certamente na
montagem, não nos permita ver as casas e os edifícios com nitidez. Ainda sobre
essas imagens, sons de transmissões radiofônicas, do mar e de músicas afro-latinas
se misturam. Agora, de dentro de um carro que percorre diversas localidades da
cidade, por meio de uma câmera subjetiva, somos convocados a compartilhar com o
diretor o processo de busca pelos vestígios produzidos por Glauber Rocha durante a
sua estadia no país. Se essas primeiras cenas, ainda alaranjadas, percorrem os
20

ROCHA, Eryk. Introdução. In: ROCHA, Eryk (Org.). Rocha que Voa. Rio de Janeiro: Aeroplano,
2002, p.11.
21
Orla da capital cubana e também um dos pontos turísticos da cidade.
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espaços vazios de Havana, novas imagens, agora já em preto e branco, nos
mostram o cotidiano dos moradores da cidade. Com essas duas textualidades de
cores, acreditamos, o diretor tem a intenção de remeter os espectadores aos anos
em que seu pai viveu na cidade.
É a partir da manipulação de cores que o diretor estabelece a relação entre o
passado e o presente. Assim é, quando Eryk Rocha entrevista diversas pessoas que
conviveram com seu pai durante a temporada dele em Cuba. Realizadas no
presente, portanto no instante das filmagens, esses testemunhos, filmados sempre
em cores, nos revelam diversas curiosidades acerca desse período de Glauber na
Ilha, possivelmente desconhecidos pelo próprio diretor do documentário. Alfredo
Guevara, ex-diretor do ICAIC, conta que Glauber começou seu período cubano
como um de nós e a figura de Glauber foi crescendo e o cinema cubano foi surgindo.
Esse depoimento de Guevara sobre o cineasta brasileiro, mesmo breve, serve como
ligação às entrevistas com Júlio Garcia Espinosa e Mirian Talavera. Ambos refletem
sobre a função do cinema cubano frente aos problemas técnicos e profissionais
enfrentados pelos cineastas latino-americanos. Há nesse sentido, uma associação
do pensamento glauberiano com o dos cineastas cubanos, que é reforçado com
trechos em áudio de entrevistas de Santiago Álvarez e Tomás Gutiérrez Alea.
Após alguns cineastas apontarem similitudes entre as ideias de seu pai em
relação ao que se chamava de cinema imperialista e o produzido na ilha socialista, o
diretor retoma o depoimento de Guevara. Enquadrado em um primeiríssimo plano,
no qual vemos apenas seus olhos, o ex-diretor do ICAC nos revela que em suas
conversas com Glauber Rocha havia pontos de similaridade a respeito do
posicionamento de um e de outro em relação à função do cinema como uma
narrativa importante para as ressignificações, afirmações e reforços das identidades
culturais. Ainda nesse mesmo trecho, enquanto ouvimos Guevara estabelecer
aproximações estéticas e políticas entre o novo cinema brasileiro e o cubano, o
diretor projeta, por entre os óculos de seu entrevistado, uma série de fragmentos de
filmes, imagens e barulhos do mar. Contudo, antes da participação corporal do exdirigente e da fala dos cineastas cubanos supracitados, uma cartela escrita Os
Cineastas Cubanos nos informa o ponto de partida da investigação de Eryk Rocha
sobre as experiências paternas em solo habanero. Logo, é pela mediação das
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memórias das pessoas que conviveram com Glauber que Eryk Rocha se ancora, em
princípio, na procura pelos vestígios e na presença de seu pai pela cidade.
Ainda em relação à fala antecedente, Alfredo Guevara nos conta que cada um
buscava sua própria imagem, não queria ver-se refletido em um espelho que
refletisse o mais externo da sua figura, mas queria ver-se em um espelho poético
que refletisse o mais profundo da sua figura. Esse era o diálogo que sustentávamos
Glauber e eu. Logo após essa revelação, vemos uma fotografia em preto e branco
de Glauber sobreposta às imagens das ruas. Sobre uma série de planos, ora curtos,
ora mais longos, a câmera agora não só passeia pelas avenidas de Havana, mas
também filma os rostos das pessoas nas praças, nos ônibus, nos carros. São rostos
sem corpos e sem identidades. É como se por meio dessas pessoas anônimas
pudéssemos chegar a seu pai. Em seguida, ao final dessas imagens,
acompanhadas por uma fala de Glauber na qual ele reflete sobre a função do
intelectual na sociedade, um intertítulo nos chama à atenção. Escrito em letras
maiúsculas na cor laranja: Saudades (Figura 21). Ao recorrer a tal palavra que,
como vimos, não é fácil de conceituar, o diretor expõe, assim, em seu processo de
investigação sobre uma parte do passado do seu pai e, em consequência, de suas
próprias origens, um sentimento dialético entre o presente e o passado, entre aquilo
que foi vivido e aquilo que é imaginado.
Figura 21 – Intertítulo em Rocha que voa.

Fonte: Rocha que voa (Erik Rocha, 2002, Novo Grupo Cinema e TV).
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Outra vez a câmera de Eryk Rocha perambula pelas calçadas, pelas ruas da
cidade e pelos transportes públicos. Uma fala de Glauber, montada justamente
sobre essas imagens de errância, critica o fato dos filmes dirigidos por ele serem
mais admirados em outros países do que no Brasil. Tais imagens servem como um
gesto de busca, e, principalmente, como uma tentativa de refazer os possíveis
rastros trilhados por seu pai durante o período em que ele morou na capital cubana.
Funcionam como ligação para a retomada de outro trecho da entrevista realizada
com Guevara: esse trajeto era conversando com meia Havana. Ele assistia ao filme
com o público para sentir a reação. Parava na porta e como todo mundo já o
conhecia, ficavam centenas de pessoas durante duas horas conversando com
Glauber sobre seus filmes. Ele se converteu em um personagem de Havana. Se há
em Rocha que Voa a ausência de arquivos imagéticos que enunciem a presença
dele na cidade, os seus passos e as suas experiências são restauradas, deste
modo, pela fabulação e pela mediação das memórias de quem conviveu com ele.
É assim quando o diretor nos conta sobre o processo de sincronização do
som direto do longa-metragem Câncer. Após inserir alguns fragmentos deste filme,
em que Glauber fala sobre o apoio do ICAIC na finalização da película, vemos uma
mesa de montagem de som sendo utilizada. As mãos filmadas em primeiro detalhe
não nos revelam quem manipula o aparelho. Somente no plano seguinte, desta vez
aberto, por intermédio de uma legenda sabemos tratar-se do técnico de som Raul
Garcia. Sentado à frente a uma moviola, afrontado pelas suas lembranças, e
certamente pela intervenção de Eryk Rocha, ele rememora os detalhes e a reação
de Glauber Rocha no processo de sonorização do filme.
Eu adoraria ver o filme agora, depois de tantos anos. Nunca vi esse filme
montado. Me lembro dele por fragmentos. Foi no ano de 1971, a direção do
ICAIC, Alfredo Guevara pediu que eu o ajudasse em um filme que tinha
problemas de som. Ele trazia esse filme, os originais gravados. Tinha
estado na Itália e na Inglaterra tentando sincronizar o som direto e nenhum
estúdio de som conseguiu sincronizá-lo. Selecionei um plano, de uma
pessoa falando em primeiro plano, passei a fita numa velocidade
completamente anormal, digamos nesse tom (mostrando ao diretor a textura
sonora). E eu dizia: mais está em outra velocidade. Está lento, está
sincrônico, mas está lento. E ele fazia assim (Garcia faz o sinal de ok,
repetindo o gesto feito por Glauber Rocha) como se estivesse maravilhado
como se o filme estivesse sincrônico e numa outra velocidade.

A citação acima revela não só os bastidores da sonorização de Câncer, mas,
principalmente, uma reciprocidade ética e estética de Glauber Rocha com a
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chamada produção terceiro-mundista22. Para traçar uma crítica de seu pai sobre o
papel descolonizador do cinema realizado pelos países que não fazem parte do
primeiro mundo, Eryk nos mostra, a partir de justaposição entre sons (músicas, falas
de Glauber, banda sonora dos filmes) fragmentos de alguns filmes produzidos tanto
pelo biografado quando por outros realizadores, como Tire Dié (1960), de Fernando
Birri. Ainda nesse bloco, o diretor estabelece uma relação de encantamento de
Glauber com a cultura da diáspora africana a partir da utilização de fragmentos de
Leão de sete cabeças e dos comentários do próprio Glauber Rocha sobre a
realização desta obra, que nos diz: é a primeira película feita na África em que se vê
verdadeiramente a luta política africana do ponto de vista de um latino-americano,
um homem do terceiro-mundo como eu, que inclusive tenho sangue africano.
Um pouco mais à frente um plano geral em preto em branco nos mostra uma
série de casas e edifícios. No canto superior esquerdo dessa mesma imagem, uma
cartela escrita em amarelo e laranja nos informa a localidade: Cayo Hueso. Um
zoom para frente nos transporta diretamente para as ruas desse bairro de Havana.
Um homem canta empolgado. Sobre essa música, que nos remete à sonoridade das
religiões afro-latinas, ouvimos uma voz dizer: Sara Gomez é Cayo Hueso. Sara é
Brasil, Sara é América, Sara é África. Agora dentro de quadro e filmado em
primeiríssimo plano, ele continua: Sara nos dá ânimo porque não está morta, tá aí,
em referência às ruas do bairro o qual estamos. É assim que a cineasta afro-cubana
nos é apresentada. Amiga de Glauber durante o seu ―período cubano‖, Sara Gomez
fazia um cinema com uma forte conotação racial. Uma série de imagens
entrecortadas por fotografias em preto e branco de Glauber Rocha e de Sara Gomez
nos mostra pessoas negras rindo e conversando em diversas situações. Fora de
quadro, em voz off o escritor e militante do movimento negro cubano Tato Quiñones
relata aos espetadores:
Eu nunca vi os dois juntos, mas soube depois por Sara, enfim do respeito,
da admiração que todos tínhamos por ele, pelo cinema que tínhamos visto.
Todo o movimento do Cinema Novo e o que significou dentro desse
movimento. O encontro dele com Sara foi, para ela, definitivo como
cineasta, como realizadora. Mais que seu cinema, conhecer o homem que
fazia aquele cinema, como era, como assumia, como enfrentava a vida e a
relação com as pessoas. Para ela, e para todos nós, foi realmente uma
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comoção. Conhecê-lo, vê-lo e, principalmente escutá-lo. Aquele delírio
poético constante que era a sua fala.

Na sequência seguinte, após o seu pai ressaltar as conexões de seus filmes
com a cultura popular brasileira e com a herança da cultura negra e indígena, o
diretor retoma o depoimento de Quiñones. Enquadrado em um primeiríssimo plano,
que não nos permite ver as imagens da rua, ele nos conta: aqui mesmo em Cayo
Hueso tem gente que poderia falar sobre ele. Que o conheceu, que o contatou nos
sobrados, nos parques e nas esquinas onde as pessoas se reuniam. Ainda no
decorrer da fala do escritor, Eryk Rocha nos mostra, mais uma vez pessoas
ordinárias sentadas nas calçadas, nas janelas dos casarões, na porta das suas
casas. ―Meu pai passou por aqui?‖. Talvez tivesse pensado o diretor. Outro plano
panorâmico retrata novamente o bairro visto do alto. Garotos jogam futebol em uma
praça. Após a alegria do gol, um corte seco nos apresenta a um homem de óculos e
camiseta laranja andando por essa mesma praça. Caminhando por entre as ruas do
bairro, o técnico de som e viúvo de Sara Gomez, Germinal Hernández, recorda dos
diálogos que tinha com Glauber. Rindo, ele nos conta que:
Ele me dizia que era baiano. Eu nunca entendi isso, depois me dei conta
que sim, parece que baiano é outra coisa. Não tem nada a ver com as
pessoas do Rio de Janeiro. Sempre me dizia que era baiano: eu não sou
brasileiro, eu sou baiano. É como eu dissesse que sou de Cayo Hueso.
Nunca entendi isso. Mas isso foi há muitos anos.

Esse trecho da fala de Hernandez destaca, não só um latente desejo de
afirmação de uma identidade que parece ter sido manifestada em contato com uma
cidade que guarda semelhanças e experiências culturais com a Bahia, mas,
sobretudo, um sentimento de nostalgia de Glauber Rocha em relação as suas
origens. A busca pelos vestígios da passagem da personagem pela cidade faz de
Rocha que voa, então, não apenas um documentário com acento de filiação, mas
um filme em que os aspectos particulares vividos por ele em seu exílio, antes
desconhecidos pelos espectadores e pelo diretor, venham à margem. Quais amigos
e amigas eles fez durante esse período em que viveu em Cuba? As frequentes
imagens das vielas, dos casarões, dos bares e das praças nas quais supostamente
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seu pai teria frequentado conduzem o público fruidor a imaginar quais os caminhos
traçados cotidianamente por ele23.
Na sequência posterior, ao retomar a entrevista com Hernandez, Eryk dialoga
com o pensamento e as ideias de seu pai. Dizemos isso, já que em alguns
momentos do documentário, Glauber Rocha ressalta que é necessária, por parte
dos intelectuais e artistas, uma aproximação afetiva e efetiva destes aos problemas
que afligem a população sem, no entanto, se colocar em uma posição
hierarquicamente superior a eles. Sentado, ao que parece em uma mesa de um bar,
o técnico de som, balançando a cabeça de forma rápida enquanto fala, afirma que
Glauber se converteu em uma personagem da cidade. Glauber Rocha era um diretor
super importante. Glauber estaria aqui sentado. Ninguém iria reparar nele, era um
sujeito normal e fazia seu cinema. E isso me conquistou: a sua honestidade, a sua
simplicidade de ser um homem comum.
Outro momento interessante do filme é quando Eryk Rocha nos mostra
novamente o mar – que estará mais uma vez presente no final do documentário. Ao
som de um cântico de Umbanda que faz alusão aos jangadeiros, a câmera sai de
dentro de uma casa com vista para uma baía e chega, por meio de uma elipse, à
orla de Havana. Lugar de ligação de Cuba com outros países e com outras culturas,
o mar é também signo de comunicação. A chegada de Glauber ao país seria, então,
como diz o artista plástico Nelson Herrera, uma porta para o mundo, porque
estávamos vivendo uma época de informações muito limitadas. Havia começado há
pouco tempo o bloqueio dos Estados Unidos e a informação cultural que chegava
era muito pouca. Filmado em um plano médio, no qual é possível ver uma pequena
biblioteca, Herrera gesticula bastante a mão direita enquanto recorda os momentos
que dividiu com o pai do diretor. Depois de mais de 30 anos desde a passagem de
Glauber Rocha por Havana, ele conta que costumava encontrar-se com ele e outros
artistas em uma casa que ambos frequentavam.
Em busca de refazer os passos de seu pai, a câmera de Eryk Rocha, agora
passeia pela casa de Nancy Gonzalez. Essas imagens em preto e branco nos
mostram os diversos cômodos da residência, as janelas, os sofás, o quintal. Na
23

Sylvie Pierre destaca que Glauber Rocha, mesmo tendo sido recebido em Cuba com honras de
uma grande personalidade da cultura e do cinema mundial, era constantemente vigiado pelas
autoridades cubanas. Cf.: PIERRE, Sylvie. Glauber Rocha. Campinas, SP: Papirus, 1996. Também
sobre o período cubano de Glauber, ver: PARANAGUÁ, Paulo. Glauber Rocha à La Havane, par
Jaime Sarusky. America Latina (VO) | Actualités, Idées, Sociétés. Paris, Le monde. 2011.
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cozinha, agora filmada em plano médio e a cores, vemos e ouvimos a anfitriã.
Enquanto relembra da primeira vez que ouviu falar sobre Glauber Rocha, o diretor a
justapõe a outras imagens dela própria, desta vez em preto e branco, sorrindo para
a câmera, como se estivesse reencenando o passado de Nancy e a sua reação ao
conhecer pessoalmente o monstro do cinema de quem já havia ouvido falar muito
bem. Mas quando encontramos com Glauber, ele me pareceu como um menino
grande. Alguém que devíamos proteger e querer muito. Uma pessoa muito
necessitada de afeto. Imediatamente após essa fala transcrita acima, ouvimos um
curtíssimo e risonho diálogo de Glauber com pessoas as quais não sabemos quem
são. Tal fragmento sonoro tem como intenção insinuar aos espectadores a
passagem e a presença dele ali, uma vez que o local era considerado um ponto de
encontro e de reunião de vários artistas cubanos.
Mais à frente, sobre trechos de filmes, jornais impressos, telejornais e
elementos sonoros, que nos remetem à repressão e à luta revolucionária no Brasil,
ouvimos Glauber discorrer sobre a necessidade de escrever uma nova história do
país. Em vista disso, conforme relembra Alfredo Guevara, o diretor de Terra em
Transe se pôs o desafio de realizar História do Brasil (1974). Intitulado no singular,
este filme se propõe a inventar, sobre o ponto de vista particular do diretor, soluções
e saídas para os problemas brasileiros da época. Embora tenha sido finalizado em
Paris, tendo como co-diretor Marcos Medeiros, o filme foi montado e criado na mesa
de montagem do ICAC, a partir de diversos materiais de arquivo existentes nos
acervos do Instituto Cubano. Para contar aos espetadores sobre a produção de tal
obra de seu pai em Cuba, Erik Rocha convoca Guevara e a montadora Mirian
Talavera.
Se nas primeiras imagens com Talavera, ainda no começo do documentário,
ele foi enquadrada em plano médio falando para a câmera, agora ela nos é
apresentada encenando um processo de edição. Dois breves planos detalhes,
filmados em preto e branco, nos mostram as suas mãos cortando películas na
moviola. No plano seguinte, já colorido, vemos Tavalera caminhando em direção à
mesa de montagem. Tais imagens, ora filmadas em preto e branco, ora filmadas em
colorido, funcionam como uma ligação entre o passado e o presente. É a partir
dessa performance para a documentário que a montadora rememora, depois de
quase três décadas, os fatos relacionados a realização de História do Brasil.
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Entrecortado por cenas da montadora que simulam o trabalho de edição do filme de
seu pai e extratos de imagens em movimento, que supomos ser do filme
supramencionado, Tavalera nos conta que:
Quando cheguei na sala de edição percebi que tinha uma quantidade
enorme de matérias de arquivo, fotoanimações, trucagens, todo tipo de
película, porque materiais sobre o Brasil ele tinha poucos. Então tive que
reconstruir muita coisa através de fotos, de jornais, ou seja, documentos. Eu
estava rodeada de caixotes com películas e eu disse: ―Bom, vamos
começar. Como vamos fazer?‖ E Glauber pega uma caixinha de fósforos e
começa a cantar atrás de mim com a caixinha e começa a sambar atrás de
mim. Ele cantando, imagino que eram coisas que tinham a ver com o que
ele estava fazendo, coisas que o inspiravam, mas aquilo me fazia rir muito.
E eu esperava que ele me dissesse o que íamos fazer. Em um momento
determinado montei uma coisa, uma fotoanimação que tinha mais ou menos
alguma coerência e eu sabia como fazer, mas quando tínhamos que passar
para outra coisa eu disse; ―Bom, o que vem agora?‖ E ele disse: ―o que
você quiser‖, e eu: ―Como assim o que eu quiser? Se estamos fazendo a
história do Brasil e eu não a conheço você tem que me ajudar‖. E ele: ―A
história do Brasil não existe. Vamos escrevê-la agora, entre você e eu‖.

Ao escavar as suas memórias e reatualizar a criação do filme de Glauber
Rocha, a montadora não só rememora determinados fatos a respeito das ideias e do
comportamento do cineasta baiano, que só são possíveis de serem revisados em
função da realização de Rocha que voa, mas, sobretudo, ajuda a Eryk a inventar
uma parte do passado do seu pai, explorando, de tal modo, o espólio herdado por
ele. A investigação e a exumação dos restos e dos rastros produzidos por Glauber
em Havana dependem, então, tanto da materialidade física dos objetos (casas por
onde esteve, andanças pelo bairro de Cayo Huedo, seu trabalho no ICAC) quanto
das memórias de quem conviveu com ele. Um bom exemplo do que queremos dizer
é quando o diretor volta à casa de Nancy e nos mostra a máquina de datilografia que
seu pai usava quando estava trabalhando em algum projeto pessoal. Enquanto
explica as dificuldades vividas por ele durante o período em que morou em Cuba,
Gonzalez conta que, por conta do bloqueio econômico, quando faltava papel ou fita
para escrever era necessário pedir ao ICAC. Entretanto, como faz questão de
afirmar, o diretor vivia entre nós, como nós, comia o que comíamos.
Nos últimos quinze minutos finais do documentário, um intertítulo novamente
nos chama à atenção. Sobre novas imagens do mar revolto, uma frase: Esclareci
vários enigmas em mil dias, adormeço refletindo lentamente. Veredas abreflecham.
Raiz de mel incendiada na fronte (Figura 22). A frase é um poema do próprio
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Glauber. A sua escolha não se deu por acaso. Não é à toa que ela é impressa já
perto do final do filme. Depois de revisitar os lugares pelos quais seu pai passou,
conversar com pessoas que conviveram com ele, essa experiência, certamente
esclareceu e apontou caminhos a Eryk Rocha. Conforme escreveu o crítico de
cinema José Carlos Avellar, em análise de Rocha que voa, realizar um filme sobre
sua figura paterna permite que o diretor ―invente livremente seu caminho, na mesma
direção ou em direção contrária àquela escolhida pelo pai‖. Avellar acrescenta ainda
que o documentário ―solicita dele uma invenção de si mesmo através do pai, através
da crítica da experiência vivida pelo pai‖24.
Figura 22 – Poema de Glauber sobreposto às imagens de um mar revolto

Fonte: Rocha que voa (Erik Rocha, 2002, Novo Grupo Cinema e TV).

Ainda nesses minutos finais somos apresentados a Maria Teresa. A primeira
imagem que vemos dela é ela, ainda jovem, sentada no banco traseiro de um carro.
24

AVELLAR, José Carlos. Pai, país, mãe, pátria. Alceu (PUCRJ), v. 8, 2007, p.230.
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A imagem seguinte nos mostra Teresa em um plano médio de costas para o mar. Já
a terceira imagem, agora colorida, é de seus olhos. Teresa foi namorada de Glauber
quando ele morou em Cuba. Caminhando pelas bordas da orla Havana ela
rememora dos momentos que viveu ao lado do cineasta. Ao rever os desenhos, as
cartas e bilhetes escritos pelo diretor destinados a ela, Tereza é confrontada com as
suas memórias. A socióloga rememora, ainda, a forte relação de nostalgia que o
diretor sentia em relação a sua terra natal: Eu nunca conheci ninguém tão ligado à
sua raiz, à sua terra, à Vitória da Conquista, como vi em Glauber. E isso é o que faz
com que ela seja para mim uma pessoa tão autêntica. Porque sendo um homem do
mundo, um homem famoso, um homem culto, ele era também um homem primitivo
no melhor sentido da palavra e que nunca perdeu aquela formação brasileira da
terra, do sertão, ainda que vivesse em qualquer lugar.
É hora de voltar. O mesmo travelling que nos apresenta a cidade de Havana
no começo do documentário, agora se despede pouco a pouco dela. Sentadas sobre
os muros do Malecón, pessoas acenam um gesto de despedida. A música Canto 3º,
composta e interpretada por Geraldo Vandré, que fala sobre a dor do exílio e a
saudade do Brasil (Se é pra dizer adeus, pra não te ver jamais/ Eu, que dos filhos
teus, fui te querer demais), prepara a saída do espectador não só do filme, mas,
sobretudo, da investigação promovida pelo diretor sobre a ―aventura‖ cubana de seu
pai. Novas imagens nos apresenta a baía. Glauber diz que o cinema brasileiro e a
crítica morreram, mas ele não quer mais falar sobre isso, porque está brincando com
uma criança. Talvez seja o próprio Eryk. A entrevista com Teresa não é realizada no
mar por acaso. É de lá que se sai de Cuba. O mar é um local de saída e de entrada,
de fluxo e de refluxo. O documentário termina, enfim, com um plano-sequência em
preto e branco e granulado que nos leva até a orla de Havana. Sobre essas
imagens, uma cartela escrita com a seguinte frase: Em Havana, descendo a ladeira
sempre se chega ao mar. Ficar ou atravessar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Posso cometer omissões nos fatos, transposições, erros de datas;
mas não posso me enganar sobre o que eu senti,
nem sobre aquilo que meus sentimentos me levaram a fazer;
é principalmente deles que aqui se trata.
Jean-Jacques Rousseau

O presente trabalho teve como intenção analisar os documentários Rocha que
Voa (Eryk Rocha, 2002), Person (Marina Person, 2007) e Histórias Cruzadas (Alice
de Andrade, 2008) com o objetivo de compreender como, por meio da figura
paterna, os diretores constroem as suas identidades e as suas subjetividades diante
dessa ausência presente. Como pudemos perceber, tais filmes podem ser lidos e
configurados como autobiografias, ou seja, como obras nas quais se é possível
identificar traços de uma escrita de si. Conforme foi exposto acima, os
documentários que escolhemos como corpus de análise produzem diferentes formas
de aproximações dos filhos/diretores com os seus pais, sem, no entanto, deixar de
levar em consideração que essas escritas não têm a preocupação de produzir um
retrato cronológico da vida da personagem retratada, mas sim, compartilhar com o
espectador uma investigação sobre as origens e o passado dos realizadores.
Passado esse, muitas vezes negado pela morte e pela ausência paterna nas vidas
deles.
Nos quatro capítulos aqui escritos, a nossa preocupação foi traçar um caminho
teórico que pudesse contemplar não só os documentários que analisamos nesta
tese, mas que, de algum modo, pudesse contribuir com os documentários que se
aproximam das chamadas narrativas de filiação. Entendemos, então, que as
questões aqui discutidas podem ser aplicadas a outros documentários que trazem a
figura do pai para o centro do debate. Não nos parece exagero, assim, inferir que o
nosso trabalho se ancora em uma bibliografia relativamente nova para o campo dos
estudos sobre a autobiografia documentária. Desta forma, foi possível observar
durante a apreciação de Rocha que Voa, Person e História Cruzadas que,
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independente do nível de exacerbação do eu do diretor na tela, a leitura de um filme
como autobiográfico não é interditada por conta de sua estrutura narrativa.
A análise nos permitiu perceber, portanto, que mesmo diante de obras
diferentes entre si, especialmente Rocha que voa, é possível se pensar em uma
aproximação, não só temática, mas afetiva sobre esses documentários. Se em
Person e Histórias Cruzadas a presença do pai é palpável pela materialidade dos
objetos que compõem os filmes (arquivos imagéticos e sonoros) e pelas entrevistas
com pessoas que conviveram com eles, no documentário de Eryk Rocha, conforme
observamos acima, a ausência proposital de arquivos íntimos obrigou o diretor a
construir um caminho arriscado, mas não menos pessoal. O nosso maior desafio,
sem dúvida, foi analisar e perceber o modo pelo qual a questão da intimidade, ou a
falta dela, se torna o ponto principal nesses filmes, uma vez que os documentários
objetos de nossa tese modulam e fraturam os limites entre a biografia a
autobiografia.
Outro ponto de convergência entre os filmes, além da temática, é a utilização
de entrevistas e arquivos como um gesto de rememoração, tanto por parte dos
participantes do documentário, quanto por parte dos realizadores. Entendemos
ainda que ao lidar com os rastros e restos produzidos por seus pais durante o
processo de montagem desses documentários, os diretores inventam uma memória
e preenchem certos intervalos do seu passado. Assim, a figura paterna é construída
não só a partir das revelações e dos possíveis controles das imagens públicas e
privadas, produzidas por eles no decurso de suas experiências vividas, mas também
por meio de uma mesa de montagem. Glauber Rocha, Luiz Sérgio Person e
Joaquim Pedro de Andrade, certamente, já tiveram as suas obras e as suas vidas
extensamente estudadas. Contudo, como em qualquer narrativa, o que chega aos
espectadores/leitores são apenas versões e pontos de vistas, independente da
inexistência de contradições em tais produções.
Diante disso, nos cabe uma pergunta: por que fazer um documentário sobre o
pai? Esse questionamento pode ter várias respostas possíveis. Depois de um
percurso teórico e analítico das obras supracitadas, podemos dizer que um dos
objetivos mais evidentes é conhecer e saber mais sobre ele e investigar criticamente
as suas origens e a herança deixada por ele. Um segundo ponto a se ressaltar é
que, mesmo diante da ausência física da figura paterna, certamente presente ao
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longo da vida desses diretores, o desejo por reparar e restituir suas reminiscências e
subjetividades é tamanho que tais produções acabam promovendo, publicamente,
um processo terapêutico que, tomando a palavra como lugar privilegiado do diálogo
consigo mesmo, parece operar uma espécie de cura sobre esses sujeitos.
Exumar os restos deixados e escritos pelo pai, é, remexer, assim, em uma
parte do seu passado. Há, portanto nesse gesto, um exercício de possíveis
descobertas. Traçar um panorama genealógico e converter essa procura em uma
obra cinematográfica, certamente, não é um desafio fácil de ser realizado.
Entretanto, como foi possível perceber, independentemente dos traumas e das
relações conflituosas derivadas do desaparecimento da figura paternal em suas
vidas, esses documentários produzem uma urdida com a história, e, sobretudo,
situam os diretores no campo cultural e artístico. Eryk Rocha, Marina Person e Alice
de Andrade, cada um a seu modo, lidam criticamente com o espólio deixado pelos
seus pais que, como sabemos, são importantes personalidades da cultura brasileira.
Esperamos, assim, que o nosso estudo possa, de algum modo, servir de
contribuição para futuros estudos sobre o tema ou, quem sabe, seja um pontapé
inicial para uma pesquisa posterior que abarque documentários de filiação
produzidos em cinematografias de outros países. É possível perceber uma profusão
cada vez maior de documentários que têm como protagonistas os membros da
família do realizador. Com a emergência desses filmes, as relações parentais têm se
mostrado um espaço privilegiado de discussão sobre o lugar do sujeito no mundo
contemporâneo. Esse exercício de trazer para o primeiro plano questões relativas às
origens dos indivíduos ganham força e forma, justamente, pela crescente
necessidade em se fixar ao passado como forma de entender o presente. Assim,
pelo espelho refratado da genealogia, os diretores incitam e promovem as suas
identidades. Relembrar é sempre um risco, tanto para quem escreve, quanto para
quem recorda, já que, o exercício de rememorar tende a produzir um relato subjetivo
e parcial, resultante de uma memória que se refere ao passado de forma afetiva.
O que o presente estudo pôde demostrar foi que ao remexer e examinar o
passado, inevitavelmente, os realizadores produzem não apenas gestos de
rememoração, mas também sentimento de melancolia em relação à ausência e a
perda do objeto amado. Deste modo, cremos que as questões aqui trazidas, podem
ser aplicadas a outros documentários que se inscrevem nessa mesma chave de
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articulação entre o vivido e imaginado. Uma das formas de superar o luto e a dor da
falta, então, seria expor publicamente a sua perda por meio da realização de um
filme de caráter pessoal, no qual esse sujeito que se vê desorientado diante da
ausência de alguém ou de algo que ama, encontra na linguagem um meio de
reinventar-se.
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