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Cinema do entrelugar: imaginários de um passado em fluxo na
obra documental contemporânea brasileira
Resumo
O documentário mais recente tem privilegiado espaços de trânsito. O Eu
contemporâneo tem encontrado diversas formas de habitar a escrita
cinematográfica com a intenção, muitas vezes, de reencontrar e redesenhar o
passado. Buscaremos compreender os limiares e fronteiras entre passado e
presente, ausência e permanência a partir das memórias de si na obra
documental contemporânea. Identificaremos como o jogo de narrar - memória,
escritura e invenção – indica a presença da estética benjaminiana sobre a
Erfahrung (uma experiência em fluxo com o passado). Para o estudo do
fenômeno do entrelugar nas produções contemporâneas do documentário
brasileiro selecionamos histórias sobre uma ausência espaço-temporal. Nossas
personagens transitam entre dois mundos em que os limites entre lembrar e
esquecer e presença e ausência da coisa narrada são difusos. Para
operacionalizar nossa leitura sobre este espaço de trânsito vamos trazer para a
cena os estudos sobre o conceito de entrelugar. No documentário a memória
solicita a invenção, e assim o eu contemporâneo se relaciona com o passado
esquecido, perdido ou negado. Trata-se de entender como esse relato
memorialístico se inscreve na linguagem fílmica, ou seja, como esta experiência
estética, entre os diversos narradores e o registro fílmico, realiza as ações ao
invés de simplesmente relatá-las. Assim sendo, serão analisadas as estruturas
narrativas, a poética fílmica, as estratégias de engajamento espectatorial e o
caráter performativo de algumas obras documentais. Para o estudo do fenômeno
do cinema do entrelugar no documentário contemporâneo brasileiro foram
selecionadas as seguintes obras cinematográficas: A cidade é uma só? (Adirley
Queirós, 2012), Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013) e Eduardo
Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014).
Palavras-chave: Documentário Contemporâneo; Entrelugar; Performance;
Limiar; Fronteira.

In-between cinema: imagineries of a past in flow in Brazilian
contemporary documentary works
Abstract
In recent times documentary works have been privileging transit spaces.
The contemporary I has been finding several ways to inhabit the cinematic writing
with the frequent purpose of re-encountering and re-designing the past. We will
try to understand the thresholds and frontiers between past and present, as well
as between absence and permanence, starting from inner memories in
contemporary documentary works. We will identify how the narrating game memory, writing, and invention – indicates the presence of the Benjaminian
aesthetics related to Erfahrung (experience flow into the past). For the study of
the in-between phenomenon in contemporary productions of Brazilian
documentary films we have selected stories about a space-time absence. Our
characters transit between two worlds with diffuse limits between remembering
and forgetting, and presence and absence of the thing narrated. To operationalize
our analysis on that transit space we are going to resort to studies on the concept
of in-between. In documentary works memory summons invention, so the
contemporary I comes in touch with the forgotten, lost or denied past. This is
about understanding how that account from memory is inscribed in cinematic
language, i.e., how that aesthetic experience, between several narrators and the
cinematic register, performs the actions instead of merely narrating them. Thus
we will analyse the narrative structures, the cinematic poetics, the strategies to
draw audiences, and the performing nature of some documentary works. For the
study of the in-between cinema phenomenon in Brazilian contemporary
documentary works we have selected the following movies: A cidade é uma só?
(Adirley Queirós, 2012), Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013) and
Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014).
Keywords: Contemporary Documentary Films; In-between; Performance;
Threshold; Frontier
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Apresentação: refazendo os rastros da pesquisa
O surgimento de novas tecnologias promoveu transformações na voz que
enuncia na obra documental. A intervenção do sujeito no mundo transformada
pelas inovações tecnológicas - desde as primeiras câmeras pesadas até a
portabilidade e democratização dos dispositivos móveis - contribuiu para retirar
o realizador de sua posição divina conduzindo-o às narrativas cotidianas1. A
pluralidade de vozes narrativas sobre a vida comum, desde a virada do milênio,
explodiu nas telas.
No Brasil é significativo o número de produções documentais que se
lançaram em um espaço de trânsito entre o vivido e o imaginado, muitas vezes,
negociando as visibilidades e as invisibilidades da história como forma, não
apenas de estar em um espaço híbrido, mas sobretudo de refletir sobre esse
espaço. Branco sai, preto fica (Adirley Queirós, 2014), A paixão de JL (Carlos
Nader, 2014), Orestes (Rodrigo Siqueira, 2016) e Vozerio (Vladimir Seixas –
2016) são alguns dos filmes mais recentes que trouxeram experiências limiares
para discutir espaços fronteiriços de diversas ordens no documentário. Um
cinema que quando encontra o silêncio fala, quando se depara com histórias
ocultas as desenterra. Entre a memória subjetiva e a histórica, seus
personagens, diretores e espectadores caminham pelas narrativas fílmicas
carregando as histórias para “além da fronteira de nossos tempos”. (BHABHA,
2007, p. 23).
A pesquisa consiste em estudar o fenômeno do entrelugar nas produções
contemporâneas do documentário brasileiro. Partimos do estudo de Silviano
Santiago sobre o conceito de “entre-lugar”2. Santiago pensou o processo

Na perspectiva de Jean-Louis Comolli, “Sob o risco do real” (2008), diferente da ficção o
documentário adora as incertezas da vida ordinária. A palavra de ordem é desprogramar. Cada
vez mais nossas relações sociais estão roteirizadas, e por isso, o documentário deve estar na
contramão do óbvio e da mesmice. (Re)encontrar a dúvida, o inusitado, o silêncio - roubados
pela vida cotidiana - é o que esperamos de uma narrativa documental. Nesta perspectiva, o
documentário é um espaço privilegiado dentro da indústria cinematográfica, justamente por se
afastar desta vocação de indústria do cinema. Lugar de experimentação, não pode abrir mão de
romper com os horizontes de expectativa dos seus dispositivos de expressão - escrita e
linguagem.
1

A grafia do conceito de entrelugar existe com ou sem hífen, Santiago adotou o termo com hífen,
nesta pesquisa empregaremos a palavra sem o sinal de hífen por entendermos de se tratar de
um espaço limiar e não fronteiriço.
2
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identitário enquanto um tecido de ligação entre diferentes culturas. A potência do
termo, enquanto um espaço de interação, nos motivou a adotar o termo para os
estudos de cinema, não apenas pelo seu caráter agregador, mas, sobretudo, por
percebermos que as experiências limiares são uma característica presente nas
narrativas fílmicas contemporâneas.
O entrelugar possibilita o diálogo entre vozes e espaços dinâmicos,
promovendo uma passagem entre elementos fronteiriços como presença e
ausência, lembrar e esquecer, ficção e documentário. O conceito de cinema do
entrelugar pode realizar um vasto campo de conexões. Para esta pesquisa
construímos uma ligação importante entre as ideias de Santiago e o pensamento
de Walter Benjamin; os conceitos de limiar (Schwelle) e fronteira (Grenze)
contribuíram de sobremaneira para a análise das obras fílmicas.
Importante lembrar que não estamos interessados em uma classificação
das narrativas cinematográficas do entrelugar, no sentido de encontrar
exemplares que ilustrem uma determinada forma de expressão. O conceito de
cinema do entrelugar será empregado, neste estudo, como um lugar de trânsito
construído na linguagem fílmica como forma de promover o contato ou denunciar
a separação entre os tempos, as pessoas, os territórios e as estéticas.
Pesquisadores têm se debruçado sobre espaços de trânsito para pensar
o documentário contemporâneo. Andréa França escreveu o artigo “O cinema
entre a memória e o documental” (2008) para entender como o espectador é
afetado quando o filme Serras da Desordem (Andrea Tonacci, 2004) explora os
vínculos entre as imagens e o tempo histórico, “Há mais dúvidas do que certezas,
porque trata-se de um cinema que efetivamente sugere a existência de uma
prática múltipla do campo documental, entre o arquivo, a testemunha,” [...] (2008,
p. 05). César Guimarães observou as questões de fraternidade entre
documentário e a ficção nos filmes de Eduardo Coutinho, Moscou (2009) e Jogo
de cena (2007), para investigar “as inter-relações entre esses dois domínios no
cinema contemporâneo” (GUIMARÃES, 2011). No texto “A teatralidade como
vetor do ensaio fílmico no documentário brasileiro contemporâneo” (2014), Ismail
Xavier considera que a dimensão reflexiva do filme ensaio possibilita uma
abertura para se “repensar a articulação entre ficção e documentário, ou entre
cinema e outras mídias [...], o autor procura, nas “marcas formais” de Jogo de
cena, elementos que permitem usar a noção de ensaio fílmico, “não apenas
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como forma econômica de resolver os problemas de fronteira, mas como
presença afirmativa de uma baliza para análise.” (p.34) Consuelo Lins,
importante pesquisadora da obra de Eduardo Coutinho escreveu “O cinema de
Eduardo Coutinho: entre o personagem fabulador e o espectador-montador”
(2013) para pensar esse espaço de movência entre os personagens e os
espectadores da obra de Coutinho. Jean-Louis Comolli, em seu célebre artigo
“Sob o risco do real” (2008), defende que o espectador no cinema habita um
espaço entre o crer e o duvidar “Quero simultaneamente crer e duvidar da
realidade representada assim como da realidade da representação”. (p.170)
Esses estudos oferecem perspectivas distintas sobre a experiência da
imagem, contudo apontam para uma dimensão comum: a do entrelugar na obra
documental contemporânea.
Alguns elementos foram determinantes para a seleção do corpus de
trabalho. Os filmes selecionados (re) constroem a memória de uma ausência,
seja ela de tempo ou de lugar. Fronteiras, distâncias, lacunas, silêncios são os
espaços de excelência para o cinema do entrelugar se fazer. Como no caso da
diretora Maria Clara Escobar que faz um filme, para e com o seu pai, na tentativa
de recuperar memórias de família e contar a ausência de um tempo. Em Os dias
com ele, acompanhamos a relação perdida entre pai e filha. Em A Cidade é uma
só? a questão da ausência espacial aparece com força. O documentário de
Adirley Queirós narra a expulsão de famílias do Plano Piloto logo após a
construção da nova capital do país. O filme de Nader conta a história de um dos
mais importantes documentaristas do Brasil, Eduardo Coutinho. Através da
rememoração de vários de seus personagens Nader promove, em Eduardo
Coutinho, 7 de outubro, um encontro entre o cineasta e a sua filmografia, e
assim, demonstra a memória atuando neste limiar entre obra e vida.
O corpus oferece procedimentos fílmicos bastante distintos, além de
abarcar espacialidades completamente diferentes - a cidade, em A Cidade é uma
só?; a casa, em Os dias com ele; e o corpo em Eduardo Coutinho, 7 de outubro
– essa variabilidade possibilitou compreendermos o entrelugar em um cenário
bem diverso, o que nos permitiu expandir o termo e aplicá-lo ao cinema
contemporâneo. Além desse recorte, recorremos a outros filmes para pensar o
cinema do entrelugar, sobretudo, as últimas obras de Adirley Queirós e Carlos
Nader, Branco sai, preto fica e A paixão de JL.
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Após nossa exposição, no primeiro capítulo, sobre como construímos o
diálogo entre o conceito de cinema do entrelugar com outros aportes teóricos –
limiar, fronteira, rastro, performance -, iniciamos nossa busca por identificar e
compreender o cinema do entrelugar no documentário contemporâneo. No
capítulo dois, a experiência humana do tempo, apreendida a partir da análise
nos modos de enunciação - observação dos relatos das personagens e seu
modo de inscrição na temporalidade - revela como a linguagem articula as ações
no mundo. O estudo do jogo temporal da narrativa, expresso no testemunho
apontou, no capítulo seguinte, formas de como o realizador apodera-se da
lembrança de seus personagens e as transforma em linguagem fílmica. Veremos
como a poética de Adirley Queirós, Maria Clara Escobar e Carlos Nader
constroem o cinema do entrelugar. No filme A cidade é uma só? A manipulação
da banda sonora aparece como principal dispositivo na construção de limiares
enquanto elo possível entre Brasília e Ceilândia. Maria Clara3 emprega vídeos
caseiros e a leitura de uma peça teatral como forma de encobrir os espaços
lacunares entre pai e filha. Nader embaralha as gramáticas fílmicas dele e de
Eduardo Coutinho para criar uma poética do entrelugar.
No capítulo quatro, “O espectador em cena: estratégias de engajamento”,
demonstramos como os procedimentos fílmicos de cada um dos três diretores
convoca de maneira distinta o engajamento espectatorial. Investigamos como
esse entrelugar da comunicação - entre as marcas formais do diretor e a
percepção do espectador, entre estar fora e dentro da cena, se realiza em cada
um dos documentários aqui estudados.
O texto “Entre o relato e a encenação: construindo uma terceira margem”
nos voltamos para como o cinema documental contemporâneo enlaça vida vivida
e vida imaginada. Ao se fazer nesse espaço de trânsito, a performance se
alimenta, muitas vezes, de espaços ausentes, uma negociação permanente
entre a parte visível e invisível da obra. Como essa negociação afeta a
construção e interpretação da obra? Como os cineastas contemporâneos
exploram as variantes do jogo teatral? Como as diferentes regulagens do aparato
tecnológico interferem nesse espaço híbrido da performance? Para construir

A partir de agora vamos nos referir a diretora pelo primeiro nome, Maria Clara, para não
gerar ambiguidade com o nome do eu pai.
3
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nossas reflexões sobre a performance e o cinema do entrelugar, trouxemos para
a discussão algumas ideias de André Brasil, Ismail Xavier, Jacques Rancière e
Marie-José Mondzain. As observações e análises sobre a performance e os
limiares entre o relato e a encenação são estendidas para além dos três filmes
que compõe o corpus da pesquisa.
Sobre as formas de percorrer a tese, oferecemos duas possibilidades de
leitura (nada impede o leitor de encontrar outras) para os capítulos dois, três e
quatro. O leitor poderá percorrer o caminho linear, de exposição da tese, ou
poderá observar o desenvolvimento do texto por filmes. Assim, se preferir,
poderá conhecer todo o percurso das análises de A cidade é uma só?
apreciando os capítulos 2.1, 3.1 e 4.1, e proceder da mesma forma com os outros
filmes, Os dias com ele e Eduardo Coutinho, 7 de outubro.
O documentário contemporâneo habita esse espaço de resistência e trânsito,
assim, tendo isto em vista, acreditamos que o presente estudo sobre o cinema
do entrelugar na obra documental seja imperativo. Imperativo também porque as
narrativas

fílmicas

estão

nesse

tempo

do

aqui

e

agora,

chamado

contemporâneo, momento esse importante para o entendimento de como
estamos inseridos num processo de transformação do registro da nossa
memória cultural. O fato destas narrativas pertencerem a um processo em devir
é de extrema importância. O estudo não tem a pretensão de ser definitivo, porque
ele próprio está inserido nesse espaço de trânsito, no entanto, tem o desejo de
ser um momento reflexivo, esclarecedor e produtivo para o estudo futuro dessas
narrativas. Acreditamos que esta pesquisa oferece uma contribuição pioneira
para os estudos do campo documental neste início de milênio.
Nas notas finais, o próprio texto acadêmico se coloca enquanto um
documento do entrelugar. Assumimos esse ponto da história, o ano de 2017,
enquanto um espaço limiar para se pensar a questão do cinema do entrelugar,
fazendo desse momento um triplo presente4, um exercício de ponderação no
Paul Ricouer, no volume 1 de Tempo e Narrativa, visita a obra de Santo Agostinho para iniciar
seus estudos acerca da experiência do tempo. Sobre a possibilidade de prever acontecimentos,
Ricoeur anota “[para Santo Agostinho]é graças a uma expectativa presente que as coisas futuras
são presentes para nós como por vir. Temos delas ‘pré-percepção’ (praesentio) que nos permite
‘anunciá-las de antemão’ (praenuntio). A expectativa é, assim, o análogo da memória. Consiste
numa imagem que já existe, no sentido de que precede o acontecimento que ainda não é um
vestígio deixado pelas coisas passadas e sim um ‘sinal’ e uma ‘causa’ das coisas futuras que
assim são antecipadas, pré-percebidas, anunciadas, preditas, proclamadas de antemão.”
Ricoeur em seguida, tece uma crítica ao as ideias de Agostinho. “A solução é elegante – mas
4
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presente sobre o que foi dito, mas sobretudo predizendo possibilidades, sempre
ancorados na natureza das próprias imagens. A ação de se posicionar,
textualmente, no limiar de um presente/ passado e de um presente /futuro tem
como intenção quebrar os limites impostos pelo continuum da história, bem como
também criar modos de levar adiante a pesquisa.
Por fim, essa variabilidade do objeto nos interessa por entendermos que
é nesse entrelugar que o cinema documental consegue estabelecer um discurso
crítico e distanciado das imagens gastas e fixas da indústria do espetáculo
midiático. A transitoriedade assumida pelo discurso dos realizadores entrelaça
imagem e som reativando a experiência em fluxo (Erfahrung) sem pulverizar,
estancar ou polarizar o movimento da história.

como é laboriosa, como é custosa e quão pouca garantida!” (2016, p. 23) Concordamos com
Ricouer, o risco é grande, porém o assumiremos nas notas finais.
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1. Cinema do entrelugar: espaços moventes
1.1 O documentário contemporâneo e o retorno da experiência
(Erfahrung)
Para iniciarmos o estudo do fenômeno do entrelugar5 nas produções
documentais contemporâneas, propomos um retorno à crítica de Walter
Benjamin sobre o fracasso da experiência (Erfahrung, e o fim da arte de contar).
A reflexão teórica foi evocada para impulsionar a análise dos filmes e ajudar a
construir o pensamento sobre o que vem a ser o cinema do entrelugar.
A teoria da narração de Benjamin, desde os escritos da década de 1930
(Experiência e pobreza, em 1933, e o Narrador, em 1936) aponta para o declínio
da experiência. Para estudiosos e teóricos da narração como Márcio SeligmannSilva (2005) e Jeanne Marie Gagnebin (2009, 2011), a transmissão das
narrativas orais fora severamente comprometida diante do horror e do genocídio
praticados dentro dos muros de Auschwitz. Em uma sociedade do pós-primeira
guerra, os soldados voltavam emudecidos dos campos de batalha. A política do
“desaparecimento da história” adotada pelos nazistas foi uma estratégia “de
querer tornar Auschwitz inimaginável” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 36).
Confinamento, práticas de tortura, cadáveres em valas comuns, corpos sem
lápide, arquivos destruídos foram atos deliberados como forma de varrer os
vestígios da história. Imagens foram apagadas, palavras foram silenciadas.
Não há dúvida que os nazis acreditaram na possibilidade de
tornar os judeus invisíveis, de tornar invisível a sua própria
destruição. Esforçaram-se tanto nesse sentido que muitos, entre
as suas vítimas, pensaram o mesmo, e muitos ainda hoje assim
o pensam. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 38).

A ditadura militar no Brasil, implantada nos anos de 1960, trouxe para a
nossa história uma destruição de experiência similar. São bastante semelhantes
as políticas de apagamento da história adotadas pelos nazistas e pelos regimes
militares de toda a América Latina. No entanto, as transformações no modo de
narrar da tradição oral não se impuseram apenas aos que sofreram o horror e a
crueldade das políticas de genocídio. Quase um século depois, no mundo
5

Foi o pesquisador Silviano Santiago, na década de 1970, a nomear este espaço fronteiriço de
construção identitária de “entre-lugar” em seu conhecido artigo “O entre-lugar no discurso latinoamericano”.
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contemporâneo – moderno, capitalista e conectado - continuamos inábeis em
transformar nossas vidas vividas em histórias para se contar e recontar.
Sabemos que para a destruição da experiência, uma catástrofe
não é de modo algum necessária, e que a pacífica existência
cotidiana em uma grande cidade é, para esse fim, perfeitamente
suficiente” (AGAMBEN, 2012, p. 21)

Trânsito, edifícios, filas, velocidade da informação, como encontrar
pessoas, depois de um dia extenuante, com habilidade de comunicar
experiências? Desaprendemos a ver e a escutar. No cinema brasileiro foi
Eduardo Coutinho, benjaminiano confesso6, que valorizou, através de sua
escuta atenta, a oralidade do homem comum e transformou as experiências
individuais de seus personagens em histórias partilháveis. Gagnebin ressalta
que as reflexões de Benjamin não apontam apenas o declínio das narrativas
orais, para a pesquisadora o texto “O Narrador” traz também “a ideia de uma
outra narração, uma narração das ruínas da narrativa, uma transmissão entre os
cacos de uma tradição de migalhas” (2009, p. 53). A valorização do testemunho,
essa narração feita de “ruínas”, “cacos” e “migalhas” abalou a historiografia
tradicional:
Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das
minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias
subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias
e dominadas, se opõe a “Memória oficial” [...] (POLLAK, 1989,
p.04)

A memória subterrânea, assinalada por Michael Pollak, pode ser
constituída pela lembrança dos excluídos como em A cidade é uma só?, ou da
lembrança traumática de presos políticos, tema enfrentado em Os dias com ele,
como também do relato de Eduardo Coutinho, em 7 de outubro7 - o personagemdiretor carrega consigo uma legião de histórias cotidianas recolhidas do homem
comum. Todos esses depoimentos trazem em si o caráter fragmentário, e

Ao ser questionado pelos membros do corpo editorial do periódico Sexta-feira sobre seus
autores de referência, Eduardo Coutinho respondeu “No caso de O fio da memória e em outras
coisas que eu fiz, tenho uma fascinação pelo Walter Benjamin e pela alegoria do anjo do Paul
Klee sobre a ruína.”(COUTINHO, E. OHATA, M., 2013, p.226)
7 Eduardo Coutinho, 7 de outubro, do qual nos referimos também como 7 de outubro.
6
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enquanto ruína da história, o testemunho se tornou uma ferramenta importante
contra as táticas daqueles que tentaram silenciar a história dos marginalizados.
É justamente porque não estamos mais inseridos em uma
tradição de memória viva, oral, comunitária e coletiva [...], e temos
o sentimento tão forte da caducidade das existências e das obras
humanas, que precisamos inventar estratégias de conservação e
mecanismos de lembranças.” (GAGNEBIN, 2009, p. 97)

Os cineastas aqui estudados, Adirley Queirós, Maria Clara Escobar e
Carlos Nader operam como catadores de “migalhas”. Recolhem do testemunho
os fragmentos da história; justamente onde falta a exatidão, onde o silêncio se
impõe e a lacuna aparece é nesse espaço que o cinema do entrelugar grita, e
muitas vezes sem fazer ruído.
O jogo de narrar (memória, escritura e invenção) no documentário
brasileiro, neste início de milênio, indica a presença da estética benjaminiana da
Erfahrung (uma experiência coletiva e em fluxo com o passado) em oposição a
Erlebnis (uma experiência individual, fixada em uma imagem eterna do
passado).
No

documentário

contemporâneo

observamos

um

processo

transformador das experiências. Os narradores partem das memórias fixas, de
experiências vividas e imutáveis no passado (Erlebnis), para, por meio da forma
de narrar do documentário - seja através da montagem, da ficcionalização de
personagens, ressignificando arquivos - tornarem-se experiências partilháveis
(Erfahrung) “dentro de um fluxo narrativo comum e vivo, já que a história
continua, que está aberta a novas propostas e ao fazer junto.” (GAGNEBIN, J.M.,
p.11, 1994)
Erfahrung é o conhecimento obtido através de uma experiência
que se acumula, prolonga-se e desdobra-se como uma viagem
(Erfahrung provém do verbo fahren – viajar), sendo importante
seu caráter coletivo de transmissão, inclusive preexistente ao
indivíduo. (PORTUGAL, 2012, p.197)

A Erfahrung, entendida por Benjamin como uma experiência em fluxo com
o passado, amplia a dimensão espaço-temporal da narrativa, libertando a
memória historiográfica de sua rigidez cronológica e pretérita. No documentário
contemporâneo, a memória solicita a invenção, e assim seus narradores se
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relacionam com as fraturas promovidas pelo passado perdido. Possibilitando o
surgimento de novas imagens de um passado antes visto como imutável e até
mesmo esquecido.
No filme documental há uma tensão entre a memória e a sua escritura
(movimento duplo de instabilidade e permanência). Ao registrar uma história,
evoca-se um movimento de permanência. O dado armazenado é o rastro da
existência de algo ou alguém. Nesse sentido, estamos diante do movimento da
Erlebnis. No entanto, as lacunas da memória, o apagamento dos vestígios, o
fluxo do tempo e, sobretudo, a impotência da imagem sobre um passado que
não volta, nos impede de representar esta memória na sua plenitude e totalidade.
A linguagem artística se mostra como uma possibilidade de apresentar essas
histórias fraturadas pelo tempo e pela memória. O jogo memorialístico, os duelos
entre presença/ausência, lembrar/esquecer, assume forma na linguagem. A
forma artística instaura-se neste entrelugar devolvendo o movimento de
instabilidade da memória.
No ensaio de Benjamin “Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem
humana” (1992) o autor trabalha com a hipótese de que “todas as linguagens se
comunicam a si mesmas”. Benjamin dá como exemplo o candeeiro. O candeeiro
ganha uma singularidade e uma essência comunicável apenas na própria
linguagem. O candeeiro de uma narrativa não expressa o candeeiro-objeto, mas
apresenta o candeeiro-linguagem, ele [o candeeiro] não pode ser apreciado de
fora da linguagem. O autor alemão formula o pensamento da seguinte forma:
Que comunica a linguagem? Comunica a essência espiritual que
lhe corresponde. É fundamental saber que esta essência
espiritual se comunica na linguagem e não através da
linguagem. (BENJAMIN, 1992, p. 179, grifos nossos)

Seguindo essas ideias, uma essência só pode ser comunicada “na
linguagem” e “não através da linguagem”. Portanto, não devemos, a partir desta
perspectiva, observar os elementos a priori, anterior a linguagem que o
comunica. O limiar entre Brasília e Ceilândia, em A cidade é uma só?, a relação
perdida de Maria Clara Escobar com o seu pai, em Os dias com ele e o hibridismo
de linguagens entre Carlos Nader e Eduardo Coutinho, em Eduardo Coutinho, 7
de outubro, são construções de uma memória na linguagem cinematográfica.
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1.2 Cenas limiares: espaço e tempo
Ora, se as experiências não são transmitidas os processos históricos não
se completam. Quando o conhecimento não se acumula nossas experiências
não

envelhecem,

e consequentemente, acabam

sendo

apagadas ou

esquecidas. Para que as histórias não sejam esfaceladas é preciso criar formas
de transpor as lacunas para viabilizar a transmissão das experiências.
O conceito de limiar (Schwelle) é descrito por Benjamin, em um fragmento
de Passagens (2007, p.535), enquanto um espaço de transição, a proposição
fornece uma importante reflexão para percebermos como os cineastas operam,
através da linguagem, formas de saltar entre tempos e espaços, tidos a priori
como fronteiriços, comunicando-os.
Benjamin enfatiza “O limiar (Schwelle) deve ser rigorosamente
diferenciado da fronteira (Grenze)” (2007, p.535). Limiar traz em si a ideia de
fluxo, transição, movimento, o vocábulo em alemão tem proximidade etimológica
na palavra onda (Welle). Já o conceito de fronteira (Grenze), segundo Gagnebin
está ligado
[...] a contextos jurídicos de delimitação territorial: entre a cidade
e o campo, entre várias propriedades fundiárias, ou ainda entre
vários territórios nacionais [...] e que não pode ser transposta
impunemente. Sua transposição sem acordo prévio ou sem
controle regrado significa uma transgressão, interpretada no mais
das vezes como agressão potencial. (GAGNEBIN, 2014, p.35)

A Cidade é uma só? pode ser visto como uma grande tensão entre
limiares e fronteiras, entre centro e periferia. O filme mostra como a história e as
políticas públicas governamentais da época excluíram as populações
indesejadas da nova capital do país. No filme Branco sai, preto fica (2014), o
tema da delimitação territorial é retomado, e Adirley eleva o tom propondo
sarcasticamente um futuro em que os moradores das cidades satélites
precisarão ter passaportes para cruzar a fronteira e entrar no Plano.
Para denunciar e tentar desconstruir a fronteira que promove a
segregação de classes no planalto central, Adirley desenha uma arquitetura
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fílmica feita no entrelugar. São planos limiares que apontam para uma zona de
contato, um lugar de passagem em que a periferia pode transbordar para o
centro. O som é um dos principais recursos utilizados pelo diretor para instaurar
um espaço de movência entre lugares. A banda sonora e a banda imagética
muitas vezes estão em dissonância no mesmo plano, o que acaba por
acrescentar ao som um valor expressivo e comunicativo. A voz do locutor de
rádio, exaltando a beleza de Brasília, sincronizada com a imagem das ruas sem
pavimentação, das cidades satélites, ou uma música clássica para embalar as
imagens de uma cidade sem nenhuma infraestrutura operam um campo
associativo, em que planos-limiares, construídos de som e imagem, promovem,
ao mesmo tempo, uma espaço de contato e de denúncia da separação.
“[...], a relação destas duas percepções com o movimento e com a
imobilidade é sempre fundamentalmente diferente, uma vez que o som, ao
contrário do visual, pressupõe logo movimento” (CHION, M. 2008, p. 16). O som
por possuir propriedades intrínsecas de movimento e não se limitar, como a
imagem, às bordas do quadro, prolongando, muitas vezes, a porção visível da
imagem, foi empregado por Adirley enquanto um potencializador de limiares,
criando espaços moventes entre Ceilândia e Brasília.
O mesmo acontece em Os dias com ele e em Eduardo Coutinho, 7 de
outubro, no entanto, Carlos Nader e Maria Clara Escobar privilegiam outros
dispositivos para criar espaços limiares. Nader encontra na própria câmera o
elemento fílmico de movência. Em seu filme Homem comum (2013), o diretor
afirma que a câmera é o elo entre ele e o seu personagem, Nilson. Esse
expediente é muito explorado em Eduardo Coutinho, 7 de outubro para criar
modos fílmicos de passagem entre os cineastas (Coutinho e Nader) e suas
linguagens na cena. Maria Clara, para explorar o silêncio familiar entre ela e seu
pai, por diversas vezes, ressignifica vídeos caseiros de histórias que não lhe
pertencem para explorar as lacunas da sua narrativa. O limiar, criado por
diferentes estratégias fílmicas, explora cinematograficamente a impotência da
fronteira em promover a transição.
O conceito de limiar não diz respeito apenas a um espaço de contato e
passagem entre dois elementos, muitas vezes opostos, também traz em si a
percepção do tempo:
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[...] o limiar não faz só separar dois territórios (como a fronteira),
mas permite a transição de duração variável, entre esses dois
territórios. Ele pertence à ordem do espaço, mas também,
essencialmente, à do tempo. Assim como sua extensão espacial,
sua duração temporal é flexível, e depende tanto do tamanho do
limiar quanto da rapidez ou da lentidão, da agilidade, da
indiferença do transeunte. (GAGNEBIN, 2014, p. 36)

Os espaços limiares do corpus desta pesquisa, arquitetados na linguagem
fílmica, possuem variações de tempo bastante singulares. A duração temporal
dessas zonas limiares remete diretamente a expressividade da travessia de cada
personagem.
Maria Clara Escobar, ao tratar da relação perdida entre ela e o seu pai,
Carlos Henrique Escobar, constrói limiares de duração ínfima, como no singelo
tocar de vozes na leitura de uma peça dramática. Os limiares em Os dias com
ele são lampejos de aparição momentânea, contudo, alegorizam de maneira
exemplar os silêncios e a ausência paterna de sua infância.
No documentário de Adirley Queirós, a extensão dos limiares é valorizada,
levando a um esgarçamento do tempo. As pontes arquitetadas pelo cineasta na
tentativa de restaurar alguma ligação entre os moradores de Ceilândia e o
território perdido, leva Dildu a vagar entre os espaços fronteiriços. Atravessando
descampados a pé, voltando para casa, depois do trabalho, de ônibus, lavando
os corredores da escola em que trabalha, imagens que simbolizam uma solidão,
não há interação nem visibilidade de Dildu nesses espaços. Sempre na tentativa
de criar inúmeras maneiras de atravessar o limiar, o personagem parece andar
em círculos, sem, contudo, realmente ultrapassar para o lado desejado.
Gagnebin lembra das reflexões de Benjamim sobre o limiar na obra de Franz
Kafka;
Mas não leva a lugar nenhum. Pior: o limiar parece ter adquirido
tal espessura, que dele não se consegue sair, o que acaba
anulando sua função. Tenta-se atravessar uma porta
escancarada sem poder sair do lugar, [...] é um limiar inchado,
caricato, que não é mais lugar de transição, mas perversamente,
lugar de detenção, zona de estancamento e de exaustão, como
se o avesso da mobilidade trepidante da vida moderna fosse um
não poder nunca sair do lugar. (GAGNEBIN, 2014, p. 44-45)

Preso nos limiares que constrói, vagando, sem alcançar o destino
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desejado, invisível para a cidade, Dildu deixa no ar, no final do filme, um
sentimento de desesperança, anunciando, para em algum momento na
posteridade, um encontro sombrio entre Brasília e o seu entorno. Como não
consegue criar um limiar, de fato transponível, Queirós no seu filme posterior,
Branco sai, preto fica, assume o território enquanto fronteira (Grenze) e amplia
o domínio da metáfora do limiar enquanto uma zona paralisante. Dois
personagens, vítimas de uma ação policial racista e reacionária - um tem um
membro amputado e o outro fica preso em uma cadeira de rodas – reúnem um
pequeno grupo de pessoas para transgredir a fronteira, e assim acabar com o
território opressor. Por fim, constrói-se uma bomba sonora, feita de músicas
populares - vista como lixo cultural pelos moradores de Brasília - como forma de
invadir e explodir o plano piloto. Uma bomba também foi a forma que Orson
Welles encerrou o pesadelo vivido por K. em O Processo (1962). A bomba
metafórica de Queirós acaba por inscrever a própria narrativa documental em
uma zona limiar enquanto um lugar de articulação entre o lembrar e o fabular.
O limiar no filme de Carlos Nader possui uma duração intermediária em
relação aos outros filmes estudados. A câmera, principal dispositivo na criação
de espaços moventes, articula um hibridismo das poéticas de Nader e Coutinho.
O filme constrói-se nessa terceira margem8, fazendo da própria estética uma
experiência limiar.
Personagens, diretores e espectadores, sujeitos que transitam em
espaços limiares, seres errantes que se movem entre lugares, tempos e formas
de narrar distintas. Como o cinema (re)inscreve esse espaço de trânsito? Como
a fábula e a encenação do relato tornam possível a navegação entre passado e
presente, centro e periferia, lembrar e esquecer sem compartimentar esses
espaços? A proposta de observar a produção documental brasileira sob a
perspectiva de um cinema do entrelugar sob a luz de conceitos benjaminianos
(experiência, limiar) possibilitou conhecer esses mecanismos fílmicos de
representação da memória no documentário contemporâneo brasileiro.

Terceira margem, termo cunhado por João Guimarães Rosa no conto “A terceira margem do
rio” que integra o livro Primeiras Histórias.
8
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1.3 Rastros e a importância do salto
Os conceitos benjaminianos empregados na análise e reflexão do
fenômeno do entrelugar não renunciam às interrupções da história, nem
tampouco buscam uma ordenação linear do pensamento. O modelo de
exposição das ideias demonstra a importância do salto (Sprung) para o
conhecimento e análise desses espaços descontínuos.

No movimento de

enfrentamento do que restou da história, que encontramos nas narrativas
fílmicas aqui selecionadas, ressoa a ideia de origem (Ursprung) de Benjamin, em
que lembrar não é um simples movimento de retorno ao passado, mas antes,
uma novidade que nasce de uma imagem no presente sobre o passado.
Nesse movimento do desdobrar, na procura de um saber de algo perdido,
ou esquecido nas frestas da história, os realizadores conscientes do poder da
poética fílmica, recolhem e (re)criam rastros de vidas, personagens e lugares. O
rastro (Spur) é um importante operador para este cinema do entrelugar porque
permite criar limiares, e assim redimir o afastamento entre tempos e espaços,
sem contudo, dizimá-los.
Jaime Ginzburg, um dos organizadores de Walter Benjamin Rastro, Aura
e História, escreveu, neste livro, um artigo intitulado “A interpretação do rastro
em Walter Benjamin” em que declara a contemporaneidade dos estudos deste
grande pensador alemão:
A categoria do rastro constitui uma contribuição produtiva para as
ciências humanas. Em sua riqueza e complexidade, ela permite
elaborar reflexões sobre variados objetos. Sua inserção nos
textos de Walter Benjamin motiva a renovação do interesse pelo
o autor e atribui a ele uma atualidade radical. (GINZBURG, 2012,
p. 107)

A pesquisadora Jeanne Marie Gagnebin afirma que o “rastro está sempre
ameaçado de ser apagado ou de não ser mais reconhecido como signo de algo
que assinala” (GAGNEBIN, J. M. 2012, p. 27). A precariedade do rastro exige
um observador atento. Algo que talvez não tivesse muita importância no
passado, o rastro através de seus narradores (diretor e personagens) e os seus
leitores-observadores (nós) sofre um processo de valoração. O rastro atua na
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transmissão das histórias (oralidade), como também está presente na
retransmissão (forma de narrar) e na interpretação (público) do filme.
Certamente, o caráter ambivalente do rastro contribui para sua
importância na narrativa memorialística. O rastro acomoda em si forças
aparentemente opostas – permitindo que elementos distantes se relacionem.
Não há como desvincular tais binômios como lembrar e esquecer, não se pode
optar por um ou outro, eles estão sempre conectados de forma difusa e se fazem
presentes mesmo quando ausentes.
O espaço, nos filmes selecionados, atua como um rastro em potencial,
disparando outros rastros na narrativa. O presente da cena insere os
personagens em um determinado ambiente social, transformando o espaço em
uma cápsula do tempo. Os lugares de filmagem, enquanto espaços indiciários,
potencializam os saltos diminuindo as distâncias temporais. A cidade negada
aos personagens de Ceilândia, a casa que Maria Clara nunca habitou, e o
estúdio desnudo que guarda a vida dos outros direcionam os personagens a
explorar as faltas e os espaços vazios de suas próprias vidas. “A reflexão sobre
o rastro representa um confronto sério e qualificado com as políticas do
esquecimento” (GINZBURG, J. 2012, p. 115). A câmera de Maria Clara instalase na casa de seu pai, com o qual ela nunca conviveu. A casa torna-se o espaçoobjeto carregado do componente histórico que atravessa a sua vida, ou seja, a
sua não presença no ambiente privado e familiar de Carlos Henrique. No espaço
carregado de vestígios de desaparecimento, outros rastros emergem como na
fotografia em que ela não está ou na cena prosaica da discussão da família em
torno de uma janela quebrada, da qual ela não participa. O rastro cria uma rede
de saltos e limiares na narrativa que explode com o continuum da história.
Nessa perspectiva, não é a continuidade que atribui relevância ao
conhecimento, ao contrário é a ruptura. O “salto” desfaz a
linearidade e, em seu movimento de corte abrupto, produz
conhecimento renovador. (GINZBURG, 2012, p. 111)

Ao explorar a condição de “clandestino” dos moradores de Ceilândia, o
filme A cidade é uma só? abre diversos limiares para se discutir os rastros de
esquecimento e desaparecimento da história desses personagens. Queirós
volta-se para os resíduos da história (as lembranças de Nancy, os recortes de
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jornais, propagandas governamentais) não apenas para escancarar o que foi
destruído, mas para propor uma reflexão sobre a história que ainda precisa ser
escrita, a dos excluídos. “O saber melancólico, pautado pela ausência, pode ser
constitutivo de momentos propositivos.”(GINZBURG, 2012, p. 109) Sobrepondo
áudios do passado com imagens do presente ou reconstituindo um jingle no
presente como se fosse no passado, a montagem de Queirós dissolve a
linearidade temporal, salta entre os tempos e os espaços propondo uma nova
ordem do pensamento histórico.
Coutinho foi mestre em explorar no presente da cena os vestígios da
memória a partir do relato de histórias narradas. Seus últimos documentários
foram filmados em espaços vazios Jogo de Cena e Canções. O espaço
minimalista potencializa a fala e constrói a cena entre o real e o imaginário, entre
ele e os seus personagens. Carlos Nader talvez procure em 7 de outubro através
do estúdio desocupado escoar da narrativa de Coutinho os saltos entre a sua
própria poética e a poética do personagem-diretor. Sua equipe, suas histórias,
envoltos pela fumaça do cigarro são os rastros desse espaço que descortinam e
promovem o salto para dentro de si.

1.4 Cinema do entrelugar
Para o estudo do “cinema do entrelugar” no documentário contemporâneo
brasileiro, primeiramente, visitamos as ideias de Silviano Santiago sobre o que
é um “entre-lugar”. O pesquisador na tentativa de pensar o intelectual brasileiro
do século XX, encontra nas ideias do tropicalismo e do modernismo inspiração
para pensar um terceiro espaço identitário, o “entre-lugar” como uma zona de
convergência entre a cultura europeia e a nacional. A potência do termo,
enquanto um espaço de contato, nos permite adotá-lo nos estudos de cinema
justamente pelo seu caráter agregador. O entrelugar promove o diálogo entre
espaços dinâmicos e em trânsito, promovendo um elo entre elementos
polarizados como: presença e ausência, lembrar e esquecer, ficção e
documentário. Uma memória do entrelugar procura apresentar uma memória
vivida, experenciada e encenada na linguagem fílmica que possibilita certa
perenidade àquilo que é fugidio, uma escrita que abriga e liberta, ao mesmo
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tempo, a cena do esquecimento. Cria-se assim, filmicamente, uma memória do
entrelugar, um espaço intermediário que afirma a origem rememorada da
personagem ao mesmo tempo em que marca uma diferença em relação a esta
origem.

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o “novo”,
como ato insurgente, e não parte do continuum do passado e do
presente. Gera uma produção artística que não apenas retoma
o passado – causa social ou precedente estético -, mas o
renova, refigurando-o como um “entre-lugar” contingente, que,
além de inovar, interrompe a atuação do presente e torna-se
parte da necessidade (e não da nostalgia) de viver. (BHABHA,
2007, p.27)

A

produção

do

documentário

brasileiro

contemporâneo,

seja

ressignificando ou performando, negocia permanentemente passado e presente
na construção “do novo”. O cinema do entrelugar é um lugar de trânsito por
excelência, no qual experiências vividas são atravessadas pelo tempo da
memória. Sendo a narrativa da memória um lugar movediço que não consegue
estabelecer fronteiras rígidas entre passado e presente, lembrar e esquecer,
ficção e realidade, o cinema documental contemporâneo, ao privilegiar o
testemunho e a memória enquanto matéria prima da história, coloca-se como um
cinema das (im)possibilidades e do (in)tangível. São histórias negadas,
esquecidas e até mesmo não vividas que muitas vezes tem apenas o próprio
testemunho como rastro de existência. Terra deu, terra come e Serras da
desordem são bons exemplos.
Paul Ricouer produziu uma obra monumental, Tempo e narrativa, para
demonstrar como o entrecruzamento de narrativas históricas e ficcionais podem
refigurar o tempo e a experiência humana. Na introdução da obra traduzida para
o português, Hélio Salles Gentil escreve sobre esse espaço de trânsito entre os
territórios da historiografia e da narrativa de ficção.
As obras de linguagem em particular as narrativas, revelam-se
mediadoras entre um ponto de partida e um ponto de chegada,
entre uma determinada configuração do mundo e outra. É nessa
mediação que narrativas produzem um conhecimento do mundo
e, ao mesmo tempo, participam da sua configuração, em
particular de sua dimensão temporal. (2012, p. XIII-XIV). [...] Nem
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só a narrativa histórica, com a construção do chamado tempo
histórico [...] nem só a narrativa de ficção, com as suas variações
imaginativas sobre este, tomada isoladamente, configuram
propriamente o tempo humano. É no seu entrecruzamento que
ele é reconfigurado. (GENTIL, 2012, p. XVIII)

O documentário contemporâneo parece ser um (entre)lugar privilegiado,
no qual os tempos históricos e ficcionais se cruzam como forma não apenas de
insurgir o novo, como prega Homi Bhabha, mas sobretudo, enquanto um espaço
potente de abertura e pertencimento de uma dimensão referencial. Compreender
a si e o mundo no interior de uma ação do mundo, ou seja, o cinema do
entrelugar a partir das relações internas da obra se coloca enquanto sujeito e
objeto de interpretação.
Em última instância, é o caráter fundamentalmente linguístico
(langagier/sprachlich) da experiência, tal como Hegel e Freud já
o ressaltavam, que permite a compreensão de si e a
compreensão das possibilidades de transformação de si e do
mundo. (GAGNEBIN, 2009, p.170)

O vasto campo de conexões que o cinema do entrelugar promove
possibilita um resgate da experiência (Erfahrung). Vidas vividas são
remanejadas, contadas e recontadas, ou como prefere Ricoeur a “configuração”
das narrativas históricas que para ele são “operações narrativas elaboradas no
interior mesmo da linguagem” são “refiguradas”, ou seja, a experiência viva sofre
uma transformação “sob o efeito da narração”. (GAGNEBIN, 2009, p.172-173).
Como observamos a relação temporal de Dildu (personagem ficcional de A
cidade é uma só?) parece ser uma “refiguração” do tempo de Nancy
(personagem histórica). Do entrecruzamento ficcional e histórico o leitor pode
construir uma nova apreensão da experiência humana.
Cineastas, conscientes de que o fato ocorrido escapa à imagem presente,
valorizam o testemunho para produzir uma nova experiência do vivido no
presente da imagem. A impotência da imagem diante de um passado que não
volta, converte-se em força diante da possibilidade de se reencenar os rastros
da história. Cada um dos diretores, aqui estudados, encontrou formas distintas
de narrar esses espaços limiares entre o hoje, o ontem e o amanhã. Por meio de
dispositivos diferentes chegaram a um lugar comum: criaram espaços fílmicos
de movência entre o vivido e o imaginado, um exercício de deslocamento e
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multiplicação de si que mantém dinâmico o fluxo do passado. O pesquisador
André Brasil no artigo “A performance: entre o vivido e o imaginado” reflete sobre
como esses espaços se atravessam e se entrecruzam:
Notadamente, alguns filmes contemporâneos se criam, desde o
início, em mão dupla: de um lado ficcionalizam-se vidas mais ou
menos ordinárias – em uma narrativa de caráter imanente, que
levemente se depreende do real sem roteirizá-lo em um gesto
demasiado. De outro lado, produz-se algo como uma deriva da
ficção, provocada pela deriva da vida de seus personagens.
Assim, nestas obras, a vida ordinária produz ficção – produz
imagens – e, em via inversa, se produz nas imagens, é produzida
na e pela ficção. (BRASIL, 2014, p.133)

A simultaneidade dos espaços entre vida vivida e vida imaginada, no
cinema contemporâneo, acontece tanto nos filmes indexados como ficção –
Girimunho (Clarisse Campolina, Helvécio Marins Jr, 2011), Ela volta na quinta
(André Novais, 2014) – quanto nos filmes classificados como documentário –
Adirley Queirós (Branco sai, preto fica, 2014), Rodrigo Siqueira (Orestes, 2015).
São filmes que trazem personagens feitos dessa matéria limiar, estão sempre
em movimento, atuando em um campo, mas sob o efeito estético de um outro
campo. Os personagens, Sartana e Marquim, de Branco sai, preto fica e a família
de André Novais - pais, irmão, namorada – de Ela volta na quinta estão sempre
em um espaço de indeterminação entre o real (suas próprias vidas) e a ficção
(mundo roteirizado). A simultaneidade entre mundos (vivido e imaginado) é o
habitat da performance “a performance se encontra exatamente na passagem
entre formas de vida e as formas da imagem, entre o vivido e o imaginado
(BRASIL, 2014, p.134). Retomaremos no capítulo cinco a discussão sobre a
performance enquanto um dos elementos de construção do cinema do
entrelugar. Nesse momento, nos interessa apontar sua existência enquanto
parte do fenômeno do entrelugar no cinema, em especial, no documentário
contemporâneo brasileiro.
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2. Narradores de si no eixo temporal: o entrelugar no presente da cena

Como forma de estabelecer uma organização sequencial e estrutural do
pensamento analítico sobre as reflexões da memória do entrelugar no
documentário contemporâneo brasileiro, este trabalho, em um primeiro
momento, voltou-se para o estudo da narrativa das personagens. A observação
dos relatos das personagens e seu modo de inscrição na temporalidade narrativa
clarificam e sinalizam alguns caminhos para a análise fílmica. Além disso, as
narrativas de si oferecem histórias de vida, relatadas por seus personagens, que
cada qual, ao seu modo, expressam experiências diversas:
Inscrevem-se assim [espaços biográficos], para além do gênero
em questão, numa das grandes divisões do discurso, a narrativa,
e estão sujeitas, portanto, a certos procedimentos compositivos,
entre eles, e prioritariamente, aos que remetem ao eixo da
temporalidade. (ARFUCH, 2010, p.111)

Para a análise da enunciação narrativa dos personagens do corpus desta
pesquisa vamos observar a(s) temporalidade(s) do relato sua ordem e duração
no discurso.
Gagnebin, alinhada as ideias de Paul Ricoeur, considera “que não há
sujeito algum que seja mestre de sua fala, [...] mas que o discurso do sujeito
representa muito mais o veículo através do qual algo, muito maior que ele, se
diz” (2009, p.166). Nesta reflexão da pesquisadora subjaz uma das teses
principais de Ricouer em Tempo e Narrativa; para o autor a linguagem é um
momento significativo para se apreender a experiência humana.
A apreciação da temporalidade a partir da linguagem narrativa apresenta
uma dinâmica do encobrir e revelar do sujeito e do mundo. O estudo, acerca da
temporalidade do relato, se concentrará em como a manifestação do tempo pode
ser apreciada a partir da fala do personagem. O ato de fala, inexoravelmente,
está atrelado ao presente da cena, no entanto, o discurso dos personagens,
muitas vezes revela, ao habitar este presente, uma fuga temporal. Portanto,
traumas, imaginação, esquecimento, são fatores que podem levar os sujeitos
implicados na história narrada a se alienarem do enredo, compartimentando o
tempo, logo acabam por se esconderem nas fissuras da história. O mecanismo
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de fixidez temporal, recolhe e acolhe os personagens no tempo que melhor lhes
convém. Por vezes, soterrados no passado ou presos no presente, negam que
o pretérito “já guarda o embrião de sua futura memória” (GAGNEBIN, 2014, p.
41). No entanto, personagens-diretores, seja através da presença direta na cena
(Adirley, Maria Clara, Nader, Coutinho) ou por meio de personagens ficcionais
(Dildu) demonstram que o presente

da cena é uma janela temporal, um

entrelugar que mantém latente a tensão e a copresença entre passado e
presente. Os autores não se silenciam sobre as fraturas do tempo, ao contrário,
é justamente nesse espaço da lacuna, da pausa, da ferida, do desaparecimento
de si que o filme acontece.
O jogo temporal da narrativa, no processo interpretativo, ao manter-se
aberto a inventividade do leitor - seja ele o analista, realizador ou espectador - e
não submetido apenas à manipulação do sujeito do conhecimento promove uma
abertura para o imprevisível, o imponderado; desta forma as características
imanentes ao tempo retornam nas teias da narrativa.

2.1 Nancy, Dildu e Zé Bigode: temporalidades do relato
“O historiador é um profeta voltado para o passado”(Friedrich
Schlegel, 1997, p. 58)

Para refletir sobre a questão-título A Cidade é uma só?, o diretor traz para
a cena três personagens centrais Nancy, Dildu e Zé Bigode. Moradores da
cidade satélite de Ceilândia, eles rememoram fatos históricos da criação do
entorno de Brasília, ao mesmo tempo em que revelam o asséptico projeto político
da Campanha de Erradicação das Invasões (CEI) 9, demonstrando assim a
falência do modelo de ocupação do planalto central que levou as distorções do
mercado imobiliário local. Portanto, narrativas que deveriam permanecer no
plano do inenarrável, já que o governo se empenhou bastante na época para

A campanha promovida pelo governo distrital nos anos de 1970-1971 visava a retirada os
trabalhadores e suas famílias do Plano - pessoas que vieram de várias partes do país para
construir Brasília. O nome Ceilândia foi cunhado da sigla CEI, Campanha de Erradicação das
Invasões.
9
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anular os rastros desta população e de suas histórias, são redesenhadas na
linguagem fílmica.
É a partir das considerações de como Nancy, Zé Bigode e Dildu constroem
suas relações no “eixo temporal” narrativo que poderemos avançar, mais
adiante, no entendimento de como essas temporalidades são apreendidas e
rearticuladas na linguagem fílmica. O objetivo é tentar apreciar a dimensão da
pessoa-personagem neste intervalo máximo de retração do diretor, enquanto
grande orquestrador da narrativa, o realizador faz-se presente em cada quadro,
no entanto, quando as personagens relatam a si mesmas de forma direta podese observá-las atuando mais livremente, mesmo sob a sombra de um narrador
invisível. Nesse momento, em que as personagens assumem, de maneira mais
enfática, o ponto de vista da narrativa, por meio dos testemunhos, é que a
temporalidade de cada voz pode ser capturada e analisada.
Apenas Nancy Araújo é personagem histórica10, no entanto, Zé Bigode
(Wellington Abreu) e Dildu (Dilmar Durães) também estão inseridos neste jogo
de narrar, em que desconstroem o discurso político vigente e reconstroem a
memória dos que foram excluídos do Plano. A encenação aqui é apreciada como
uma forma legítima de documentar o relato memorialístico. Sobre a aproximação
de personagens fictícios e reais, compartilhamos com as ideias de Gonçalves a
respeito da etnobiografia: “Do mesmo modo que o indivíduo na vida real, o
personagem de ficção jamais se separa dos contextos em que é produzido e nos
quais se produz”. (2012, p. 25). Dildu e Zé Bigode possuem afinidades essenciais
com os seres de carne e osso, moradores de Ceilândia, criam o que para Antonio
Candido é condição básica para a existência de um ser fictício “o sentimento de
verdade” (verossimilhança).
Como pode existir o que não existe? No entanto, a criação literária
repousa sobre este paradoxo, e o problema da verossimilhança
no romance depende desta possibilidade de um ser fictício, isto
é, algo que, sendo uma criação da fantasia, comunica a
impressão da mais lídima verdade existencial. (CANDIDO, 2002,
p. 55).

10

Na ficha técnica apenas Nancy Araújo assume a mesma identidade da narrativa fílmica.
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É consenso entre grandes autores da literatura mundial como Mário
Vargas Llosa (1979), Jorge Luis Borges (apud Pecchinenda, 2012), Milan
Kundera (1988) e Luigi Pirandello (1981) que não existe distinção quando o
pensamento acessa personagens históricos e ficcionais do passado. Queirós
promove um jogo de fruição por meio de personagens fictícios e reais em que a
coerência da existência e do contexto narrativo buscam embaralhar os limites
entre personagens fílmicos e históricos. Ambos, sujeitos reais ou imaginários,
enquanto narradores de si, nos fazem pensar e acessar, indistintamente, a
realidade histórica sobre a criação de Ceilândia. A atividade da rememoração
dilui a separação entre os seres ficcionais e os de “carne e osso”:
Se pensarmos numa personagem histórica do passado,
como, por exemplo, Alexandre Magno, e se pensarmos
numa personagem literária como Macbeth, não
estaríamos pensando neles de maneira distinta. Vale
dizer que, a longo prazo, todos os seres tornam-se
memória, não apenas os seres de carne e osso, mas
também os da literatura. (Borges apud Pecchinenda,
2012, p. 143)

Para a análise da enunciação narrativa dos personagens de A cidade é
uma só? interessante observar, primeiramente, a discordância entre a ordem da
história e a ordem da narrativa, ou como diria Ismail Xavier, entre a fábula e a
trama (2003). Os fios da narrativa, das três personagens, e sua ordem de
aparição subvertem o tempo homogêneo e cronológico da história. Acessamos
as consequências e somente depois as causas da história. A ordem dos
acontecimentos na trama é a seguinte: a expansão das áreas imobiliárias, a falta
de estrutura da cidade (consequências) e somente depois se tem conhecimento
da história da exclusão dos trabalhadores da nova capital e a criação de
Ceilândia (causas).

39
Figura 1 – Zé Bigode visita áreas não urbanizadas

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

Zé Bigode, amigo de Dildu e corretor imobiliário, é o protagonista da
sequência de abertura. Ele visita uma área verde e não urbanizada para negociar
as terras. Zé dialoga com o proprietário do lote, que diz a ele: “Eu não vou ver,
mas isso aqui ó… logo vai estar loteado, igual lá em cima. E não demora ele bota
uma ponte e vai sair lá em águas lindas”, assim profetiza a personagem. Zé
percorre praticamente toda a narrativa dirigindo o seu sedam, bastante rodado,
em busca de áreas não ocupadas para negociar, chega até se admirar com o
crescimento desordenado de alguns rincões do entorno de Brasília, mas jamais
se posiciona de maneira crítica. Não questiona os motivos históricos que levaram
Ceilândia e outras cidades satélites ao caos urbano, nem tampouco se preocupa
em como deter o processo de avanço das moradias sem a menor infraestrutura.
Zé vive o agora, apenas descreve as consequências. Alienado, pela ou em nome
de sua atividade econômica, permanece preso no presente.
Nancy, personagem histórica, viveu com sua família, quando criança, nas
áreas denominadas de invasão pelo governo distrital. Através do seu relato,
ficamos sabendo um pouco da história da criação de Ceilândia, bem como o
movimento de evacuação das famílias dos trabalhadores para zonas de
invisibilidade social.
E em especial, conhecemos a história dolorosa sobre a propaganda
governamental que promoveu, com o uso de crianças da vila do IAPI11, a
Campanha de Erradicação das Invasões (CEI). Entre os talentos infantis, estava
Nancy, indefesa quando criança ela comenta o uso de sua imagem:
IAPI era a área onde moravam os operários que trabalharam na construção de Brasília,
terminada as obras foi considerada pelo governo como invasão.
11
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“acreditando, imensamente, que estava contribuindo para uma coisa melhor,
uma cidade melhor”.
Figura 2 – Nancy

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

Toda a narrativa da personagem gira em torno da história do jingle da CEI.
Vemos Nancy relatando como as crianças foram selecionadas nas escolas para
cantarem os versos do jingle; em várias passagens do filme a presenciamos em
um estúdio com outros músicos, (re)ensaiando a música da campanha; em
outros momentos ela aparece procurando o registro do material publicitário no
arquivo nacional, e finalmente observamos suas orientações sobre como
reconstituir, de forma mais fiel possível, o clipe do jingle. Nancy vive o passado,
apenas descreve suas causas. As memórias do passado histórico determinaram
quem ela foi e permanecem atuando no presente como uma sombra sobre o que
ela é.
Figura 3 – Nancy cantando na rádio

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)
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Figura 4 – Dildu panfletando pelo PCN

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

Dildu é o personagem mais complexo e ambíguo da narrativa. Morador de
Ceilândia, faxineiro em uma escola da capital, ele lança sua falaciosa
candidatura a vereador distrital pelo PCN, Partido da Correria Nacional, entre as
suas propostas de governo está a de indenização para os antigos moradores
expulsos do Plano pela CEI. Da mesma forma em que é clara a sua tarefa política
de luta contra o esquecimento e de reafirmar sua identidade, em várias
passagens, quando ele e o amigo Zé passeiam de carro pelo Plano, o desejo de
sair daquele lugar é explícito, chegando a dizer “morreu foi muita gente aqui12…
ninguém tem sorte aqui… tem que sair daqui… o nosso negócio é pra lá.” Mais
adiante, durante sua panfletagem, ele diz “Brasília sem nós é um fantasma… a
cidade para se a gente não tiver lá, mas a gente não tem valor.” Sua fala
expressa essa relação ambígua de pertencimento e não-pertencimento, de
privação e presença do Plano.
O problema não está em Brasília ser uma cidade forjada. Criada a partir
de regras e uma gramática própria, a cidade acreditou que poderia normatizar
os espaços, e deixar de fora do quadro o que não era “digno” de ser avistado em
suas grandes vidraças. Para toda a regra há de haver subversão. A cidade não
pode varrer a diversidade de elementos que a constitui sob a pena de
transformar-se em uma cidade sem vida, fantasmagórica, como bem assinalou
Dildu. Além da campanha política de Dildu, a subversão encontra expressão nas
Referência clara aos inúmeros trabalhadores que perderam suas vidas nos canteiros de obra
de Brasília. Sobre o tema Cf. o documentário Conterrâneos Velhos de Guerra (1991), do cineasta
Vladimir Carvalho. Cf. MESQUITA (2011), neste artigo a pesquisadora faz uma análise
comparativa entre os documentários A cidade é uma só?, Brasília, Contradições de uma cidade
nova (1967) e Conterrâneos Velhos de Guerra (1992).
12
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letras de Hip hop cantadas por ele e seus amigos. O Hip hop é uma expressão
de arte que não busca nenhum tipo de conforto ilusório sobre uma estética do
belo, a arte das ruas deixa uma marca concreta de denúncia da não uniformidade
histórica entre Brasília e seu entorno. Nas palavras do personagem “é preciso
ressignificar o “X”13. O “X” que no passado marcou a exclusão das pessoas de
suas casas, agora através do voto, o “X” depositado nas urnas, poderá reinserilas – como prega Dildu em sua campanha - na cidade e no plano daqueles que
governam os espaços públicos.
Dildu, solitário e em silêncio, aparece em muitos momentos do filme,
cruzando as cenas, passando por descampados, ruas de terra; por vezes, está
sentado no meio fio contemplando o nada.
Figura 5: Dildu caminhando pela cidade

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

A “pausa”, movimento narrativo estudado por Genette, é responsável por
descrever paisagens, mas não significa que promova uma evasão na
temporalidade da história. (1995, p.100) A contemplação de Dildu expõe a
atividade perceptiva da personagem, não se trata de um momento de
passividade, a sua não fala é carregada de criticidade e inquietação.

Nancy relata que as casas dos moradores da vila do IAPI foram marcadas com um “X”, essa
marca determinava quem teria a “sorte” e o “direito” de se mudar para Ceilândia.
13
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Figura 6: Dildu sentado no meio fio.

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

As cenas de Dildu lavando os corredores de uma escola apresentam-se
como pausas que podem ser lidas de forma alegórica. Não há diálogos. Fora de
campo apenas um burburinho de vozes dos alunos. Interessante perceber que
o chão lavado, em absoluto silêncio por Dildu, é vermelho. Vermelho, tal qual as
ruas de terra de Ceilândia. Por mais que o chão do colégio possa ser lavado e
limpo (diferentemente de onde mora) ele sempre será vermelho (tal qual o chão
de Ceilândia). O piso e sua matiz vermelha apresentam-se como índice de
unidade e cisão entre o centro e a periferia.
Figura 7: Dildu limpando o chão vermelho do colégio.

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)
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Figura 8: Ceilândia, ruas de terra.

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

A farsa da candidatura de Dildu, bem como a criação do seu jingle de
campanha para deputado distrital lembram, com ironia e acidez, as campanhas
falaciosas sobre Ceilândia, enquanto lugar “decente” para se morar.
As ações de Dildu não se prendem, como as de Nancy, a uma tradição
histórica, ou seja, não se trata de uma experiência vivida que aponta para uma
imagem acabada e cristalizada do passado (Erlebnis – experiência - imagem
eterna do passado). Sempre presenciamos Nancy sentada – quadro exemplar
da fixidez temporal da personagem. Já Dildu não procura reviver o passado, ao
contrário,

tenta

construir

uma

experiência

em

movência

(Erfahrung),

incorporando a invenção. A mobilidade social e histórica da personagem é
representada na mise en scène por sua movência no quadro, o vemos andando
com frequência através das cenas.
Figura 9: Dildu transitando pelas ruas

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)
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E por fim, tampouco se fecha no presente, como Zé Bigode encerrado
em seu veículo. Dildu não vive sob os escombros da história e muito menos se
esconde em um presente desconectado do vivido. Seu discurso e suas ações
agem sobre os tempos – passado e presente – relacionando os dois, criando um
entrelugar na temporalidade. O tempo de Dildu é a contemporaneidade como
Agamben a entende:
Aqueles que procuram pensar a contemporaneidade puderam
fazê-lo apenas com a condição de cindi-la em mais tempos, de
introduzir no tempo uma essencial desomogeneidade. Quem
pode dizer: “o meu tempo” divide o tempo, escreve neste uma
cesura e uma descontinuidade; e, no entanto, exatamente através
dessa cesura, desta interpolação do presente na homogeneidade
inerte do tempo linear, o contemporâneo coloca em ação uma
relação especial entre os tempos. Se, como vimos, é o
contemporâneo que fraturou as vértebras de seu tempo (ou,
ainda, quem percebeu a falha ou o ponto de quebra), ele faz
dessa fratura o lugar de um compromisso e de um encontro entre
os tempos e as gerações. (AGAMBEN, 2009, p.71)

A filosofia de Agamben é bastante devedora do pensamento de Walter
Benjamin. A definição de contemporaneidade do filósofo italiano reverbera o
conceito de Jetztzeit (tempo-de-agora) do pensador alemão. Dildu pode ser lido
tanto sob a chave do sujeito “contemporâneo” de Agamben, como do sujeito
carregado de “tempo-de-agora” de Benjamin. (Jetztzeit)14. A personagem se
apropria de um momento excludente do passado (as causas) - a evacuação dos
trabalhadores e a criação de Ceilândia - e o transforma carregando-o de “tempode-agora”, ou seja, as consequências das ações do passado que resultaram nas
distorções sociais entre Brasília e o seu entorno:
O passado contém o presente, Jetztzeit – tempo-de-agora ou
tempo atual. Em uma variante da tese XIV, o Jetztzeit é definido
como um “material explosivo” ao qual o materialismo histórico
junta o estopim. Trata-se de fazer explodir o contínuo da história
com a ajuda de uma concepção do tempo histórico que o percebe

Em sua Tese XIV Benjamin diz “A história é objeto de uma construção, cujo o lugar não é
formado pelo tempo homogêneo e vazio, mas por aquele saturado pelo tempo-de-agora” (2012,
p. 119)
14
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como pleno, carregado de momentos atuais, explosivos
subversivos. (LÖWY, 2012, p. 120)

As imagens finais do filme aderem ao movimento narrativo da “pausa”
promovendo um sentimento inquietante - Dildu andando, introspectivo encontra
uma carreata imensa da campanha de Dilma para presidente nas ruas de
Ceilândia. Um plano aberto de Dildu atravessando uma área vazia e barrenta
com um outdoor da apresentadora de televisão Ana Maria Braga anunciando
“em breve apartamentos de dois e três quartos”. Uma cena de crianças
praticando esporte em um descampado, ao lado de uma estrutura de ferro
abandonada. Dildu sentado em frente a uma pichação “I os aplausos deichem
para depois”(sic), em seguida o vemos rumo ao infinito cantarolando
“Pacientemente, tamo junto...”.
Figura 10: em frente à pichação

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)
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Figura 11: Outdoor, mercado imobiliário.

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

Toda essa sequência do personagem atravessando os cenários descritos,
mais o texto dos créditos finais: “Os barracos verticalizados sobem sobre
concretos de especulação imobiliária. O entorno nos espera”, promovem um tom
de desesperança e anuncia um cruzamento inevitável, em que o Plano se
encontrará com o entorno, talvez não mais pacientemente como narra a letra da
música.
Nesse momento, a personagem cumpre em sua totalidade a ideia
benjaminiana de ruptura com o tempo contínuo da história. O projeto de
repetição do passado desenhado pela linguagem fílmica, através do jingle e da
relação de Nancy com a história, não somente é transformado pelo presente,
que se alimentou desse passado, mas também tem a capacidade de vomitá-lo
em direção ao futuro, projetando um desvio no curso da história. Löwy comenta
o movimento do tempo histórico defendido por Benjamin em sua tese XIV: “A
revolução é a interrupção da eterna volta e o surgimento da mudança mais
profunda. Ela é um salto dialético, fora do contínuo, inicialmente rumo ao
passado e, em seguida ao futuro.” (LÖWY, 2012, p.120).
Dildu fala do tempo pretérito para profetizar. Ao enfrentar as fraturas do
tempo sem compartimentar gerações, ele volta seu olhar para o inédito da
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história e, exemplarmente, nos mostra como recontar é essencial para se
desmontar a história.

2.2 Álbuns de família lampejos de verdade
Os dias com ele, documentário de Maria Clara Escobar, (re)constrói uma
memória feita de silêncios; um silêncio do passado que se (con)funde com um
silêncio do presente. Filha de um dramaturgo torturado pela ditadura militar
brasileira, Maria Clara vê no silêncio do país, que foi forjado através das práticas
humilhantes empregadas nos porões do DOI-CODI15, um elo narrativo para
explorar o silêncio familiar. A realizadora faz um filme para e com o seu pai, na
tentativa de recuperar memórias de família. A relação perdida entre pai e filha
vai sendo construída por meio das estratégias discursivas e da linguagem
fílmica.
As memórias lacunares de Maria Clara e de seu pai são cruzadas na
tentativa de revelarem-se justamente através daquilo que lhes falta: experiências
partilháveis. A narrativa fílmica desenrola-se em um espaço de indeterminação
entre a vida pessoal e a história política do país. Vasculhando o silêncio do
cativeiro e o vazio da vida familiar a imaginação se apresenta como única
possibilidade do filme disparar lampejos de verdade. Contudo, ao observarmos
o modo como os personagens se movem na temporalidade percebe-se uma
atuação bastante distinta de ambos no que diz respeito ao enfrentamento do
passado.
Carlos Henrique Escobar, militante político, intelectual e pai de Maria
Clara, enquanto autor de sua própria história resiste, a princípio, em dar vida ao
seu personagem de pai. Sua fala protocolar o distancia dele mesmo. Carlos
Henrique cria vários subterfúgios para escapar do passado, já Maria Clara
procura inserir seu pai no olho da história, na fase mais dura de sua vida, na
tentativa de arrancar desse silêncio o álbum de família possível.
Maria Clara procura extrair do pai o relato sobre a tortura sofrida por ele,
DOI-CODI, sigla de Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de
Defesa Interna, foi um órgão repressor criado pelo Regime Militar brasileiro (1964-1985) para
prender e torturar aqueles que fossem contrários ao regime. http://www.infoescola.com/historiado-brasil/doi-codi/. Acedido em 13 de março de 2014.
15
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quando preso pelos militares no início da década de 1970. No momento em que
ela coloca em pauta “a questão da tortura”, Carlos Henrique não entende, e
pergunta “da cultura?”. Esse detalhe além de revelar a dificuldade de audição do
pai - marca deixada durante as sessões realizadas nos porões do DOI-CODI, em
que ele era submetido ao barulho extremo de sirenes e, assim, teve seus
tímpanos estourados - é significativo para a narrativa, já que as duas palavras
que Carlos Henrique não entende nesta sequência são “tortura” e “recordação”.
Não é nosso objetivo neste trabalho estudar a psicologia da personagem, mas é
importante transitarmos brevemente por essa área, para compreendermos a
estratégia adotada por Maria Clara. Partiremos do depoimento de Carlos
Henrique quando interpelado sobre a tortura que sofreu:
O que pode significar a tortura para alguém? O Derrida tem um
texto sobre testemunho, ele mostra como é impossível um
testemunho se aproximar da verdade, não só do torturado, mas
também do torturador, a cena de um tribunal é falsa. O que
significa para mim? Isso não significa que nós não sejamos
pessoas singulares e que os conflitos políticos são na história
também específicos. Diferentes épocas, diferentes recursos,
instrumentos diferentes de tortura – conflitos que mobilizam
conflitos sociais diferentes – isso é uma coisa, uma situação
como Marx dizia na guerra civil na França […]. (Carlos
Henrique, Os dias com ele)

A história proveniente de um trauma, como a de Carlos Henrique, não quer
ser lembrada, trata-se de uma relação no presente com um passado negado.
Quando o personagem toma um distanciamento muito grande - como se a
narrativa do sujeito que narra a si mesmo fosse a história de um outro racionalizando demasiadamente a história narrada, repelindo qualquer traço
emotivo que possa reconectá-lo à experiência vivida, estamos diante de
operações de autodefesa que promovem um distanciamento de si. O autor
Renato Mezan, no texto “Esquecer? Não: In-quecer”, escreve sobre os
equívocos promovidos pelo distanciamento exagerado do sujeito narrado e do
sujeito narrador:
Opõem-se aqui razão e paixão, emoção e conhecimento: a
carga afetiva é vista como um obstáculo ao conhecimento claro,
de modo que “tomar consciência” significa “tomar distância,
poder observar serenamente e sob o modo da visão lúcida.
Sujeito e objeto separam-se nitidamente, e sua relação pode
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ser desapaixonada justamente porque não correm qualquer
risco de se confundir. […] Mas essa perspectiva é falsa, e falsa
porque começa a esquecer sua própria origem. Um
entendimento des/apaixonado não é, precisamente, aquele
do qual se retirou algo? (MEZAN, 1988, p. 70-71, grifos
nossos).

Percebe-se a dificuldade do ex-militante em relatar as experiências vividas
por ele quando prisioneiro político, não apenas pelo que não é dito, mas
principalmente pelo modo como o seu corpo atua em cena. O tremor das pernas,
a inquietude das mãos, o desconcerto do corpo demonstram a brutalidade da
tortura e a dificuldade de se rememorar uma experiência traumática.
Figura 12: Carlos Henrique gesticulando

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).
Figura 13: Carlos Henrique procurando se distanciar

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Apesar do seu corpo nos dizer que a tortura é indizível através das
palavras, o distanciamento forjado por ele através de dados históricos - que
procuram o blindar de si mesmo da experiência vivida – o mantém distante da
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sua própria história.
Diferentemente de Dildu, personagem de A cidade é uma só? (ver, 2.1),
Carlos Henrique se nega a contemporanizar16 o passado. O relato da experiência
de um trauma não permite que o passado vivido seja carregado de tempo-deagora (Jetztzeit)17. É preciso compreender o ato de contemporanizar o passado
como um amalgamar dos tempos, não se trata apenas da ação de presentificar
o pretérito. Carlos Henrique não salta entre os tempos em um movimento de
origem (Ursprung), o salto temporal do dramaturgo perpetua a ruptura entre o
ontem e o hoje:
Eu quero aqui fazer um protesto público contra o senhor Ferreira
Gullar, que aproveitando a sua popularidade, que nós sabemos
que não é devida a sua importância intelectual, talvez, tal como
tem me dito muitas pessoas boas, o seu Ferreira Gullar seja um
poeta, acredito que ele é um poeta, não na medida de um Carlos
Drummond de Andrade [...], entretanto é um poeta que nos trai,
um poeta que se diz neutro , frente a ditadura militar, é um poeta
que não é companheiro e que veio aqui sabotar o nosso
movimento. (Carlos Henrique, Os dias com ele)
Figura 14: Carlos Henrique encena a fala como se estivesse em 1968.

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

O efeito estilístico é teatral, atualiza o texto como se estivesse sendo
proclamado nos anos de 1968, 1969, mas não é como Didi-Huberman relata
“Como se aqui, a posteridade, fosse contemporânea do acontecimento” (DIDIHUBERMAN, p.49), ou seja, como se o passado pudesse continuar a se formar
no presente imediato. Aqui, o movimento não segue esta lógica, na sequência
Trata-se de um neologismo adotado para expressar não apenas a ideia de uma atualização
do passado, mas sobretudo uma estetização desse passado.
17 Cf. LÖWY, M. 2005, p.119.
16
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sobre Ferreira Gullar, Carlos Henrique não integra as experiências; a montagem
dos tempos, exercida por ele apenas realiza um efeito cênico, um simples
formalismo, um ato encenado “para sair da monotonia”, bem como anuncia o
personagem no filme. Maria Clara transita pelos tempos, enquanto territórios
limiares (Schwelle), Carlos Henrique se move entre os tempos em um regime
fronteiriço não permitindo o transbordar do passado.(Grenze).18
Pode-se observar a movência temporal de Maria Clara através do
emprego das pausas19 narrativas. Em Os dias com ele, a pausa não significa
evasão da temporalidade, nem tampouco represamento do passado. As cenas
descritivas, desprovidas de diálogos são intervalos na narrativa em que podemos
observar Carlos Henrique em uma série de momentos prosaicos: fazendo uma
refeição, cochilando em frente à TV, passeando com os seus gatos, absorto em
leituras ou fazendo anotações no escritório. Essas séries de momentos do
cotidiano não estão presentes para retardar a narrativa, ao contrário, essas
pausas são construções de Maria Clara que permitem contemporanizar o
passado.
Figura 15: Carlos Henrique lendo jornal.

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

As cenas contemplativas falam muito sobre uma distância, que se
originou há muito tempo, entre pai e filha, e como essa separação ainda persiste
e atravessa a relação dos dois nos dias de hoje. O presente da cena, arquitetado
na pausa, em que o olhar de quem filma parece querer desvendar algo, sempre
à procura da história de um pai indecifrável e inacessível, pode ser
18
19

Sobre o conceito de limiar em Walter Benjamin Cf. GAGNEBIN, 2014, p.33.
Sobre a pausa narrativa Cf. GENETTE, 1995.
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exemplarmente observado em um plano aberto do escritório. A cena revela
Escobar sozinho, encoberto por uma pilha de livros e textos e no primeiro plano,
bastante escuro, uma cadeira vazia com um paletó em sua guarda. Esse lugar
vazio e obscuro, o silêncio de um intelectual soterrado por seus escritos parece
ser o quadro de família possível, uma memória construída de hiatos no presente
da cena.
Figura 16: Carlos Henrique no escritório atrás de uma pilha de livros

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Em outro momento, respondendo a uma indagação de Henrique Escobar,
sobre o verdadeiro projeto do documentário que Maria Clara estaria realizando,
ela esclarece suas intenções. Explica que a proposta do filme é uma tentativa de
(re)construir uma memória, e que para isso ela acredita ser preciso trazer à cena
a história deles e a história do Brasil. Escobar parece aceitar o projeto de Maria
Clara, e faz sugestões de roteiro para ela reconstruir o passado.
Você começa, sei lá, alguns dados do passado e do presente do
meu pai […] você agora vê descendo uma avenida uma banda
militar barulhenta, corta, silêncio, túmulo do seu avô. Você jogou
com o silêncio, pode começar uma fala em off, sua naturalmente,
você fala esse é meu avô, ou esse é o meu pai. […] Em seguida
você deve perguntar: - O que atualmente você trabalha
intelectualmente, para que eu possa falar. (Carlos Henrique, Os
dias com ele)
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A linha temporal de Escobar não compreende os saltos da história,
enquanto um espaço descontínuo a ser enfrentados e reconectados, o tempo
em sua fala é compartimentado, os saltos expressam rupturas. As elipses não
permitem que o fluxo temporal, por meio de suas forças, continue a influenciar,
tencionar, transformar os tempos posteriores. Ele não admite que os tempos se
toquem e que o passado dele(s) seja um anúncio de um futuro anterior. A
narrativa proposta por Carlos Henrique salta da imagem do avô, para a banda
militar, o túmulo do pai, e em um movimento, digno de um grande escapista,
finca os pés, como que incólume, no presente. As lacunas dão a impressão de
que as fotos de família do álbum de Escobar foram arrancadas. Maria Clara não
se abate, quer recuperar as imagens que foram destruídas pela dor da
experiência vivida, e sabe que para conhecer a sua história será preciso
imaginar-se (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 15).
O passado estancado, emoldurado de uma imagem congelada de seu avô
ou de seu pai em nada irá contribuir para o enfrentamento de sua história. Logo
após Escobar sugerir o off de Maria Clara “esse é meu avô, ou esse é o meu pai”
ela insere vídeos caseiros de famílias alheias, nas cenas borradas e granuladas
com imagens de homens diversos, por três vezes ouve-se um off taxativo “esse
não é o meu pai”.
Figura 17: Por três vezes Maria Clara: “esse não é o meu pai”.
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Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Logo, enfrenta os escombros do passado sem medo, enquanto filha que
quer ser, ela preenche as lacunas com fragmentos de verdade, ou seja,
preenche as lacunas de vazio, com aquilo que não foi e continua não sendo.
Dessa maneira, cria através do presente da imagem, experiências limiares feitas
de tempo e no tempo consciente de que a lacuna é parte essencial do fluxo da
sua história.

2.3 Personagem-diretor
O filme que não era para ser filme, foi assim ao sabor do acaso que surge
Eduardo Coutinho, 7 de outubro, obra assinada por Carlos Nader.
A entrevista de Eduardo Coutinho concedida a Nader, a princípio, fazia
parte de um projeto para comemorar os cinquenta anos do trabalho social do
SESC com idosos. O projeto audiovisual consistia em entrevistar um grupo de
idosos para falar do sentimento de envelhecer. A conversa com Eduardo
Coutinho, marcada para o dia 7 de outubro de 2013, seria um encontro de uma
série de cinco, e deveria ser uma conversa de apenas quinze minutos, mas os
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personagens e as memórias do entrevistado octogenário foram se enredando,
os minutos desenrolaram-se e tornaram-se horas. O material bruto registrou
quatro horas de fios narrativos sobre a vida e a obra do documentarista, e os
cinco encontros previstos se tornaram somente um. Quatro meses depois o
acaso se apresenta. No dia 02 de fevereiro Coutinho20 se calou. Sua escuta
atenta, apreciada por críticos e interlocutores, foi silenciada. Seu olhar fixo,
próximo e generoso com o tempo do entrevistado, que emoldurava o nosso
olhar, se encerrou.
Carlos Nader teve dificuldade, em um primeiro momento, de assumir a
autoria do material e chamá-lo de filme.
Nestas circunstâncias, vê-lo reduzido a um só encontro, editado
em pouco mais de um mês, e ainda ser chamado de filme, doeu.
A força que o gerou não nasce de um desejo de autoralidade
própria, mas do reconhecimento de uma autoralidade, alheia e
maior. (NADER, 2014, encarte DVD)

Se pensarmos que os personagens de Coutinho também nascem, em
parte, de uma autoralidade de si mesmas, já que nem todas as pessoas
entrevistadas se tornam personagens, podemos pensar que Geraldo de Peões
ou Alessandra de Edifício Master são tão autores de si quanto Coutinho, porque
deram algo se si que outros personagens sonegaram ou não puderam dar. Sobre
a autoralidade das personagens, em Coutinho, João Moreira Salles escreveu:
“É claro que a decisão final do que será ou não incluído no filme –logo, do que
se tornará cinema – pertence a Coutinho, mas o material que se trabalha não
teria força sem a dimensão autoral dos personagens.” (SALLES, 2004, p.08). Do
encontro de corpos mediados por uma câmera, o filme pode ou não acontecer,
o risco é permanente. Nesse sentido, a construção da personagem, em certa
medida, é também alheia e maior do que o autor, e é através do reconhecimento
da força da personagem e sua contra tradução em imagem e som que podemos
nomear uma entrevista de filme e um diretor de autor. A dimensão autoral do
personagem do filme de Carlos Nader era grande demais, sobretudo com o
choque da morte de Coutinho. No entanto, as próprias regras do cinema de

No dia 2 de fevereiro de 2014, Daniel, filho de Eduardo Coutinho, matou seu pai a facadas.
Daniel foi julgado e absolvido, o júri considerou o crime inimputável por ele ser portador de
doença mental.
20
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Coutinho legitimam o filme de Nader. A ideia de o filme ser extraído de uma
história e momento únicos, feito sobre a aura do acaso21, entre o vivido e o
imaginário, a partir de um encontro precário e fugaz, todo construído diante de
um corpo que fala. Esse conjunto de dogmas não expressa o cinema mínimo
criado por Coutinho, que sugou ao máximo a potência do relato no
documentário?
Nader percebeu a possibilidade de se fazer uma homenagem justa e
alinhada aos princípios de um autor do quilate de Eduardo Coutinho:

Assim, coloco o “filme” entre aspas para tentar manter minha
autoralidade entre parênteses. Mas, justamente aqui, dentro deste
casulo gramatical tão caro ao mestre, surge a ideia libertadora de
que, graças à beleza com que Coutinho aparece à frente da minha
câmera e, sobretudo, graças a tudo que ele fez atrás da câmera
dele, uma entrevista como esta possa ser chamada pelo nome,
sem medo. Filme. (NADER, 2014, encarte DVD)

O autor de Santo Forte tomou para si a liberdade de escolher o seu
cárcere. Prisioneiro da palavra por opção, construiu a maioria de seus filmes a
partir da escuta atenta das histórias narradas para a sua câmera. A palavra, no
cinema de Coutinho, é ágrafa, ela é feita de som e imagem, em entrevista a José
Carlos Avellar ele afirma “Quando eu falo da riqueza oral do cinema: não é a
palavra, é o audiovisual, é a palavra e a imagem”. (AVELLAR, 2013, p. 251).
Em Eduardo Coutinho, 7 de outubro, vemos um filme de um personagem
só, mas que carrega em si muitos outros, Dona Mariquinha, Dona Djanira, Dona
Thereza, Alessandra, Geraldo, Bacon, Roberto entre outros.
Na tentativa de acessar o diretor Coutinho, enquanto personagem de si
mesmo, Nader inverte o jogo e o coloca diante da câmera. O personagem-diretor
expôs o verbo no pretérito e no presente, em som e imagem, para a lente de
Nader. As lembranças não são cronológicas, os personagens e suas histórias
são pinçados a partir de uma escolha aleatória. Carlos Nader forja o acaso,
solicitando um número qualquer a Coutinho. O número cantado corresponde a
uma lista de personagens filmados por Coutinho ao longo de sua carreira.
Coutinho escolhe o número sete, a sorte é lançada.
Sobre o acaso Cf. pesquisa de mestrado de Bruno Saphira Sobre acaso e documentário –
estudo sobre os modos de composição a partir das instabilidades do real (2010).
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Figura 18: Carlos Nader sorteia a personagem Alessandra de Edifício Master.

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

No computador de Nader o número sete corresponde à Alessandra, de
Edifício Master (2002). Com esse artifício, imagens que não foram invocadas
voluntariamente iluminam as lembranças de Coutinho.
O dispositivo criado por Nader parece tentar recuperar a desordem
temporal - característica imanente da memória - bem como preservar, em parte,
o acaso de histórias vividas a partir de um encontro não roteirizado. Deste
encontro único, que jamais vai se repetir passado e presente, causa e
consequência são embaralhados por fios de memórias. Dobras do tempo e de si
que possibilitam a construção de uma identidade do diretor-personagem.
Ao vestir Coutinho de seus próprios personagens, Nader procura
investigar o que é “vida e obra” na história do cineasta. Por duas vezes o
questiona com a mesma interrogação, “o que é vida e o que é obra? Onde
começa uma coisa, onde termina a outra?” Trata-se de uma provocação, a vida
e a obra de Eduardo Coutinho são espaços limiares não fronteiriços, portanto se
comunicam. João Moreira Salles (2013, p.365) já havia apontado em seu texto
“Morrer e nascer – duas passagens na vida de Eduardo Coutinho” como o diretor
de Cabra marcado para morrer poderia sucumbir e renascer a partir das histórias
e dos personagens que filmava.
“Era a última chance”, diz Coutinho, referindo-se aos personagens
e a si mesmo. O desafio não seria apenas contar a história, mas
“ser digno do que ocorreu, estar à altura do que estava em jogo”.
E estava em jogo a vida não só de Elizabeth Teixeira, mas a dele.
(SALLES, 2013, p.368)
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O limiar entre duas (ou mais) instâncias, tidas como opostas, pode ser
construído enquanto um espaço de troca justamente por sua oposição. Entre as
considerações deixadas por Coutinho em 7 de outubro acerca de sua vida e
obra, ouvimos ele dizer: “minha vida é tão pobre que eu tenho que filmar, é um
meio de estar vivo” [...] “Meus filmes são o contrário do que eu sou, meus filmes
são felizes”.

Figura 19: Eduardo Coutinho

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

O relato de Coutinho nos apresenta um personagem-diretor que a cada
filme refaz o seu próprio tempo. Foi recolhendo as memórias de um passado
contado por outros e reencenado-as na imagem que ele encontrou uma forma
de se relacionar com e no presente. São imagens novas a partir da
reconfiguração do passado de seus personagens. Sobre a importância e a força
de narrar, Coutinho se apoia nas ideias de Walter Benjamin e cita, no filme, um
pensamento do autor alemão “Todo passado contado é mais intenso que o
passado vivido”, e ainda declara “isso é uma verdade absoluta”. Jeanne Marie
Gagnebin, estudiosa de Benjamin, considera que:
A questão da memória é inseparável de uma reflexão sobre a
narração, bem como de uma história ficcional da própria vida, da
História de uma época ou de um povo. E as formas de lembrar e
esquecer, como as de narrar, são os meios fundamentais da
construção da identidade, pessoal, coletiva ou ficcional.
(GAGNEBIN, 2014, p.218)
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Para Gagnebin o lado soturno e melancólico dos escritos de Benjamin
pode promover identificação ou recusa, certamente Coutinho o admirava. Um
cinema que aposta na palavra, em que o ato de narrar se sobrepõe aos fatos é
a base que atravessa a obra do cineasta e também toda a teoria sobre narração
do pensador alemão. Sobre o respeito à primazia do relato sobre o conteúdo da
narração nos filmes de Coutinho, Salles comenta “A plausibilidade importaria
menos do que a convicção e não existiria verdade anterior ao ato de narrar.”
(SALLES, apud OHATA, 2013, p.373)
A história narrada para alguém nunca antes vista expõe a copresença não
apenas dos corpos mas também dos tempos, uma história vivida há 20 anos
contada para alguém que a vê pela primeira vez. O trabalho de Eduardo
Coutinho ao “filmar sempre o acontecimento único, que nunca houve antes e
nunca haverá depois, mesmo que seja provocado pela câmera. Mesmo que não
seja verdade.” (COUTINHO, 2013, p.20), acabou por construir uma grande
alegoria do movimento da memória sobre o vivido. O presente da cena se mostra
como um terceiro espaço, um entrelugar em que o presente não é um tempo
compartimentado, nem tampouco um momento instantâneo e dissociado da
história.
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3. Cineastas do entrelugar: a tradução de uma escuta
Do estudo da temporalidade do relato (capítulo 2) foi possível recolher dos
rastros verbais dos personagens as relações de cada sujeito implicado na
história com o tempo.
Como este tempo foi escutado, capturado e traduzido pelas lentes de
Adirley Queirós, Maria Clara Escobar e Carlos Nader? O interesse da pesquisa,
neste capítulo, volta-se para compreender como cada diretor, enquanto leitor e
produtor de rastros, inscreve o passado no presente da cena.
O corpus nos oferece cenários de perdas de diversas ordens - territórios,
familiares, ou de si mesmo – lacunas, apagamentos, esquecimentos são
ressignificados na linguagem fílmica. A precariedade do que restou das
experiências vividas é o ponto de partida para as escritas cinematográficas. Os
procedimentos de composição - sobreposição e associações de arquivos e
imagens, embaralhamento de escritas documentais e ficcionais, valorização dos
rastros verbais – remetem ao funcionamento do conceito de rastro em que as
imagens convergem para o presente da cena o que está ausente. A narrativa
fílmica se faz no e de intervalos entre passado e presente, entre ausência e
presença, entre lembrança e esquecimento.

3.1 Jingle, rastros e dobras
“Pedimos àqueles que vierem depois de nós não a gratidão por
nossas vitórias, mas a rememoração de nossas derrotas”. (Walter
Benjamin).

Entre os diversos rastros (Spuren)22, que emergem desta narrativa fílmica,
arquitetados pelo diretor, elegemos o jingle da CEI (sua busca e sua
reconstituição) enquanto rastro a ser analisado. Sendo da natureza do rastro
características como fragmento, lacunas e falta, portanto, um elemento narrativo

Sobre o conceito benjaminiano de rastro (Spur), Cf. o texto A interpretação do rastro em Walter
Benjamin do pesquisador Jaime Ginzburg, um dos organizadores de Walter Benjamin Rastro,
Aura e História.
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que se alimenta de resíduos que tem por vocação o inacabamento, veremos
como o cineasta reinventa a partir deste rastro dobras na história mantendo-a
enquanto uma experiência aberta. O primeiro motivo, e o mais óbvio, para a
escolha deste rastro é a sua repetição: a narrativa é toda entrecortada por
fragmentos dele. Para o desenvolvimento e consolidação das teses, defendidas
aqui, acerca do emprego do jingle, algumas questões foram levantadas: porque
Adirley Queirós elegeu o jingle enquanto elo narrativo? Porque fabricar o registro
do jingle? Porque o caráter de reconstituição do arquivo só foi revelado
tardiamente ao espectador?
Como podemos observar no texto “Nancy, Dildu e Zé Bigode:
temporalidades do relato” o depoimento de Nancy, suas performances na rádio,
sua busca no arquivo nacional, enfim em todas as suas aparições o relato do
jingle manifesta-se como a marca central do discurso da personagem. É dele
que emerge a fraqueza e a força da história de Nancy. Quando narra o passado,
a criação de Ceilândia e a expulsão das famílias trabalhadoras do plano, o
trauma mais clarividente que surge do depoimento de Nancy é sua indignação
com a exploração, por parte do governo distrital, no uso de crianças para
propagandearem, através de um jingle cantado por elas, sua própria expulsão.
Se a personagem relata outras passagens da “faxina territorial” promovida pelo
governo distrital, Queirós as deixou de fora do campo. O jingle é o rastro que a
constitui em A cidade é uma só?.
O sentido do rastro não está fechado em si mesmo, o entendemos assim
como Ginzburg enquanto “Um elemento fragmentário, residual, que pode ser lido
como cifra de uma trajetória que o ultrapassa – a história de um indivíduo, uma
sociedade um país.” (2012, p. 108). Queirós explorou de forma criativa a
potencialidade do jingle enquanto elemento narrativo, e assim, transmitir a
história de Nancy e, por extensão, as distorções sociais promovidas com a
criação de Brasília.
Nancy percorre a narrativa fílmica - incluindo uma visita ao arquivo
nacional - em busca de um jingle produzido pelo governo distrital durante a
Campanha de Erradicação (CEI). Crianças, incluindo a Nancy, que pertenciam
às famílias expulsas do Plano, cantaram os seguintes versos para o rádio e a
TV: “Você que tem um bom lugar para morar/ Nos dê a mão/Ajude a construir
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nosso lar/ Para que possamos dizer juntos/ A cidade é uma só/ Você, você, você/
Você vai participar/ Porque, porque, porque/ a cidade é uma só.”
Passados um pouco mais de dezessete minutos de filme, vemos um
fragmento dessa propaganda política: doze meninas de saias plissadas, meias
três quartos, plano aberto, cantarolando os versos. A imagem com pouca
resolução, em preto e branco, somada ao figurino antigo do uniforme escolar
fazem o público crer que está diante do arquivo de imagens, um registro desta
propaganda, no entanto, bem mais tarde, é revelado ao espectador que se trata
de uma reconstituição e não de um documento histórico.
Figura 20: crianças cantando o jingle da CEI

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

Para compreendermos o estatuto formal do jingle, manipulado por
Queirós, é preciso sempre ter em mente três aspectos estruturais: sua escolha,
sua repetição e a revelação tardia da reconstituição da cena. Tendo em vista
estas três modalidades estruturantes do jingle, em uma mesma unidade formal,
podemos descartar o uso “negacionista”23 do arquivo (DIDI-HUBERMAN, 2012,
p.21).

Enquanto objeto estético fabricado pelo realizador, o arquivo não se

Em seu texto “Imagem-arquivo, imagem-aparência” (In: Imagens apesar de tudo) DidiHuberman produz uma análise crítica da visão negativa do arquivo promovida pelas ideias do
cineasta Claude Lanzmann. Lanzmann, produziu Shoah, filme de nove horas e meia sobre os
campos de concentração, em que não há nenhum uso de material de arquivo. Para o diretor as
imagens de arquivo “são imagens sem imaginação” que não servem para conhecimento apenas
para se provar um fato.
23
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apresenta como intenção de provar a verdade de Nancy, nesse sentido ele não
adere ao relato da tradição que procura na imagem seu estatuto de prova. Até
porque o material de arquivo não seria prova, mesmo sendo o registro original,
do sofisticado e perverso plano de evacuação dos “favelados” da cidade (tese
principal do filme). O emprego do jingle, mesmo quando descobrimos que se
trata de uma encenação, vai muito além de uma prova simbólica da história de
Nancy, ele mostra a face diabólica do projeto distrital em sua própria feitura. Ao
apresentar o material de arquivo, durante boa parte da narrativa, enquanto um
documento original da propaganda de erradicação, Queirós expõe os meandros
sórdidos das práticas comunicacionais a serviço da política de evacuação das
chamadas invasões. O efeito do uso do material de arquivo sobre o engajamento
espectatorial será discutido com mais ênfase no capítulo seguinte.
Se de fato, o discurso do documentário está voltado principalmente para
a forma excludente de classes menos favorecidas da nova capital do país e a
criação deste lugar falacioso chamado Ceilândia, onde a harmonia dos serviços
públicos só existiu no mundo fantástico da propaganda veiculada na época, é
preciso compreender como um elemento da memória afetiva de Nancy estrutura
toda a narrativa fílmica, sendo que havia farto material de arquivo sobre a
campanha.
Adirley Queirós, ciente de que as pessoas precisam fabular sua própria
história24, parece escolher o jingle sobretudo por ser um vestígio do testemunho
de alguém que pertence à classe expulsa. Todo o material de arquivo sobre a
história da criação de Ceilândia foi produzido pela classe dominante, no discurso
governamental depois da construção de Brasília trabalhador virou invasor, e
suas habitações se tornaram área de ocupação.

A memória do jingle por

encerrar um fragmento de uma história não escrita, a dos excluídos, pôde ser
manipulado por Queirós como um elemento de ação. O rastro memorialístico de
Nancy, redesenhado na linguagem fílmica, reinterpreta passado e presente da
história de Ceilândia.
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
No documentário Branco sai, preto fica (2014), Adirley Queirós encerra o filme com os dizeres
escritos na tela “da nossa memória fabulamos nóis (sic.) mesmos”.
24
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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
interpretar o que ocorreu. (GINZBURG, 2012, p. 108).

O jingle, através de seus narradores - Nancy e o diretor -, sofre um
processo de valoração. Certamente, o caráter ambivalente do rastro contribui
para sua importância na narrativa memorialística. O rastro acomoda em si forças
aparentemente opostas – presente e passado, destruição e construção,
lembrança e esquecimento. Não há como desvincular tais binômios, não se pode
optar por um ou outro, eles estão sempre em tensão e se fazem presentes
mesmo quando ausentes.
A propaganda do governo - enquanto rastro - é um trabalho de linguagem,
“uma lembrança que cintila”, capaz de transmitir coisas que não foram ditas ou
esquecidas, é nele que emerge o contato - mesmo que precário e fugaz - entre
os sujeitos históricos, os excluídos e os excludentes, e ao mesmo tempo
transmite sua separação. O jingle é um elemento formal que se impõem como
um vestígio de conexão das estruturas da narrativa fílmica, das histórias
narradas e, principalmente, da cidade de Brasília e o seu entorno.
A sagacidade e o humor construídos pelo regime de representação do
jingle, circunscreve a narrativa de Adirley em um modelo histórico pregado por
Walter Benjamin em suas teses (Sobre o conceito de história). O materialismo
histórico de Benjamin, na tese IV, exalta as características espirituais da luta de
classes:
[…] Elas (características espirituais) estão vivas nessa luta como
confiança, como coragem, como humor, como astúcia, como
tenacidade, e elas retroagem ao fundo do tempo. Elas porão
incessantemente em questão cada vitória que couber aos
dominantes.25 […] (BENJAMIN apud LÖWY, 2005, p.58)

Michael Löwy em seu livro Walter Benjamin: aviso de incêndio busca compreender os últimos
escritos do pensador alemão, Sobre o conceito de história (1940). Löwy a partir da tradução das
XVIII teses, feita por Jeanne Marie Gagnebin e Marcus Lutz Müller, promove uma leitura passo
a passo das alegorias e do hermetismo benjaminianos. Na tese IV, Löwy aproxima as “qualidades
espirituais” do materialismo histórico difundidas por Benjamin das ideias de Brecht “A lista das
qualidades espirituais inclui também duas que são perfeitamente “brechtianas”: o humor e
sobretudo a astúcia dos oprimidos.” (p.59)
25
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Esse conjunto de elementos formais e narrativos arquitetados no jingle repetição, reinterpretação, humor e ambiguidade – estabelece uma forma de
contar a história que vai muito além de uma dimensão nostálgica. A cidade é
uma só? abala as estruturas da tradição historiográfica que tem no passado uma
imagem acabada, o passado, nesta obra, é subvertido, criativamente, com e no
presente. Na história narrada por Queirós, o invasor é apresentado como eleitor,
trabalhador, morador da cidade e contador de sua própria história.
As lutas atuais colocam em questão as vitórias históricas dos
opressores, porque minam a legitimidade de poder das classes
dominantes, antigas e atuais. […] A relação entre hoje e ontem
não é unilateral: em um processo eminentemente dialético, o
presente ilumina o passado, e o passado iluminado torna-se uma
força presente. (LÖWY, 2005, p. 60-61)

Na imagem em que Nancy se mostra para a câmera ao lado da menina
que a interpretou no jingle, podemos perceber esta dimensão dialética entre
passado e presente.
Figura 21: Nancy com a menina que a interpretou no jingle da CEI

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

Além de expressar a ausência de limites rígidos entre ontem e hoje, o
rosto de Nancy que passa a se confundir com o rosto da menina expõe a
intervenção do diretor na cena e na história. É a recriação de Queirós sobre a
narração de Nancy que anima e reativa a experiência (Erfahrung) histórica, o
arquivo por si só não teria este poder, sem imaginação e manipulação ele
continuaria sendo uma forma engessada do passado.

67
Figura 22: Menina na reconstituição do jingle da CEI

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

A potência do rastro, presente no jingle da CEI, ultrapassa a esfera do
inacabamento, o elemento residual também se apresenta enquanto rastro
multiplicador de experiências, capaz de promover não apenas o fluxo temporal,
ao possibilitar sua ressignificação, como também permite a representação de
novas histórias reconfigurando tempo, espaço e a própria história.
O rastro da experiência vivida por Nancy é explorado e deslocado pelo
diretor para o tempo presente da narrativa. A campanha de Dildu a deputado
distrital pelo PCN (Partido da Correria Nacional) também terá o seu jingle26.
Figura 23: Carro de som da campanha de Dildu a deputado distrital

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

Letra do jingle de campanha de Dildu:
Vamos votar, votar legal
sete, sete, dois, dois, três para distrital, DIL-DU!
26
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A encenação da trilha de campanha de Dildu é bastante análoga a do
jingle da CEI, porém em um movimento contrário, enquanto um se desfaz o outro
é erguido. Todo o processo de confecção da campanha é encenado para o
espectador: a chegada ao estúdio, a escolha da trilha, do arranjo e do intérprete,
o ensaio, a gravação do material sonoro de campanha e, finalmente, a execução
do jingle pelas ruas de Ceilândia.
A ordem da narrativa é importante para demonstrar que o rastro pode ser
ativado enquanto um elemento multiplicador de experiências. Além do efeito da
obra em construção, a encenação da trilha de campanha é disparada muito
tempo depois do espectador estar familiarizado com o jingle da CEI, o que leva
a inferir que uma história motivou a outra. A montagem adotada por Queirós põe
em cena as dobras da narrativa, expondo como a tradução de uma história vivida
por outro, que por si já é uma dobra do registro original, pode construir uma nova
história – uma nova dobra - e ao mesmo tempo não as dissociar.
Motivado pelo rastro de memória da personagem Nancy, o diretor
inscreve

sua

narração

principalmente

por

meio

da

montagem,

seja

ressignificando (jingle CEI) ou associando histórias (jingle PCN). O trabalho de
ordem e duração dos fragmentos, dos rastros de memória e sua encenação, faz
de Adirley Queirós um narrador-montador. Georg Otte em seu texto “Vestígios
da experiência e índices da modernidade” fala sobre a alegoria benjaminiana do
artesão enquanto narrador, alegoria esta que pode ser estendida à operação de
montar:
A narrativa é “uma forma artesanal de comunicação”, porque a
preocupação do narrador é a mesma do artesão, a saber, encaixar
“a coisa” em seu ambiente, à maneira de um pedaço de madeira
ou de uma pedra preciosa a serem inseridos em seu local
definitivo. Não importa se o trabalho de encaixe se refere à
inserção técnica de uma peça em um ambiente maior ou serve de
metáfora para a integração das pessoas em seu ambiente social,
o principal é que peças e pessoas nunca se isolem de seu
contexto habitual, isto é, de “sua casa”. (OTTE, 2012, p.68)

A temática em A cidade é uma só? volta-se para um espaço em que
histórias e vidas foram “desencaixadas” do seu ambiente de convívio. O
documentário apresenta um território em que a ação sistemática do governo
vendeu uma imagem de integração social desse espaço, enquanto na verdade
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ele produziu um processo de seleção social. O movimento de “encaixe” das
cenas e das dobras da narrativa evidencia a quebra do espaço e o isolamento
de pessoas. A montagem se apresenta como uma alegoria do tema. Em cena
vê-se um jingle (CEI) ser desmontado e outro sendo montado (PCN), assim
como o governo distrital desmontou a vila do IAPI para remontá-la sob o nome
de Ceilândia. O mesmo movimento de destruição que ocorreu no passado é
recuperado e ressignificado pelo narrador-montador do filme. É através da
linguagem, do ato de montar, que passado e presente continuam a se interpelar,
a se associar e a se reinterpretar. Desmontar também é um ato de (re)montar,
desta forma, Queirós imprime na narrativa fílmica o seu rastro, a sua marca, sem
contudo fechar a possibilidade de novas dobras da história, seja por meio de
novos “encaixes” ou “desencaixes”.
A experiência construída na linguagem fílmica é resultado de uma
montagem interpretativa do diretor, mas que não encerra uma visão única. A
obra e a história permanecem abertas; frestas, lacunas e silêncios se abrem para
a sobreposição de novas referências e interpretações criando outras
possibilidades de entrelugar.

3.2 Quando o rastro é um vazio
O fundamental não é que eu diga alguma coisa próxima a
verdade desta situação, as pessoas silenciam mesmo. É difícil
alguém falar sobre isso que eu falei, é difícil fazer imagem, é
difícil fazer cena dramática, é difícil até escrever. (Carlos
Henrique, Os dias com ele).

Os organizadores de Walter Benjamin rastro, aura e história afirmam que
“Lidar com o rastro exige contemplar o que restou” (SELDMAYER; GINZBURG,
2012, p. 08). No entanto, como lidar com o rastro quando o vestígio do que restou
é um grande vazio. A perda de Maria Clara é uma história não vivida com o seu
pai. O título do filme já escancara a ausência de proximidade entre pai e filha, o
documentário se chama Os dias com ele (grifos nossos), e não se intitula “Os
dias com meu pai”, nem ao menos “Os dias com Carlos Henrique Escobar” (o
título não traria afetividade, mas indicaria algum saber), o pronome, enquanto
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um dêitico sem referente (ele, quem é ele?), expõe a dimensão da distância e do
desconhecimento a ser superado.
Na busca de memórias perdidas, a câmera vasculha a decoração da sala
de visitas, enquanto ouve-se um off de Maria Clara lendo uma carta escrita por
Carlos Henrique em que ele afirma não querer o filme, além de tecer algumas
orientações de vida para a filha, como esta: “Não represente para você, nem
para ninguém, faça algum desses cursos de um ano e entre na universidade, é
a maneira de você ter um salário, uma carreira”. Nessa micro viagem pelo
espaço íntimo da família, a cinegrafista recolhe rastros que demonstram o vazio
da sua história. Nas fotos de família, apenas os irmãos do segundo casamento
aparecem nas imagens do mural, vê-se também uma folha com os dizeres “Feliz
dia do Pai” e a foto de Emílio, filho mais novo, com o pai Escobar.
Figura 24: Foto de Emílio com o pai Carlos Henrique

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Para selar, a ausência de referências de si (memória e infância) na sala
de visitas, a câmera de Maria Clara flagra, em um ponto alto da sala, a
representação da grande paixão de Escobar, uma pequena estátua de um gato.
Em um dos depoimentos, ele confessa “a minha única felicidade foi ter
encontrado os gatos, no silêncio nos entendemos e sabemos nos preparar para
morrer”.
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Figura 25: Imagens de gatos, a grande paixão de Carlos Henrique

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Além da sua não presença na sala de visitas, Maria Clara encobre as
lacunas de sua história com vídeos caseiros - crianças brincando em um
parquinho, balões, escorregadores - imagens do mundo lúdico e simbólico que
costumam habitar as lembranças de infância. Esse dispositivo de associar
imagens e histórias que não lhe pertencem gera um movimento duplo, próprio
do rastro, de perda e permanência de algo. O rastro encenado, mesmo não
pertencendo ao arquivo pessoal de Maria Clara, comporta-se como um signo
que precisa ser interpretado enquanto um fragmento de algo que restou e de
algo que desapareceu da história.
Imagens de encantamento e felicidade muitas vezes são artifícios da
memória disparados na tentativa de encobrir lacunas do passado. Maria Clara
também explora as fantasias de Carlos Henrique na tentativa de trazer à cena a
história de tortura sofrida por ele.
Figura 26: memórias de uma infância feliz

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).
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Ao traçar conexões entre o pensamento de Walter Benjamim e Sigmund
Freud, Ana Maria Portugal fala sobre os pontos de contato entre lembrança e
fantasia:
“isso acontece especialmente nas lembranças encobridoras, que
são cenas de caráter vívido, mas indiferente que se repetem na
memória, sem muito sentido quanto à insistência de sua
presença. Neles os vestígios de lembranças da infância (KindheitErinerrungsspuren) é que tornam possível sua vividez e seu
caráter plástico e visual.”(PORTUGAL, 2012, p. 194)

Na sequência em que Maria Clara busca extrair do pai o relato sobre a
tortura sofrida por ele, (Cf. análise 2.2), Carlos Henrique demonstra grande
dificuldade em relembrar essa história e, assim, ele adota como estratégia
narrativa uma fala distanciada de si mesmo.
Assim sendo, para recuperar a história reprimida pelo pai, a realizadora
solicita a fantasia para que a memória desse trauma possa ser (re)construída.
Maria Clara leva seu pai a transitar por um caminho semelhante ao dispositivo
adotado por ela, ao longo do filme, de associar arquivos alheios para preencher
os espaços de memória não vivido, no caso dele não rememorado. Ela recorda
uma sessão de tortura de Althusser, descrita por Escobar, em seu livro, Eu matei
minha mulher: a paixão do marxismo, que segundo Maria Clara, seu pai
descreve uma sessão de tortura muito parecida com a sofrida por ele. O texto
teatral, escrito e lido por Carlos Henrique, relata a cena de uma tortura
extremamente cruel. O texto, permeado de fantasias, faz um paralelo do
momento degradante da tortura com algumas passagens da infância da
personagem.
Aqui ele é uma espécie de criança, ele falando com o analista, o
analista nem está aí […] e ele diz (aqui ele é uma criança
sofrendo, porque o sofrimento dele desborda isso aí): “Era uma
mania que me vinha desde criança, eu sempre me perguntava,
quanto ainda podia suportar, era uma forma de resistir a situações
intoleráveis e medi-las, como se com isso eu fosse me
conhecendo e me avaliando mais” – Olha aí, isso é a vida dele,
agora não! – “De quatro, com um dos tímpanos estourados com
os fios de cobre no ânus, tritando de frio e a espera de que o
oficial responsável pela tortura chegasse, pois só ele poderia
autorizar o começo da sessão, assim nessa situação eu
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procurava me controlar e estar outra vez como quando criança,
deixado no jardim congelado da minha casa” […]. (Carlos
Henrique, Os dias com ele)

Com isso, Maria Clara traz para a cena as “lembranças encobridoras” de
seu pai. As duas passagens narradas pelo personagem, tanto a violência da
tortura, quanto o sofrimento da infância”, são similares às experiências vividas
por Carlos Henrique, contudo, o distanciamento da ação que deu origem à
fantasia se mantém.
A dificuldade de se falar de um passado que quer, mas não consegue ser
esquecido, encontra na arte a sua forma de expressão. “Reconhecer o mundo e
inventá-lo são dois mecanismos paralelos dificilmente distinguíveis, inclusive do
ponto de vista puramente cerebral.” (PECCHINEMDA, 2012, p.140). Os relatos
de memória, enquanto lugar de passagens entre o lembrar e o esquecer,
encontram na expressão artística o potencial ambíguo para apresentar o
irrepresentável. Os dispositivos de encenação, manipulados por Maria Clara e
Escobar, fazem “entrar no enquadramento representativo o que nele não cabia.”
(RANCIÈRE, 2012a, p. 127) A experiência proveniente de um trauma não
encontra palavra, nem forma própria de expressão. É nesse contexto que
Jacques Rancière defende, e nós concordamos, que o irrepresentável existe. A
barbárie sofrida pelos presos políticos é inenarrável no sentido da
impossibilidade dessa “experiência se expressar em sua própria língua” (2012,
p. 137), ao tentar relatar o episódio da tortura Escobar só encontra o “pathos
apático da descrição” (2012a, p. 131) paralisando a ação. A invenção através da
associação de palavras e imagens se apresenta como uma forma de se fazer
ver a brutalidade dos acontecimentos.
Está justamente na “forma de se fazer ver” a construção de memória
possível entre pai e filha. Ao aproximar os dispositivos de invenção entre os dois
para narrar a dor de uma experiência vivida, o filme cria uma possibilidade de se
buscar o que estava escondido.
Não importa se a fantasia dela se move no interior de um regime
documental (vídeos caseiros) e a dele dentro de um regime ficcional (peça
teatral), ambos estão operando por associações para tocar o passado. A escolha
de encobrir as lacunas da memória com fragmentos de inventividade acaba por
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criar uma espécie de filiação, um rastro de reconhecimento, entre o filme e o
texto teatral.
Os dispositivos de inventividade não foram apenas espelhados na
linguagem fílmica, os rastros das histórias de Maria Clara e Carlos Henrique são
sobrepostos. Sob a leitura do texto dramático de Escobar surge o off de Maria
Clara, em leve dessincronia, que dá continuidade a leitura da peça. O breve tocar
das vozes entre pai e filha expressa no presente da cena, o momento fugaz e
tênue de aproximação entre ambos.
Figura 27: leitura da peça dramática no exato momento em que as vozes de Carlos Henrique e
Maria Clara se tocam.

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Imagens e sons entrelaçados criam uma terceira margem, um ponto em
que as experiências, entre pai e filha, se entrelaçam. As palavras que narram o
momento da tortura sofrida pelo personagem da peça, lidas por Maria Clara,
passam a ser encobertas com vídeos de família, vê-se uma criança e uma
mulher andando de mãos dadas na margem de um rio. O efeito do
embaralhamento entre o registro documental e o texto ficcional, além da
plasticidade, revela uma intencionalidade crível e real sobre o vivido.
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Figura 28: arquivos - vídeos de família

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Esse pequeno fragmento de filme, cuja composição é feita de resíduos
sempre no intervalo entre imagens, entre palavras e entre tempos possibilita um
entrelugar cinematográfico em que pai e filha se encontram. O conceito do
entrelugar está intimamente ligado ao dispositivo da escrita fílmica, de modo que
a história de si se manifesta ver na linguagem, o “corpo físico em que se inscreve
o corpo político” (MIRANDA, 2008, p. 98). Wander Melo Miranda escreveu sobre
a forma como Silviano Santiago se apropria do texto do outro para falar de si e
dos processos de escrita:
Propõe uma grafia da rasura, mobilizada como estratégia para
dar conta – ou fazê-las prestar contas? – da tradição literária e
das histórias de família, cujos elementos são forçados a se
deslocarem de uma série para outra, alternando e superpondo,
ao mesmo tempo, vida e experiência artística. (MIRANDA, 2008,
p. 97-98)

Os procedimentos de montagem, em Os dias com ele - manipulação das
imagens de arquivo e as sobreposições de vozes – em que a vida e a fantasia
são sobrepostas lembram em muito os procedimentos associativos dos textos
semificcionais de Walter Benjamim, Infância berlinense:1900, nesses escritos o
autor procurou nas imagens de sua infância rastros da história com o propósito
de extrair a posterioridade das ruínas do passado:
Não me custa acreditar que tais imagens estão destinadas a ter
um destino muito próprio. [...], as imagens da minha infância na
cidade talvez estejam predestinadas, no seu núcleo mais íntimo,
a antecipar experiências históricas posteriores. (BENJAMIN,
2013 p.70)
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A linguagem fílmica realiza, por vezes, pontos de alcance provisório em
que as narrativas memorialísticas entre pai e filha se tocam, como no exemplo
das vozes brevemente sobrepostas, no entanto, trata-se de um visível apenas
“no tempo de um relâmpago” (BENAJMIN apud LÖWY 2005, p. 64). Isso porque
o que está escondido, uma história não vivida entre pai e filha, é uma marca
indelével das experiências de vida das personagens e não pode ser apagada.
O corpo de Escobar está quase sempre presente na cena, no entanto,
dificilmente a face paterna deixa-se alcançar. Em oposição, o corpo físico de
Maria Clara está quase sempre ausente do quadro, contudo, a filha, a procura
de sua história, mostra-se por inteiro na linguagem fílmica.
As fragilidades da relação de ambos e a procura de Maria Clara podem
ser capturadas por uma câmera furtiva, muitas vezes à espreita entre frestas e
fendas de muros, portas a recolher fragmentos de um pai ou ainda fazendo da
câmera uma lupa, em que a lente passeia pelo corpo de Escobar para ampliar
detalhes das mãos, das rugas, dos fios alvos, contudo, quanto mais a câmera
escava mais o personagem de pai nos escapa.
Figura 29: câmera próxima à procura de detalhes de Carlos Henrique

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Os corpos de Escobar e Maria Clara, com sua presença e ausência da
cena, se apresentam como um signo do próprio conceito de rastro. O modo de

77
narrar de Os dias com ele, feito a partir de restos de imagens e lembranças, em
que os corpos (seja na relação de presença, ausência ou fragmentação),
manifesta-se na imagem enquanto uma cicatriz de suas histórias.

3.3 Escritas fílmicas embaralhadas, uma poética do entrelugar.
A dificuldade relatada por Carlos Nader em assumir Eduardo Coutinho, 7
de outubro como sendo um filme de sua autoria, em certos momentos transborda
para a análise. Ao adotar a gramática de Coutinho para produzir um filme sobre
Coutinho, por vezes o dispositivo da direção pode dificultar e confundir o trabalho
do analista. Não há como observar a performance de Nader sem passar pela
poética de Coutinho, no entanto, não se pode perder de vista o vocabulário do
cineasta que está atrás da câmera.
O dispositivo inicial é a inversão do lugar de Coutinho na cena. O diretor
passa para a condição de personagem e é filmado pela equipe que produz os
seus filmes: Jacques Cheuiche (fotografia), Valéria Ferro (som), Carolina
Benevide (produção) e editado por sua fiel montadora Joana Berg. É nesse
deslocamento cênico e submetido as suas próprias regras “do corpo cru e a
palavra nua” (NADER, encarte DVD), que Coutinho dará seu testemunho.
Figura 30: Coutinho filmado pela sua própria equipe

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).
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Com o objetivo de analisar e demonstrar como 7 de outubro inscreve na
cena uma poética do entrelugar, em que há um embaralhamento das gramáticas
fílmicas de Nader e Coutinho, algumas questões foram elaboradas: O que há
de Nader em 7 de outubro? O que há de Coutinho em 7 de outubro? Em que
momento Nader rompe com alguns dos dogmas de Coutinho? Como o filme
realiza essa poética do entrelugar?
Fomos buscar em um depoimento de Carlos Nader o ponto de partida
para esta análise. O cineasta, em entrevista concedida ao crítico Amir Labaki,
comentou sobre a aproximação entre a sua produção documental e a de
Eduardo Coutinho “A gente fez tudo diferente na busca da mesma coisa”.
(NADER, Cineastas do real, Canal Brasil, 2015).
Para compreender o que há de singular, sobre esse “tudo diferente” na
performance de cada diretor, foi preciso visitar a filmografia de ambos. Não é
objeto desta pesquisa expor aqui uma análise fílmica do conjunto da obra desses
cineastas. No entanto, diferentemente dos outros filmes deste corpus, foi preciso
olhar para a produção anterior dos documentaristas. Como as escritas fílmicas
foram embaralhadas, primeiramente, procuramos estabelecer as marcas de
estilo reconhecíveis de um e de outro diretor para, em seguida, poder apontar a
poética do entrelugar, criada por Nader, em Eduardo Coutinho, 7 de outubro.
Comparando a produção dos dois cineastas, duas marcas muito distintas
saltam aos olhos, o cinema de Nader não é feito de um único encontro com o
entrevistado como em Coutinho27. Por vezes, ele segue o seu personagem anos
a fio, em o Homem Comum (2013) acompanha a trajetória do caminhoneiro
paranaense Nilson de Paula por quase 20 anos. Em Eduardo Coutinho, 7 de
outubro foi a morte do diretor de Jogo de Cena (2007), que determinou um único
encontro, o projeto para o Sesc previa outros dias de entrevistas. Um outro traço
evidente de distinção entre as duas poéticas, é que nem sempre os personagens
de Nader são anônimos, a vida do poeta baiano Waly Salomão foi tema do seu

O cinema de Eduardo Coutinho tem como dispositivo um único encontro dos corpos na cena,
no entanto, sua equipe de produção ao fazer a pesquisa de campo coleta imagens dos possíveis
personagens para que Coutinho possa conhecer as histórias e estudar o potencial de cada um
antes da filmagem.
27
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filme Pan-cinema permanente (2008), e o próprio Eduardo Coutinho, 7 de
outubro, traz como personagem um dos maiores nomes do cinema nacional.
Existem muitas outras diferenças no modo de filmar dos dois diretores posicionamento da câmera, montagem, o uso narração off, trilha musical –
contudo, ao observar essas duas marcas que distinguem o cinema de um e de
outro (o número de encontros e personagens anônimos ou não) inicia-se um
processo de revelação do que seria essa “busca comum” de ambos os cineastas
detectada por Nader.
Foi através de um cinema desnudo, pautado em um único encontro com
um sujeito desconhecido que Coutinho encontrou um modo de provocar o acaso.
Desse encontro singular, dos corpos na cena, é que um dos elementos
essenciais do seu cinema acontece: a manifestação do acaso, “Eu sempre digo
que o acaso no documentário é deus” (Coutinho, p. 252, 2013). Trata-se de uma
busca que nem sempre acontece “porque não espero nada, nenhuma questão
está dada, está resolvida, tudo é um mistério”(COUTINHO, Eduardo Coutinho, 7
de outubro).
O modo de encontrar este acaso é que difere o cinema documental de
Nader e Coutinho. A ideia de acaso revela uma dimensão metafísica, um espaço
inteligível em oposição a um espaço sensível, na obra dos dois documentaristas.
A procura por uma estética existencial em Nader é explicita e intencional, em
Coutinho, quando acontece, é involuntária.
A crença em uma vocação espiritual do cinema é promovida e provocada
por Carlos Nader em seus filmes. Em o Homem Comum o diretor insere
fragmentos do filme A palavra (1955) de Carl Dreyer. O diretor dinamarquês,
conhecido por sua estética existencial, neste filme, traz como personagem
principal tio Johannes, um homem comum que pensa ser Jesus Cristo. Na busca
por revelações, em 7 de outubro podemos observar em diversos momentos do
filme a escritura exploratória de Nader, seja através de perguntas diretas a
Coutinho “Qual é o milagre nos seus filmes que as pessoas falam o que falam?”
(Nader); ou propondo metáforas ao aproximar o documentarista da figura do
padre, para Nader, tanto um como o outro possuem uma escuta confessional;
ou ainda explorando possíveis epifanias ao alertar Coutinho para o sino da igreja
que toca no exato momento em que ele fala a palavra “cristão”. A especulação
desse momento casual, entre o tocar do sino e a fala da testemunha, no cinema
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de Coutinho essa associação dificilmente partiria do diretor, o acaso em Coutinho
não é conduzido pela fala do autor, mas pescado pela lente do cineasta.
Nader escreveu um texto para o encarte do DVD Eduardo Coutinho, 7 de
outubro, que além de mostrar plena consciência desta distância formal, entre ele
e Coutinho, no modo de procurar o acaso, sua escrita escancara a face
dogmática que encontramos no seu próprio cinema.
O voto de pobreza cinematográfico, sintetizado numa expressão
que Coutinho gostava de repetir, “a prisão que liberta”, carregava
um paradoxo cristão à revelia. É através dele que o claustro da
filmagem, potencializado pelo “corpo que fala” de um confessor à
frente da câmera, transforma-se numa nave ecumênica que
buscava destino em um paraíso terrestre, pedestre até, mas de
possibilidades humanas ilimitadas. A religiosidade liberta de seu
dispositivo não era nem mística, nem teísta. Pelo contrário. Sua
liturgia de corpo presente e vivo, vivíssimo, falava a linguagem
dos homens e desejava uma religação estritamente terrena com
aquilo que há de mais humano, com aquilo que nos faz animais e
racionais. O corpo e a língua, sempre. (NADER, 2014, encarte
DVD)

A escrita moldada a partir de um campo semântico cristão para revelar a
linguagem visual de um cineasta vocacionalmente mundano aponta para uma
sobreposição de estéticas, um entrelugar que embaralha duas linguagens
fílmicas. Eduardo Coutinho, 7 de outubro é feito desse hibridismo, explora o
contato entre dois métodos distintos no processo de feitura do filme. O cinema
profano e terreno de Coutinho através da escuta atenta de um corpo que fala
consegue tocar o sagrado. Em suas regras desnudas, ele encontrou uma forma
de apresentar, mesmo que de maneira fugidia, o acaso, um espaço de contato
entre o visível e o não visível. José Carlos Avellar em seu texto, “O vazio do
quintal”, nos faz recordar de uma imagem “pescada” por Coutinho em Santo
forte28 (1999). A cena analisada por Avellar se passa na casa de Thereza, nas
palavras do crítico:
Ela [Thereza] diz que os espíritos estão em toda a parte, que
agorinha mesmo tem uma legião deles ali mesmo, que a gente
não vê mas eles estão ali, e a imagem nos mostra o quintal vazio.
O filme nesse momento é a narração do entrevistador (mostra o
O filme tem como tema a religiosidade dos moradores da favela Vila Parque da Cidade, Rio
de Janeiro. Santo Forte é considerado um marco na filmografia de Coutinho, por apostar na
palavra como forma de conhecer o outro.
28
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que o entrevistador vê) e também a da entrevistada (mostra o que
Thereza vê e nós não vemos). Santo forte reafirma nessa
imagem/fragmento vazia, nesse quase nada, que o cinema se
realiza neste estar em disponibilidade diante do outro para fazer
com ele, para contar com ele, para estimular nele o contador de
histórias que ele é. Nesse momento os dois, diretor e
personagem, estão narrando a mesma coisa, [...]. A câmera não
está ali para testemunhar, mas para dialogar. [...] Da conversa
resulta uma imagem poética que se expressa também pelo que
não tem, pelo que não está presente. (AVELLAR, 2013, p. 251)

O diálogo entre diretor e personagem é feito sem julgar, recusar ou afirmar
a veracidade da palavra, a cena apenas perpetua o mistério da história de Dona
Thereza. A imagem feita de silêncio - um plano fixo de um quintal vazio, com
roupas estendidas em um varal e o leve balançar dos tecidos – dialoga
diretamente com a fala de Dona Thereza “os espíritos estão em toda a parte,
mas é que a gente não tem vidência para ver”. O cinema de Coutinho
compreende a dimensão de um acaso como algo espontâneo “Eu trabalho
assim, as coisas vão e acontecem...” (COUTINHO, 2013, p. 252), mas
sobretudo, dialoga com a riqueza da oralidade por meio de imagens que não
desfazem a ambiguidade da narrativa.
Em contraponto, a visão de mundo de Carlos Nader parece já conter um
filtro religioso. Ele parte do sagrado para chegar ao que é terreno na tentativa de
encontrar um modo de religar o sensível e o inteligível. Também não há um
movimento condenatório por parte Nader em relação ao que é dito, ele apenas
percorre outros caminhos para se relacionar com o que a cena lhe oferece.
São modos distintos de se relacionar com o presente da cena, Nader
trabalha em nível mais simbólico (do universal para o particular) e Coutinho em
uma dimensão mais alegórica (do particular para o universal), aquele parece
estar sempre alerta na busca por uma imagem que comprove a sua fé, este
deposita sua fé na imagem.
Nader e Coutinho são cineastas em que o testemunho promove no
presente da fala a experiência de um passado vivido, desta forma a construção
do visível está subordinado à palavra. Para Rancière essa dependência do
visível em relação à palavra se desdobra em duas operações uma de
“substituição que põe diante dos olhos o que está distante no espaço e no
tempo) e uma operação de manifestação (que faz ver o que é intrinsecamente
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subtraído à vista, os mecanismos íntimos que movem personagens e
acontecimentos)” (RANCIÈRE, 2012a, p. 123, grifos nossos).
Talvez o pensamento de Rancière formule na teoria a práxis fílmica que
aproxima e afasta os dois cineastas. Por meio do testemunho, ambos os
cineastas operam uma “substituição”, depositando na fala presente a
reconstrução de um passado ausente.
Figura 31: Dona Mariquinha (Fim e o princípio), a fala no presente da cena em Coutinho
(operação de substituição)

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

Figura 32: Coutinho, a fala no presente da cena em Nader (operação de substituição)

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

A impotência da imagem diante de um passado que não volta convertese em força, abrindo espaço para encenação e com ela uma nova possibilidade
sobre a experiência vivida. No entanto, o embate com essa “manifestação”, ou
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seja, o modo como cada diretor se relaciona com este (re)ver dos seus
personagens é distinto como demonstramos até aqui.
Contudo, o presente da cena em Eduardo Coutinho, 7 de outubro se
apresenta como um terceiro espaço, um cinema do entrelugar, no qual não é
mais possível separar tranquilamente a poética de um e de outro.
O racionalismo estético de Coutinho mimetizado na “câmera 1” de Nader
– sua equipe, sua obra, um corpo que fala em um momento único - está lá,
presente na cena, mas embaralhado às interferências de Nader. Este soma à
mise en scène canônica de Coutinho - de uma única câmera em plano fixo uma segunda câmera para dialogar com o seu personagem-diretor.
Figura 33: Câmera 1 - mimetiza o cinema de Coutinho

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).
Figura 34: Câmera 2 - marca a autoralidade de Nader

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).
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O diálogo é sobretudo cinematográfico, oralidade construída de som e
imagem. A conversa entre os diretores é audiovisual, quem narra é a montagem
– combinação e organização entre as cenas e entre a banda sonora e a banda
imagética.
Sobre os seus filmes, Coutinho diz que não usaria mais inserts, como fez
em Santo Forte, Nader expõe os inserts na cena. Coutinho relata “Para que eu
vou ter uma segunda câmera, um plano de cobertura? Um plano que esconde
que houve um corte? ” A segunda câmera, a voz de Nader na cena, cobre a fala
de Coutinho com uma panorâmica horizontal. “A troco de que eu vou mudar a
minha posição da câmera”, e no lugar da câmera um, quadro frontal em um fundo
preto (Figura 35), a lente de Nader muda o eixo e revela o perfil de Coutinho em
um fundo branco (Figura 36).
Figura 35: Câmera 1, frontal fundo preto

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).
Figura 36: Câmera 2, lateral fundo branco

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).
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A oposição é nítida. A segunda câmera não funciona apenas para
exemplificar a antítese da imagem televisiva que é a cena coutiniana, mas talvez
busque conversar, por meio de imagens, com o cinema do seu entrevistado.
Filmicamente, Nader nos narra o testemunho dado ao Amir Labaki (ver página
77) quando afirma “A gente fez tudo diferente na busca da mesma coisa”. A
presença da segunda câmera, enquanto uma voz dissonante dos dogmas de
Coutinho, expõe os métodos distintos de cada diretor, além de promover um
hibridismo de linguagens.
Com este dispositivo fílmico, do jogo de câmeras, Nader marca a distinção
de como os dois diretores se relacionam com o presente da cena. Em outra
sequência pode-se observar, com maior agudeza ainda, a distinção no modo
como os cineastas enfrentam o acaso e o seu modo de “manifestação”. Quando
Coutinho comenta o choro de uma personagem de Canções (2011), como sendo
um momento de redenção da personagem ele frisa “redenção não no sentido
cristão”, então, ouve-se um tocar de sino, como já revelamos, Nader tenta
explorar esse acaso, enquanto um momento de “mistério”. Então, o diretor faz
Coutinho recordar de um almoço, entre eles e mais um amigo, e declara que
naquele dia pensou que se alguém de outra mesa do restaurante os observasse
poderia presumir que se tratavam de três padres.

Coutinho acha graça e

responde com um riso aberto, “Se me dissessem que eu ganharia na loteria, ou
que um amigo morreu [...] a primeira reação que eu vou ter [...] eu vou dizer, puta
que o pariu e ai meu Deus”, (Figura 37).
Figura 37: Câmera 1 – Coutinho rindo da observação de Nader

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes)
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Nader insiste, “mas e essa coisa do documentário, a confissão...”, Durante
essa pequena fala de Nader, o quadro apresenta Coutinho em segundo plano e
o monitor da câmera 1 revelando o corpo do entrevistado em desfoque (Figura
38). Esta segunda câmera, além de marcar a presença da voz de Nader na cena,
a imagem borrada de Coutinho emoldurada pelo monitor, estetiza esta aura
divina, que aos olhos de Nader, envolve o corpo do documentarista.
Figura 38: Câmera 2 filmando o monitor da Câmera 1 que mimetiza o cinema de Coutinho.

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

Sobre a aproximação do documentarista com a figura do padre que ouve
confissões, Coutinho responde “imagina se eu tivesse 30 anos, com cara de galã
de televisão, não haveria possibilidade de entrevista”. Corte seco e brusco na
câmera dois, nesse momento Nader parece desistir, compreende que a tese do
documentarista/missionário pertence a ele e não a Coutinho, e assim, renuncia
a lente dois.

É para a câmera frontal e fixa, que Coutinho conclui o seu

pensamento (Figura 38) “mas o fato de você não ser próximo, nem socialmente,
nem de idade, cria então a possibilidade de sedução, cria a imagem do padre,
do pai, do avô e no meu caso até do bisavô”.
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Figura 39: Câmera 1 - Coutinho conclui o assunto.

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

Eduardo Coutinho, 7 de outubro revela o registro do encontro de corpos
no presente da cena entre dois diretores-personagens e suas estéticas. A
linguagem híbrida feita do trânsito entre diferentes dispositivos fílmicos abre
espaço para outras possibilidades narrativas, uma terceira via de “manifestação”
entre corpo e língua na tentativa de apresentar, sem redenção ou penitência, um
momento único, definitivo e que jamais se repetirá, seja por intenção ou obra do
acaso.
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4. O espectador em cena: estratégias de engajamento
Existem inúmeros modelos e abordagens de estudos voltados para a
recepção e a espectatorialidade no texto fílmico, no entanto “Uma coisa está
certa: a questão do lugar/estatuto/papel do espectador perpassa quase todas as
correntes teóricas do cinema[...]” (BAMBA, 2013, p.19).
Neste capítulo, a análise se voltará para como o modo de construção de
cada um dos filmes, do corpus desta pesquisa, promove efeitos específicos
sobre o espectador. A estrutura fílmica de cada um dos diretores - Adirley
Queirós, Maria Clara Escobar e Carlos Nader - comunica, de maneira distinta,
os desdobramentos das narrativas, no entanto, os três deixam suas marcas
através da escrita cinematográfica sem eliminar as possibilidades de contra
tradução

do

espectador.

Procuramos

compreender

como

esta

visão

espectatorial, que aparentemente está fora de cena, é convocada a produzir
procedimentos de leitura que o trazem para o interior do texto fílmico.

Como

esse entrelugar da comunicação, entre a intenção do diretor e a percepção do
espectador, entre estar fora e dentro da cena, se realiza em cada um dos
documentários aqui estudados?
A percepção espectatorial está intimamente ligada aos atos de
performance dos autores. Sobre o conceito de performance compactuamos com
as ideias de Paul Zumthor:
Termo antropológico e não histórico, relativo, por um lado, às
condições de expressão, e da percepção, por outro, performance
designa um ato de comunicação como tal; refere-se a um
momento tomado no presente. A palavra significa a presença
concreta de participantes implicados nesse ato de maneira
imediata. (ZUMTHOR, 2014, p. 51)

Performance nesse sentido é um ato de enunciação que estabelece um
contato entre a expressão e a percepção, entre autor e público. Importante
ressaltar que a relação comunicacional exercida é horizontal, não há uma
desigualdade das inteligências. (RANCIÈRE, 201429).

Jacques Rancière, em O espectador emancipado (2014), revisita os pressupostos que
nortearam as relações entre arte, política e espectador. O autor recupera os estudos de Joseph
Jacobot do século XIX para refletir sobre as propostas de emancipação intelectual do espectador.
29
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Nota-se que o jogo performático de Adirley Queirós tem sua marca
acentuada na (re)organização e distribuição do saber. O movimento de
desconstrução e reconstrução da história, de crer e duvidar do que é dito desloca
o olhar do espectador. O engajamento espectatorial em A cidade é uma só?
conduz a uma transformação na maneira de se olhar para os discursos
construídos por outros, um novo olhar que por si já é um ato de agir.
A performance de Maria Clara explora diferentes estratégias de narrativa.
Apontaremos na arquitetura do texto a estratégia responsável pela dimensão
emotiva - momento em que se estabelece o engajamento emocional com o
espectador - depois demonstraremos as estratégias discursivas voltadas para a
criação de uma dimensão “cooperativa30” entre emissor e receptor. E por último,
vamos apresentar como o procedimento enunciativo de Maria Clara nos remete
à noção de distanciamento do teatro épico de Bertolt Brecht (1898-1956). São
estratégias diferentes que vão ao longo do filme construindo diversas formas de
interação espectatorial, contudo, a performance não se apresenta enquanto um
jogo de impor ou derrubar distâncias em relação à plateia. Em Os dias com ele
o espectador coabita o entrelugar da cena do mundo e o mundo da cena
(re)vivendo dúvidas, angústias, lacunas e incertezas históricas.
A cena de Carlos Nader ao espelhar o modelo de performance dos filmes
do diretor Eduardo Coutinho, em que o ato de narrar e o ato de escutar são
valorizados, revela como histórias narradas podem se colocar enquanto abertura
para compreender o outro, mas sobretudo como forma exploratória de conhecer
a si mesmo. Essa simples escolha na produção do discurso aproxima de
sobremaneira as pessoas no ato comunicativo, promovendo um efeito de
igualdade e semelhança entre autor e plateia, nivelando seus saberes e
ignorâncias.
O cinema do entrelugar oferece ao espectador um espaço limiar e
horizontal entre os indivíduos envolvidos no processo de comunicação, para
Rancière emancipação é exatamente isto: um espaço de igualdades em que o
saber de um não é medido em relação ao saber do outro “o embaralhamento da

Cooperação é um termo utilizado por Umberto Eco no sentido do leitor empregar movimentos
cooperativos, conscientes e ativos com o propósito de atualizar e articular o conteúdo do texto.
(Eco, 2012).
30
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fronteira entre os que agem e os que olham, entre indivíduos e membros de um
corpo coletivo” (2012, p. 23)
Para que possamos chamar esse cinema documental contemporâneo de
“cinema do entrelugar”, a contra tradução espectatorial deve ser livre, o “poder
que cada um tem de traduzir a sua maneira o que percebe, de relacionar isso
com a aventura intelectual singular que o torna semelhante a qualquer outro, à
medida que essa aventura não se assemelha a nenhuma outra.” (RANCIÈRE,
2014, p.20). Essa liberdade de pensar e imaginar é essencial para que o fluxo
temporal e narrativo permaneça em devir a espera de outras histórias.

4.1 O entrelugar do espectador em A cidade é uma só?
Ninguna institución del Estado debería poder decir: usted no tiene
derecho a buscar la verdadd de los hechos, quienes no acepten
la versión oficial del pasado serán castigados. Es algo
consustancial a la propia definición de vida en democracia: los
individuos y los grupos tienen derecho a saber, a conocer y a dar
a conocer su propia história. (TODOROV, 2008, p. 23)

Entendemos que o espectador, enquanto elo importante da narrativa de
si, aqui estudada, é construído ao longo do filme A cidade é uma só? de maneira
relacional, ou seja, a interação entre espectador e obra se estabelece
manifestadamente de forma comunicativa. Assim como as teorias sobre a
instância espectatorial de Francesco Casetti (1991) e de Roger Odin (2000), o
documentário sobre as origens da criação de Ceilândia vê e interpela seu
espectador como um outro que está fora do texto fílmico, mas sobretudo em
diálogo com este. O filme-denúncia trata o espectador não como um sujeito
subjugado, alienado e destituído de saber, mas transformador de sua própria
história. As estratégias narrativas adotadas por Adirley levam o público a um
empoderamento do olhar, em que sujeitos descrentes podem produzir suas
próprias associações.
Recentemente, outros documentários brasileiros realizaram exercícios
similares: Jogo de Cena (Eduardo Coutinho, 2007), Terra deu, terra come
(Rodrigo Siqueira, 2010), No fundo nem tudo é memória (Carlos Segundo,
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2011), e o Branco sai, preto fica31 (2014), também de Adirley, brincam com a
ficcionalização da realidade32 de modo a colocar em xeque a crença do
espectador na realidade da inscrição, fazendo-o transitar com desconfiança
entre a cena do mundo e o mundo da cena.
Espectador do documentário, encontro-me na ambivalência.
Quero estar ao mesmo tempo no cinema e não no cinema, quero
acreditar na cena (ou duvidar dela), mas também quero crer e
duvidar da realidade representada assim como da realidade da
representação. Meu prazer, minha curiosidade, minha
necessidade de conhecer, meu desejo de saber são recolocados
em movimento por essa dialética da crença e da dúvida
(COMOLLI, 2008, p. 170)

Em A cidade é uma só?, o jogo da crença e da dúvida, presente na
instância espectatorial, possui um forte contorno político-ideológico. A política da
representação de Adirley Queirós promove um engajamento, de modo que, além
de desconstruir a visão estereotipada dos moradores da vila do IAPI, patrocinada
pela propaganda governamental da época, o espectador passa a desconfiar da
representação de si quando construída por um outro.
Logo após a abertura do filme, e dos créditos iniciais, sincronizado ao
título do filme, ouvimos a voz inconfundível de Niemayer33 proclamar: “Aí está
Brasília, tantos anos passados e a cidade que JK construiu com tanto
entusiasmo, uma cidade que vive como uma grande metrópole”. Embalados pela
voz do idealizador da cidade, o público espera aterrissar nesta “grande
metrópole”, entretanto, na cena seguinte, em um breve plano sequência, o
público despenca, ao som de um motor de carro velho, em um lugar sem
estrutura, na escuridão de um amanhecer de ruas esburacadas e sem
pavimentação. Uma câmera, no interior de um veículo, alinha o ponto de vista
do público ao de um passageiro.
Jean-Louis Comolli, em um dos seus textos mais conhecidos no Brasil, afirma “A ficção pode
se esquivar dos referentes, mascará-los. Mas não existe documentário de ficção científica”
(2008, p. 170). Adirley Queirós rompe com este paradigma, com o filme Branco sai, preto fica o
diretor parece erguer a pedra fundamental de um novo modo documental, talvez esse seja, na
história do documentário, o primeiro filme de ficção científica do gênero.
32 Sobre este tema cf. artigo do César Geraldo Guimarães “A cena e a inscrição do real” (2011)
33 Oscar Niemayer (1907-2012), e Lucio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima e Costa (1902-1998),
foram os arquitetos responsáveis pela criação de Brasília. Niemayer foi convidado por JK, e Lúcio
Costa ganhou, em 1957, o concurso para a escolha do plano piloto de Brasília. Seu projeto, cujo
o formato era de um avião, colocou em prática os conceitos modernistas da cidade imaginada
por JK, em que o automóvel estava no centro das atenções.
31
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Figura 40: Ceilândia - câmera no interior do veículo por ruas de terra

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

O automóvel transita com dificuldade por essas ruas de terra; na rádio do
carro, ouvimos através de uma voz feminina “eu sei que Jesus vai me dar a
solução, eu tenho certeza”. Em seguida, mas ainda sincronizado com o plano
sequência deste amanhecer, o espectador-ouvinte, sem nenhum entusiasmo por
este lugar, que não guarda nem uma pálida sombra da Brasília imaginária, ouve
a voz empostada de um locutor anunciar através de uma propaganda antiga do
governo:
Este planalto central, desta solidão, que em breve se
transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lança os
olhos mais uma vez sob o amanhã do meu país, e antevejo esta
alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites do
seu grande destino. (A cidade é uma só?)

Soma-se à interrogação do título A cidade é uma só? outras questões:
Esse lugar é Brasília? Onde está a beleza arquitetônica vendida nos postais e
disseminada nas imagens diárias dos noticiários televisivos? “Grande
metrópole”? Onde estamos?
Para aqueles que conhecem a capital do país chegando de avião e
transitam de automóveis pelo plano, com certeza, esses, jamais avistaram a
Brasília de chão vermelho das imagens projetadas. O público, completamente
fora do eixo, devido a divergência entre o ponto de vista e o ponto de escuta, é
avisado pela voz de um rapper - com a banda sonora, manipulada sabiamente,
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em leve dessincronia com a imagem – que lugar é esse: “passeio na Ceilândia...
eu moro na Ceilândia” [...]
Toda a mise en scène inicial, erguida pelo diretor, expõe a arquitetura do
texto fílmico enquanto um entrelugar. E é nesse espaço de ambivalência,
descrito por Comolli, que o público vai transitar por todo o filme: entre o crer e o
duvidar, entre passado e presente, entre Brasília e o seu entorno, entre a
memória (re)feita de arquivos e imagens contemporâneas.
Este espaço de movência do espectador na cena é construído - como já
foi possível perceber na montagem do plano sequência das ruas de terra através da poética fílmica de Queirós, que tem no (re) uso do material de arquivo
sua principal fonte. Ao trabalhar novas configurações - seja por contraste ou
comparação - por meio da articulação de propagandas governamentais dos
anos de 1970 (rádio, jornal impresso e televisão) com imagens recentes, o diretor
não apenas consegue manter “o saber histórico [...] latente no tempo” como
prega Didi-Huberman (2012), como também instaura a desconfiança sobre o
relato jornalístico-governamental pautado na tradição griersoniana.
Bill Nichols fala sobre essa tradição da “política de caridade” difundida, na
década de 1930, pela escola britânica de jornalismo de John Grierson. As
propagandas de governo e as redes de televisão da época apresentavam “os
operários como pessoas dóceis e indefesas, mas necessitadas”. (NICHOLS,
2012, p.179). Quase um século depois, parte expressiva da grande mídia e dos
produtores das imagens espetáculos (seja no cinema ou na televisão) ainda
representam o outro enquanto vítima. Com o trabalho de montagem em A cidade
é uma só? a memória é reconfigurada, e no lugar do espectador ingênuo e
vitimizado surge o espectador incrédulo e percebedor da importância de se falar
de si e por si.
A pesquisadora e professora Andréa França, ao analisar o documentário
Serras da Desordem (Andréa Tonacci, 2004), também encontrou uma narrativa
disposta a promover um contra discurso, estimulando o espectador a desdobrar
os sentidos e a se posicionar diante das imagens e suas formas de articulação:
[Serras da
audiovisual
documental
espectador

desordem...], trava um embate com a produção
contemporânea e com o campo do cinema
é porque suas imagens ativam simultaneamente no
a dúvida e a crença, o distanciamento e a
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identificação, a impressão de realidade e o artifício. Distante da
lógica onde as imagens nos parecem dadas por graça divina,
desprovidas de ambiguidades, nestes documentários elas se
mostram como fruto de escolhas, articulações, elipses,
reticências. (FRANÇA, 2008, p. 5)

De fato, no documentário A cidade é uma só? Observam-se diversas
propagandas do governo que foram disseminadas na época da criação de
Ceilândia como forma de dominação social. O saber inquestionável da voz over
é derramado sobre a população. Sem espaço para questionamentos, os
trabalhadores que construíram a nova capital são tratados como invasores,
pobres e necessitados de ajuda, assim como o operário da década de 1930 “era
visto como alguém que passava por uma “situação difícil” a respeito da qual os
outros, isto é, as agências governamentais, deveriam tomar providências”
(NICHOLS, 2012, p.178).
Figura 41: Arquivo - propaganda governamental década de 1970

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

Desta forma, Adirley defronta o espectador com o saber divino e
doutrinário do passado...
O vertiginoso crescimento das populações, porém provocou a
quebra de padrões de habitabilidade nas chamadas invasões
onde não existiam as menores condições de higiene e conforto, a
solução encontrada pelos administradores foi a mudança massiva
daquele povo para onde se pudesse harmonizar os serviços
públicos e dar condições melhores de vida aquela gente até então
faveladas. (A cidade é uma só?)
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...ao saber testemunhal de Nancy, antiga moradora, das áreas
denominadas de “invasões” pelo governo. Através de seu depoimento, tomamos
conhecimento da Campanha de Erradicação das Invasões (CEI), implantado nos
anos de 1970-1971, o projeto visava retirar os trabalhadores e suas famílias do
Plano. Bem menos elaborado do que o projeto de Niemayer e Lúcio Costa,
Nancy conta que o governo distrital arquitetou um plano para os sem-terra do
plano: “levar os pobres que enfeiavam” a capital para um lugar bem distante.
Figura 42: Depoimento de Nancy

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

O governo propagandiava Ceilândia como uma área para “harmonizar os
serviços públicos e dar condições de vida melhor aquela gente, até então
favelados” e Nancy relata que o lugar nada se assemelhava à propaganda: “tinha
muito mato, muita terra e nenhuma infraestrutura”.
Figura 43: Arquivo - propaganda governamental década de 1970

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)
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Acreditamos que o uso do material de arquivo e sua multiplicidade de
sentidos são as ferramentas mais importantes no contrato de leitura34 desta obra.
Contrapondo visões, sobrepondo arquivos, articulando tempo e lugares distintos,
o filme traz o espectador para o espaço da comunicação ao convocar sua
criticidade na produção de significados. A propaganda do governo atuou como
uma grande mediadora no passado, colaborando de forma enfática para a
criação das distorções sociais apresentadas no filme A cidade é uma só?,
contudo, esse material de estabilização social da década de 1970, tem seu status
subvertido no documentário de Adirley Queirós. O dispositivo, agora, quebra o
sistema

de

normatização

e

organização

sociais

vigentes,

introduz

questionamentos, desestabiliza o olhar, e desta forma, propõe um entrelugar
espectatorial de reflexão. Por conseguinte, o espectador passa a desconfiar das
representações de si e do mundo quando construídas pelo olhar do outro, assim
sendo, o processo criativo do público se assemelha ao do ato criativo do autor,
ou seja, no mesmo movimento de destruição e reconstrução da história.
Autor e espectador são responsáveis pelo saber histórico, na medida em
que ambos operam por meio de processos imaginativos, estabelecendo novas
relações de sentido através da escrita e leitura da obra. “Conhecer e dar a
conhecer sua própria história” (como nos diz a citação de Todorov) não são
apenas direitos nesta narrativa de si, A cidade é uma só?, o direito se estende
para a ação e o espectador também entra em cena.

4. 2 Um ensaio para e com o público
No Brasil é significativo o número de produções documentais, desde a
virada do milênio, em que a vida do homem comum, a busca por uma identidade
e uma reflexão de si estão no centro das narrativas. Dos filmes que seguem esta
tendência na produção atual podemos citar: Um passaporte húngaro (Sandra
Kogut – 2002), 33 (Kiko Goifman – 2003), Person (Marina Person - 2007), Elena
(Petra Costa - 2012), Mataram meu irmão (Cristiano Burlan - 2013). Realizadores
e seus personagens vasculham as gavetas da memória de si e de seus familiares
34

Sobre a influência do contexto nos contratos e modos de leitura ver a semiopragmática de Roger Odin
(2000).
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na tentativa de uma construção identitária. No entanto, são narrativas fílmicas
que ultrapassam o âmbito doméstico e familiar possibilitando a observação de
nós mesmos. Ao analisar Um passaporte húngaro, Consuelo Lins fala sobre essa
transição de um eixo individual para um eixo coletivo:
Uma conexão se estabelece entre essa história privada e uma
espécie de “história do mundo”, fazendo com que Um passaporte
húngaro não se limite a um filme caseiro que interessa apenas
àqueles que neles estão envolvidos. É um filme em que a
memória de uma família torna-se de imediato uma memóriamundo. (Lins, 2004, p.75, grifos nossos).

A autora emprega o termo imediato como forma de dizer que o espectador
se reconhece rapidamente enquanto sujeito através da narrativa do outro, e
através desse movimento se percebe enquanto coletividade. No entanto, essa
imediatez, da transição entre uma memória individual para uma coletiva, não é
um ato mágico. Essa passagem é construída por meio dos modos de enunciação
da narrativa. Portanto, nosso interesse está voltado para o entendimento de
como o modo enunciativo, em Os dias com ele, pode promover diferentes formas
de engajamento do espectador.
O intercâmbio entre seus narradores e o espectador é peça central no
jogo narrativo deste documentário. Sendo assim, buscar este espectador e como
ele foi moldado no interior do texto é nosso objetivo como forma de apreender o
funcionamento desta narrativa fílmica. O método pautado nas ideias de
Francesco Casetti e Umberto Eco mesmo sendo de inspiração textualista, abre
uma fissura para o exterior da obra ao incluir o espectador como parte do texto
fílmico. A observação da construção da instância espectatorial, esta abertura
para fora que a abordagem metodológica de Casetti nos possibilita, apesar de
singela, se mostrará, ao longo desta pesquisa, relevante enquanto dispositivo
fílmico de Os dias com ele.
Como já dissemos, o filme de Maria Clara Escobar, Os dias com ele,
(re)constrói uma memória feita de silêncios. Nas primeiras sequências do filme,
Henrique Escobar narra a sua história de forma mecânica e objetiva. Trata sua
filha no âmbito de uma relação profissional, portanto, uma jornalista estranha a
ele. Ela responde com a montagem, por meio de cortes secos, interrompendo a
fala do pai, desta maneira, Maria Clara despreza a objetividade das respostas,
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como se nos dissesse “não é essa a história que queremos ouvir, não é?”. Na
tentativa de acessar o personagem que procura, a filha diz ao pai que fará
perguntas objetivas e subjetivas e que iniciará suas indagações pelas questões
objetivas. Carlos Henrique concorda, e diz que “isso possibilitaria começar com
um certo número de mentiras”.
Figura 44: Carlos Henrique

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Com essa declaração ele antecipa a invenção como parte imanente da
performance, e assim sabemos que ele não sustentará por muito tempo a
máscara (social) do distanciamento e da objetividade. Ficamos na expectativa
de acessar, junto com Maria Clara, os arquivos pessoais da personagem. Até
esse momento somos espectadores de um jogo: ele tentando construir uma
imagem institucional de si e ela procurando acessar as emoções de um pai. A
relação entre Maria Clara e Carlos Henrique se configura em um duelo de
autores: ele se esforça para que os papéis representados sejam de uma
entrevistadora e de um depoente, e ela procura a representação de outros
personagens, o de pai e filha.
A estratégia de construir as personagens bem debaixo dos nossos olhos
lembra a forma empregada por um ícone da literatura mundial, Luigi Pirandello
(1867-1936), em sua peça Seis personagens à procura de um autor35. Assim
como o teatrólogo italiano levou para o palco a cena como se o espectador

O texto escrito em 1921 se constitui como um marco fundamental na obra de Pirandello que
tem como situação dramática seis personagens à procura de um autor que lhes deêm vida.
35
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estivesse presenciando o exato momento de criação das personagens, Maria
Clara insere o seu público no mesmo ato fantasioso de Pirandello.
Há uma cena exemplar que demonstra esse lugar do espectador
enquanto observador. Protegido pelo dispositivo da quarta parede36, a cena
transcorre como se não fosse feita para uma plateia, Carlos Henrique pede a sua
esposa, Ana, que descubra o que Maria Clara quer com este filme, qual seria o
projeto dela?
Figura 45: Carlos Henrique – intervalos entre vida e obra

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Temos a sensação de que a sua filha está ausente da cena e que a
câmera teria sido deixada ligada à revelia, no entanto, ouvimos Ana dizer, “você
fala das pessoas como se elas não estivessem aqui”. Ela (Ana) e Maria Clara
riem, e ele segue na sua encenação. Nesse momento, sentimos Maria Clara
sentada ao nosso lado, espectadora como nós, ela está observando o seu pai
atuar.
Para compreendermos os atos de comunicar do próprio filme,
observamos as estratégias empregadas pela realizadora e o seu pai, no diálogo
com o público, a partir de duas sequências do filme. Com este recorte,
demonstramos três formas distintas do espectador se relacionar com o filme:
emocional, cooperativa e distanciada (no sentido brechtiano). Apontamos na
arquitetura do texto a estratégia responsável pela dimensão emotiva (momento

Artifício criado para dissimular a presença do ator em cena, como se ele não estivesse sendo
visto pelo público.
36
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em que se estabelece o engajamento emocional com o espectador), depois
demonstramos as estratégias discursivas voltadas para a criação de uma
dimensão “cooperativa37” entre emissor e receptor, e por último, vamos
apresentar como o procedimento enunciativo de Maria Clara nos remete à noção
de distanciamento do teatro épico de Bertolt Brecht (1898-1956). São estratégias
diferentes que vão ao longo do filme construindo diversas formas de interação
espectatorial.

4.2.1 A tortura encenada na linguagem: cooperação e emoção
Na sequência em que Maria Clara busca extrair do pai o relato sobre a
tortura sofrida por ele, como foi visto anteriormente, Carlos Henrique demonstra
grande dificuldade em relembrar essa história, e assim adota como recurso de
expressão uma fala distanciada de si mesmo.
No prefácio do texto teatral Seis personagens a procura de um autor, Luigi
Pirandello escreve sobre o processo criativo de sua peça. Neste texto, o seu
grande tema, os dilemas do indivíduo entre a essência e aparência, é dissecado
através do modo como ele compõe sua criação. Pirandello coloca enquanto
princípio básico da representação a necessidade de se aceitar a fantasia:
Cada produto da fantasia, cada criação da arte deve, para
existir, levar em si seu próprio drama, isto é, o drama do qual e
pelo qual é personagem. O drama é a razão de ser da
personagem. É sua função vital para que ela possa existir.
(PIRANDELLO, 1978, p. 333).

Já nos posicionamos sobre as afinidades entre personagens históricos e
ficcionais. Portanto, devemos compreender esta aproximação, dos personagens
de Pirandello à construção da personagem Carlos Henrique, como algo próprio
e natural, já que o documentário não retrata uma realidade, mas a existência de
indivíduos, sem qualquer intenção de representá-los enquanto verdade absoluta.
Desta forma, podemos compreender a necessidade de se recorrer a
fantasia e a existência de um drama para se construir uma personagem. Maria

Cooperação é um termo utilizado por Umberto Eco no sentido de o leitor empregar movimentos
cooperativos, conscientes e ativos com o propósito de atualizar e articular o conteúdo do texto.
(Eco, 2012).
37
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Clara - não se pode afirmar se de forma consciente ou não - tenta conduzir seu
pai para os porões onde ele fora torturado, para que talvez possam voltar juntos,
desse espaço obscuro e dolorido, como pai e filha. De alguma forma há uma
percepção de Maria Clara de que a fantasia e o drama, assim como salienta
Pirandello, são os elementos que podem forjar a construção da personagem do
pai.
Figura 46: Carlos Henrique lendo a peça Eu matei minha mulher: a paixão do marxismo

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Assim sendo, para recuperar a história reprimida pelo pai, a realizadora
solicita a fantasia para que a memória desse trauma possa ser (re)construída.
Através da leitura de uma peça, escrita por Carlos Henrique Escobar (Eu matei
minha mulher: a paixão do marxismo), ela religa passado e presente,
transformando os dois. A narrativa finalmente consegue acessar as lacunas da
memória, libertando a forma enrijecida do passado e a cena presente de sua
monotonia, além de promover um envolvimento espectatorial.
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Figura 47: Carlos Henrique relembrando da sua infância no início do filme

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Ao traçar um paralelo entre a infância do personagem e a tortura sofrida
nos porões, a cena joga o espectador imediatamente para o início da narrativa
fílmica. Os dias com ele inicia com Carlos Escobar declarando ter tido uma
infância de fome, medo e desamor, tal qual a personagem de sua peça. Apesar
da distância das duas sequências do filme, a cena inicial e a da leitura do texto,
a diretora conta com a cooperação do espectador para que este aproxime a
experiência ficcional vivida pela personagem do drama teatral à experiência
sofrida por Carlos Henrique nos anos de chumbo.
A relação espectatorial desta sequência promove uma aproximação com o
público, o texto busca convocar um engajamento emocional do seu espectador.
Para isso, a estratégia adotada - pela diretora - compreende três momentos: o
de ficcionalizar o relato da tortura vivida por Carlos Henrique, encenar um drama
para acessar o personagem do pai e, por último, solicitar a cooperação do
espectador para que este possa mergulhar no mundo das emoções. A partir
deste ponto da narrativa fílmica o espectador se tornará um cúmplice de Maria
Clara, ou como declara Casetti, um interlocutor “em quem se confia uma tarefa”
(1986, p. 23, tradução nossa).

4.2.2 A quarta parede enquanto dispositivo de distanciamento
O dispositivo documental não permite que o espectador fique preso
unicamente à estrutura do texto. No documentário, o espectador não permanece
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encerrado somente na realidade diegética mesmo diante de estratégias
ficcionais. Sabemos que a ditadura militar no Brasil existiu, perseguiu, torturou e
matou muitos prisioneiros políticos, esse saber, somado a indexação da obra,
nos joga para fora do quadro e nos mantém também conectados à história do
país.
Já mencionamos que Maria Clara Escobar, em diversas sequências,
constrói o filme Os dias com ele empregando uma linguagem cine-teatro. A
realizadora aproveita fragmentos da filmagem, cenas de bastidores, para revelar
características do seu pai que não seriam visíveis para o espectador nas
sequências de depoimento.
Figura 48: Carlos Henrique na companhia de seus gatos

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Esses pequenos momentos de uma certa intimidade feitos de intervalos
de gravação, que chamamos, anteriormente, de cena do entrelugar, apresentase como um dispositivo muito especial do (e para o) ponto de vista espectatorial.
Isso porque, ao inserir no documentário sequências de backstage em que Carlos
Henrique escancara os modos de enunciação - dizendo o que Maria Clara deve
perguntar, ou ainda, quando ele explica porque agiu de determinada forma na
cena gravada - o personagem se comporta como se houvesse uma quarta
parede. O espectador aprecia uma projeção de imagens que a priori poderia ser
descartada pela edição. Ensaios, negociações de filmagem, intervalos entre vida
e obra são dispositivos de filmagem que no documentário comportam-se como
um material extradiegético.
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Figura 49: O filme recorda que é um filme

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Se, na sequência anterior, o dispositivo de encenação lembrava o modo
de composição dramatúrgica de Pirandello, promovendo um efeito emocional no
espectador, agora o mecanismo e procedimento enunciativos de Maria Clara nos
remetem ao teatro épico de Bertolt Brecht.
Preocupado com a perspectiva do espectador, Brecht colocou o público
como agente, um público apto a julgar e criticar a si mesmo e a sociedade. No
teatro épico de Brecht o espectador é retirado do mundo das emoções. Para o
teatrólogo o envolvimento emocional produz a cegueira e a passividade da
plateia. O efeito da quarta parede no documentário Os dias com ele, ao invés de
promover uma espectatorialidade ilusória em que o público mergulha no drama,
ele nos retira da posição de testemunha passiva, como escreve Casetti “o filme
nos recorda que é um filme e se apresenta como tal”. (p.203). Essa técnica de
solapar o público do conforto da poltrona, Brecht chamou de “distanciamento”. O
teatrólogo alemão desenvolveu recursos cênicos para mostrar ao espectador
que a peça é uma obra artística e não a vida real. O distanciamento brechtiano
não excluía a diversão e os sentimentos do espectador, mas os coloca mais
distanciados, divididos entre o mundo diegético e o mundo real.
Maria Clara, por diversas vezes no filme, faz um paralelo entre o drama
pessoal vivido por ela e seu pai e a história do Brasil durante o governo militar.
Dois silêncios que precisam ser revistos. Com a intenção de transcender a
micronarrativa familiar para a macronarrativa histórica vemos Carlos Henrique
se posicionar de forma contundente e crítica em relação ao poeta Ferreira Gullar.
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O texto que denuncia a face fraudulenta (na visão de Escobar) do autor de
Dentro da Noite Veloz é falado como se ele (Carlos Henrique) estivesse em
1968.
Figura 50: Discurso sobre Ferreira Gullar

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

O público percebe que a estratégia enunciativa sofre um deslocamento da
forma como vinha sendo apresentada. No entanto, a cooperação do leitor não
permanece em um espaço em branco a ser preenchido pelo espectador como
na sequência anterior. O enunciatário não apenas prevê como também deixa
explícito a presença e a participação do público. Ao terminar seu discurso sobre
Gullar, como se estivesse ao vivo em um palanque, Carlos Henrique pergunta
para Maria Clara:
Você percebeu o efeito? Eu fiz isso para sairmos daquela
monotonia. Podemos fazer uma terceira coisa. Você vai me
fazer uma pergunta. Você vai dizer assim: “O que eu queria
perguntar ao dramaturgo Carlos Henrique Escobar... vamos
lembrar uma peça... e se ele realmente acredita, conforme o
espetáculo demonstrou, que Euclides da Cunha tenha sido
vítima, ou até mesmo assassinado pelos militares”. Só isso, vê
se você consegue guardar só isso, mas faça assim – você aí
sentada, acabou a peça, várias pessoas perguntam alguma
coisa, aí você faz, não se esforce, você entende? (Carlos
Henrique, Os dias com ele, grifos nossos).
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O questionamento feito a Maria Clara –“Você percebeu o efeito?” - atinge
o público em cheio. Desta vez, não é Maria Clara que vem fazer parte da plateia
e se sentar ao nosso lado, mas a estratégia discursiva de distanciamento,
manipulada pelo texto fílmico, nos retira da poltrona, e junto com ela subimos no
palco para refletir a vida fora da cena.
A realizadora apodera-se dos rastros de seus personagens, manifestados
na enunciação, e os transforma em linguagem fílmica promovendo formas de
engajamento distintos, mas sobretudo, o trabalho poético de Maria Clara
emancipa o espectador (RANCIÈRE, 2014). A diretora ao colocar-se, por vezes,
“espectadora” da cena, como se estivesse sentada ao nosso lado na plateia,
elimina a distância entre ela e o público. O espectador por sua vez, ao
compreender que o lugar dos sujeitos pode ser deslocado, redistribuído e
igualado sente-se encorajado a subir no palco e contar a sua própria história.

4.3 Eduardo Coutinho, 7 de outubro: A co-presença do espectador
Nos primeiros minutos de filme vemos e ouvimos Eduardo Coutinho fazer
uma assertiva “o presente da filmagem é a única coisa que interessa”.

A

ambiguidade da fala revela muito sobre o seu cinema. O “presente” aqui não se
limita a expressar a temporalidade do relato, uma experiência (re)vivida no
presente da cena. É possível transportar o sentido do vocábulo para outra
questão muito cara ao cinema de Coutinho, a presença dos corpos na cena.
Não apenas no documentário de Nader, mas em diversas entrevistas
Coutinho afirmou que os seus filmes eram sobre o corpo humano e as relações
dos corpos na cena. (2014, p. 179). Nader nos oferta fragmentos poéticos do
cinema franciscano38 de Coutinho, em 7 de Outubro, o espectador pode apreciar
a plasticidade dos corpos de diversos personagens. O balé dos gestos do
senhor Leócadio (O Fim e o princípio, 2006) com seus braços envoltos ao corpo,
cria uma moldura sobre si mesmo. Enquadrado pelo corpo, pela janela e pela

A expressão “cinema franciscano” adotada por nós vem da pesquisadora Consuelo Lins “Ao
adotar uma espécie de franciscanismo cinematográfico, Coutinho teria descoberto as virtudes
estéticas da escassez. ” (LINS, 2004, p. 7)
38
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câmera, a imagem do senhor Leocádio se torna audível e suas palavras ganham
visibilidade.
Figura 51: O balé de Leocádio (personagem - O fim e o princípio)

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

Nader nos mostra que a fruição espectatorial dos filmes de Coutinho
também pode provocar desconforto, destarte, o público sofre junto com Geraldo
(Peões, 2004), quando ele é submetido a um questionamento que parece
imobilizá-lo; a cada segundo do seu silêncio, espectador e personagem vão
sucumbindo juntos, e quando parece não haver mais saída, o silêncio que tortura
a todos é cortado pela indagação redentora de Geraldo “-Você já foi peão?”.
Figura 52: o silêncio de Geraldo (personagem - Peões)

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

Coutinho avalia que nesta singela, mas genial interrogação resida muitas
outras, é como se Geraldo estivesse perguntando: “Você já foi mulher, você já
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foi torturado, você já foi preto?” Experiências vividas que não podem ser
transmitidas, mas contudo, quando narradas, se colocam enquanto abertura
para o outro. É justamente na diferença que os personagens coutinianos
possibilitam, ao espectador, uma reflexão de si e do mundo, compreender-se na
compreensão do outro.
Figura 53: Dona Thereza (personagem – Santo Forte)

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

Como esse ato performático dos corpos, feito de silêncio e gestos, esse
momento tomado no presente da cena, emociona, promove associações e
transformações no espectador? Nader em seu filme-homenagem nos mostra
que a genialidade de Coutinho reside na simplicidade do seu “voto de pobreza
cinematográfico”. O conjunto de elementos como a duração da cena, a fixidez
do plano e a mínima distância entre personagem e diretor é o modo de
representação encontrado por Coutinho capaz de promover uma forma de
engajamento que valoriza o testemunho e, por consequência, o ato de escutar.
“O presente da filmagem”, valorizado por Coutinho, alinha-se a ideia de
performance de Paul Zumthor, que a vê enquanto um ato de comunicação “[...]
a presença concreta de participantes implicados nesse ato de maneira imediata.”
(ZUMTHOR, 2014, p. 51). A performance dos gestos dos personagens não pode
existir fora do tempo da cena (entendida como performance do diretor), nem
tampouco fora do momento da fruição “A performance é então um momento da
recepção: momento privilegiado, em que o enunciado é realmente recebido”
(ZUMTHOR, p. 52).
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Figura 54: Dona Mariquinha (personagem – O fim e o princípio)

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

O filme se interessa pelo espectador na mesma medida em que se
interessa por seus personagens. A estratégia adotada por Coutinho, e por Nader
em 7 de outubro, de minimizar ao máximo o fazer fílmico, alinhando o ponto de
escuta entre autor e espectador, acaba por inserir ambos no mesmo jogo do
desapossamento de si, ao mesmo tempo que promove uma abertura para o
outro. A fixidez da câmera, enquanto mediadora do jogo, potencializa a
mobilidade do testemunho e da experiência espectatorial.
Como já mencionamos no capítulo 3.3, Nader constrói um diálogo que vai
muito além do encontro dos corpos entre ele e Coutinho na cena. O embate entre
o diretor e o personagem-diretor se apresenta filmicamente, seja ao inserir uma
segunda câmera, marcadamente autoral, seja através da montagem que
convoca o espectador. A primeira observação sobre o cinema de Coutinho, em
7 de outubro, já evoca a cooperação do público a participar do ato comunicativo
“No começo dos seus filmes você explicita a verdade da filmagem”, expõe Nader
(Nader em Eduardo Coutinho, 7 de outubro). Na sequência, há um insert da
abertura de Edifício Master (2002), uma cena da equipe chegando na locação,
em que um off de Coutinho revela o dispositivo de filmagem. O público percebe
que a cena inicial de 7 de outubro bebeu dessas águas. A sequência inicial do
documentário de Carlos Nader, presta uma homenagem ao cinema do seu
entrevistado, revelando, tal como o diretor de Edifício Master, o seu dispositivo,
“a verdade de sua filmagem” - a inversão de jogo na cena, o grande conversador
do cinema documental brasileiro é filmado pela sua própria equipe.
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Por vezes, Nader insere fragmentos da obra de Coutinho logo após este
tecer comentários e reflexões sobre seus modos de representação. Coutinho
declara que seus filmes são muito mais felizes do que sua própria vida, para ele,
as histórias dos personagens podem oferecer um movimento contrário ao da
vida, entendida, por ele, como algo absurdo e sem sentido. Nesse momento a
montagem de Nader não é meramente ilustrativa. A história narrada pela
adolescente de Jogo de cena (2007), não é propriamente uma história de
contentamento, a personagem relata como deixou de falar com o seu pai por
volta dos doze anos de idade, e assim permaneceu até a morte dele. Podemos
sentir como o peso desse silêncio, vivido por ela, ainda a maltrata.
Figura 55: Personagem – Jogo de cena

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

A montagem está conversando com o público. Ao inserir uma narrativa na
contramão da ideia de felicidade, o diretor não parece estar contrariando o
testemunho de Coutinho. Nader revela a complexidade do cinema de Coutinho,
um cinema que não é redutível a simplificações, e que o entendimento sobre o
conceito de felicidade pode estar atravessado pelo choro e pela dor de um
personagem. Pode-se dizer que a cena montada traz uma aura de melancolia,
um sentimento bastante presente na gramática fílmica dos últimos filmes de
Nader, Homem comum e A paixão de JL. Com este efeito dialógico sobre o
público, a montagem joga o espectador para fora do filme, ou seja, para além do
que o testemunho diz. A cena escreve sobre a poética de Coutinho, mas também
traz o acento da gramática de Nader. Cabe ao espectador contra traduzir a
linguagem híbrida de 7 de outubro.
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4.3.1 Uma imagem para o espectador carregar
No estúdio desnudo, fundo preto, poucos objetos cênicos para receber o
entrevistado: uma cadeira, uma mesa lateral com um cinzeiro, equipamentos
para captação de som e imagem, e iluminação. Nesse palco cênico coutiniano,
onde menos é mais, existe um detalhe, no mínimo curioso: uma imagem de São
Cristovão.
Figura 56: Diretor, personagem, equipe técnica e São Cristovão

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

A imagem, quase em tamanho natural, aparece junto à equipe técnica de
Coutinho. Interessante notar que o efeito de percepção do objeto é inversamente
contrário ao seu tamanho, quase não o percebemos, ao lado de Valéria Ferro
(som) a imagem naturaliza-se no espaço entre os membros da equipe. A estátua
entra em quadro, nas primeiras cenas, em que Coutinho ainda está chegando e
cumprimentando a equipe no estúdio.
A imagem promove um estranhamento, por destoar do minimalismo do
ambiente e por tratar-se de um objeto cênico que dialoga somente com o
espectador - se foi deixado propositalmente ou se já fazia parte da locação,
pouco importa, o certo é que não foi retirado durante a filmagem. Em nenhum
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momento a imagem de São Cristovão é explorada, por Nader, durante a
entrevista.
Figura 57: Chegada de Coutinho, São Cristovão canto direito do quadro

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

Porque manter a estátua de um santo católico para filmar a conversa com
um cineasta materialista confesso, que deposita sua fé na imagem, como já
dissemos? São Cristovão39 está na cena para provocar associações e reflexões
no espectador. Exploramos no capítulo 3.3 a forma como se “manifesta”
filmicamente o acaso, em Coutinho e Nader, e demonstramos como se
distanciam as liturgias de ambos os cineastas. A imagem se coloca na cena
como um enigma, um signo a ser decifrado pelo espectador. São inúmeros os
caminhos que o público pode percorrer para trazer à luz significados de uma
imagem cristã como essa. Nossa proposta é carregar a imagem de São
Cristovão, sem perder de vista os procedimentos fílmicos de Nader, por
caminhos que revelem o objeto enquanto metáfora de um santíssimo tripé fílmico
– espectador, diretor e personagem. Para iluminar esta proposta de leitura,
vamos nos aproximar primeiro das palavras e das imagens de Nader.
Leitor de Walter Benjamin, Coutinho aprendeu que, desde a
queda adâmica, tenha sido ela metafórica ou não, as palavras não
Outro rastro da intencionalidade de Nader vem do seu filme anterior. São Cristovão é o santo
padroeiro dos motoristas. O personagem Nilson do Homem Comum era caminhoneiro.
39
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transmitiam mais a “essência espiritual” das coisas, e que a
linguagem atual, chamada por Benjamin de “burguesa”, revela
“apenas a si própria”.
O que salvou Coutinho do beco sem saída ideológico em que
Benjamin o meteu foi entender que o ser humano é, além de um
feixe de tecidos biológicos, uma rede de tramas linguísticas.
Corpo e verbo. Assim, se a linguagem revela apenas a si própria,
ela revela também, “apenas”, a humanidade de quem a produz.
É nesta tese redentora que seu “cinema de conversação” está
fundado. Mesmo que signo e sentido estejam inexoravelmente
apartados, Coutinho descobriu, ao longo de uma vida prática de
documentarista, que era através das palavras dos outros que ele
melhor poderia expressar sobre a própria vida. (NADER, 2014,
encarte DVD)

Este texto de Nader sobre a obra de Coutinho, publicada no encarte do
DVD Eduardo Coutinho, 7 de outubro, refere-se a um fragmento do filme
rememorado por Coutinho. Trata-se da cena em que Leocádio (O Fim e o
princípio) fala de um tempo em que teria existido a “palavra comum” e a “palavra
certa”, para ele a “comum” é uma palavra sem futuro e a “certa” deixou de existir
nos tempos da torre de Babel. O personagem defende que havia uma palavra
certa e única para cada coisa: “janela era janela”, diz ele batendo com a mão no
batente da janela.
Figura 58: Leocádio no tempo em que “janela era janela”.

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

A “torre” veio para confundir todas as palavras. A história bíblica, narrada
por Leocádio, é vista por Coutinho como exemplar para se abordar a teoria da
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língua adâmica de Walter Benjamin. Coutinho avalia “a palavra era a coisa, hoje
a palavra é o signo” e complementa, “a tragédia é o desencontro entre a palavra
e a coisa: gera briga na feira, enlouquece artistas, pessoas cometem
assassinatos” [...] (Coutinho em Eduardo Coutinho, 7 de outubro). A narrativa de
Babel relata a história do desaparecimento de uma língua una e o surgimento
dos inúmeros idiomas, o que teria levado os povos ao desentendimento. Nesse
momento histórico, o conceito (significado) e a imagem acústica (significante)
(SAUSSURE, 2002) revelam a fratura do signo. O conceito de janela, após a
divisão das línguas, pode ser transmitido por diferentes imagens acústicas,
janela/window/Fenster.

A fratura do signo enquanto metáfora da ruptura dos

homens e a cisão dos sujeitos expõe um ponto muito caro do cinema de
Coutinho. A impossibilidade da existência de uma língua adâmica fez Coutinho
abandonar a escrita “é por isso que há 20 anos não escrevo [...] odeio tanto
escrever que por isso eu faço documentários [...] porque escolher uma palavra
ou outra” (Coutinho em Eduardo Coutinho, 7 de outubro). Esse pensamento fez
Coutinho descartar, ao longo de sua filmografia, a multiplicidade de ângulos,
passou a não escolher mais palavras, nem tampouco enquadramentos. Foi
nesse claustro que procurou realizar um cinema adâmico, de uma janela só, no
qual a palavra é a coisa. As histórias de seus personagens são feitas de atos de
fala, um acontecimento fílmico em que não existe nada anterior ao presente da
cena. O cinema adâmico de Coutinho procura refundar esse momento, anterior
a tragédia do signo fraturado, em que palavra e coisa eram unas. Através deste
artifício no qual a experiência vivida na cena, não importa se de forma imaginada
ou não, a palavra audiovisual materializa, mesmo que de forma fugidia, e
promove o reencontro do que antes estava dissociado. E desse encontro dos
corpos na cena, da justaposição entre passado e presente que Coutinho se
aproximou da essência indivisível das coisas, e assim pode superar as suas
próprias tragédias.
Nader compreendeu, ao filmar e conversar com Coutinho, que se “a
linguagem revela apenas a si própria, ela revela também, “apenas” a
humanidade de quem a produz”. Os procedimentos da linguagem “adâmica” de
Coutinho revelam muito sobre ela mesma, como também, nos mostra muito
sobre a sua própria humanidade. Foi carregando as histórias de outros
personagens, na busca obsessiva pelo (re)encontro de pessoas, tempos e
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sentidos que ele sobreviveu a melancolia do seu cotidiano “meus filmes são todo
o contrário do jeito que sou” [...] “meus filmes são felizes” [...] “a rotina é
insuportável”, para o cineasta de Canções fazer documentários “é um meio de
estar vivo”. Coutinho foi um carregador de histórias, ofício muito parecido com o
de São Cristovão.
São Cristovão, santo católico, viveu por volta de dois séculos d.c.. Das
lendas acerca de sua vida, a mais conhecida, que atravessou os tempos e ainda
nos é contada, fala sobre um homem que gastou sua vida ajudando crianças a
atravessar, de uma margem a outra, um rio perigoso. Certo dia ao atravessar um
menino, ele sentiu um peso enorme, era como se estivesse carregando todo o
peso do mundo sobre seus ombros, quase se afagou, mas conseguiu completar
a travessia. O menino, de alma pesada, era Cristo. Por isso, a imagem de São
Cristovão é representada por um homem que carrega uma criança com um globo
terrestre na mão, a imagem procura expressar o peso do mundo carregado por
um ser.
Por vezes, Coutinho, quase se afoga, ao carregar as narrativas de seus
personagens. O silêncio de Geraldo quando lhe pergunta “-Você já foi peão?”
pesa também sobre as costas do cineasta. Quando auxilia Roberto, em Edifício
Master, a atravessar sua história de desempregado e da sua exclusão social, por
conta da idade avançada, Coutinho quase sucumbe quando o personagem lhe
pede um emprego na cena. A avaliação de Nader, de como Coutinho revela
características de sua existência através de sua obra, é certeira “era através das
palavras dos outros que ele [Coutinho] melhor poderia se expressar sobre a
própria vida”.
Nader quando se propôs realizar um filme com e sobre Eduardo Coutinho,
sabia que teria que carregar o maior dos “pesos” – atravessar a cena
entrevistando um dos maiores entrevistadores do documentário brasileiro, quiçá
mundial.
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Figura 59: Nader e Coutinho

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

O dispositivo da imagem de São Cristovão, sobrepõe à história contada
outras possibilidades narrativas, além de ser bastante interessante para
alegorizar o trabalho do documentarista. A imagem de São Cristovão, enquanto
objeto cênico, revela muito sobre a filmografia do autor (e consequentemente
sobre a sua própria humanidade), que sempre coloca a religião como um traço
existencial a ser discutido.
Assim como os personagens e diretores, o espectador também precisa
atravessar a obra levando consigo o peso das histórias contadas. Ao espectador
cabe carregar as imagens de sentido, levar as histórias narradas para outras
margens - para fora e para além do filme - explorar, através das palavras dos
outros, novas possibilidades, e assim transformar outras experiências vividas em
vidas contadas, carregadas de imaginação. Friedrich Schlegel40, pensador
alemão, por muitas vezes tratou, nos seus escritos, sobre a importância do leitor,
enquanto uma figura essencial na construção da obra.
[o escritor] constrói e cria para si um leitor tal como deve ser; não
o concebe parado e morto, mas vivo e reagindo. Faz com que lhe
Friedrich Schlegel (1772-1829), foi um dos idealizadores da primeira fase do romantismo
alemão (Frühromantik), escreveu em 1799 o romance Lucinde. “O romance-projeto é composto
de pequenos ensaios sobre as bases do movimento romântico alemão: a filosofia, o gênero, a
“poesia universal progressiva”, bem como as características estéticas desta poesia – a ironia, o
chiste, a nova mitologia, a crítica e o papel do leitor neste universo” (Cf. BOGADO, Angelita.
2007)
40
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surja, passo a passo, diante dos olhos aquilo que inventou, ou o
induz a que o invente por si mesmo. Não quer produzir nenhum
efeito determinado sobre ele, mas com ele entra na sagrada
relação da mais íntima sinfilosofia ou simpoesia41. (SCHLEGEL,
1997, p.38, grifo nosso)

O espectador está diante de um cinema que materializa a união de corpos
na cena, corpos que trazem em si experiências distintas. São Cristovão,
enquanto objeto-metáfora, apresenta o hibridismo da diferença - a humanidade
e o verbo cinematográfico de cada diretor - mas sobretudo, incorpora, a esse
amálgama, a experiência do espectador. Une de forma artificiosa metades
separadas, enlaça sujeitos distintos como forma de potencializar pequenos
lampejos de entendimento, união e felicidade, outrora separados pela queda da
língua adâmica. São Cristovão pode ser lido como uma imagem-símbolo que
traduz a sagrada relação entre espectador, diretor e personagem.

41Para

Schlegel sinfilosofia ou simpoesia, trazem em si, um ideal de unidade, assim como o
pensamento de Eduardo Coutinho sobre a “língua adâmica” “O caráter “universal” desta poesia
procura confrontar elementos díspares, ideias e pensamentos divergentes, com a intenção de
alcançar uma produção criativa e original e ultrapassar a fronteira normativa dos gêneros
literários. Já o caráter “progressivo” não busca simplesmente abranger o homem e o mundo, vai
além: aqui a poesia procura desencadear um processo de potenciação e reflexão do ser rumo
ao infinito, um processo de formação que não se acaba” [...] . A obra de Schlegel foi fundamental
para os estudos de Walter Benjamin sobre linguagem e alegoria. (Cf. BOGADO, Angelita. 2007)
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5. Entre o relato e a encenação, construindo uma terceira margem

Sempre no limiar, o cinema do entrelugar constrói a cena entre o crer e o
duvidar, entre a memória e o registro histórico, entre o documentário e a ficção,
entre o personagem fabulador e o “espectador-montador”42. Sem perder de vista
o fenômeno do entrelugar, presente no documentário contemporâneo brasileiro,
os filmes aqui estudados, foram observados por diferentes perspectivas. As
análises sobre os rastros verbais das personagens, a poética de cada diretor e
as formas de engajamento espectatorial contribuíram, até o momento, para se
pensar em como essas zonas lacunares foram construídas filmicamente.
Como forma de dar sequência ao estudo desses espaços limiares no
documentário brasileiro, neste capítulo, o foco da pesquisa volta-se para como
o cinema documental promove o enlace entre a vida e os atos performativos43
de fabular e encenar enquanto forma de transcender o simples relato de algo
anterior para se tornar, ela própria (a encenação) um ato de estar e transformar
o mundo.
As observações e análises sobre a performance e os seus limiares entre
o relato e a encenação serão estendidas para além dos três filmes que compõe
o corpus da pesquisa. Contudo, pretende-se observar: a performance em si
enquanto espaço de trânsito. Como os cineastas contemporâneos exploram as
variantes do jogo teatral? Como as diferentes regulagens do aparato tecnológico
interferem nesse espaço híbrido do entrelugar cinematográfico?

5.1 Performance e os personagens feitos de limiar
Comolli em seu texto “Aqueles que filmamos, notas sobre a mise-enscène documentária” aponta para uma possível busca, ainda hoje, dos sujeitos
filmados em resgatar a magia inicial, presente na primeira recepção do cinema.

42

A expressão é de Consuelo Lins (LINS, 2013, p. 374)
Assim como André Brasil (2014), estamos próximos das ideias de John Langshaw Austin (1911-1960),
para o filósofo britânico os atos performativos não se referem a um estado anterior das coisas, por isso não
podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. A elocução é tida ela própria como um ato, portanto,
criadora de mundos.
43
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Atribuo, por exemplo o sentimento de fascinação em que os filmes
dos irmãos Lumière me mergulham ao simples fato de que as
pessoas neles expostas e mostradas, e com as quais cruzamos
o olhar e cujo movimento sentimos não tinham, ao serem
filmadas, nem experiência anterior da coisa nem conhecimento
[…] (COMOLLI, p. 2008, 52).

A beleza do pensamento de Comolli, ao refletir sobre o sujeito filmado,
reside justamente na dificuldade de o cinema encontrar pessoas que ainda
tragam algum frescor no momento de ser filmado. Hoje, “Aquele que filmamos
tem uma ideia da coisa, mesmo que nunca tenha sido filmado.” (COMOLLI, 2008,
p. 53), portanto, a possibilidade de filmar alguém que desconheça o poder da
imagem na construção de si ou que não se importe com as imagens de si
construídas para o outro é ínfima.

Cao Guimarães encontrou, em A alma do

osso (2004), um rastro dessa poética. Em silêncio e aparentemente isolado,
Dominguinhos, um senhor franzino de 72 anos, habita uma caverna de pedra. O
personagem ermitão parece desconhecer o conceito de ser filmado, Cao
Guimarães partilha a potência da narrativa deste indivíduo singular ao colocar
em cena a ingenuidade e a pureza dos gestos e das pequenas ações do dia-adia de Dominguinhos. A verdade da representação construída pelo diretor nos
remete a pureza da experiência cinematográfica, não importa se a autenticidade
é artificiosa. Essa será a imagem de Dominguinhos revelada ao mundo:
Cao permite que seu amigo veja sua própria imagem pelo visor
da câmera, enquanto outra registra esse momento e flagra a
emoção de seu Dominguinhos pelo seu rosto, seus olhos. O
eremita agora era uma imagem. Se seu próprio corpo não se
desincrustaria dali, outro corpo – o de sua imagem – o faria por
ele: percorreria o mundo. (ALMEIDA, 2013, p. 121)

Na contramão da transparência está Pan cinema permanente (2008), de
Carlos Nader. O filme traz para a cena o poeta baiano Waly Salomão, um
personagem que vê o mundo como um grande teatro, máscaras sob máscaras.
Nader o filmou por quase quinze anos e afirma que nunca o pegou desprevenido.
Waly autonomeava-se um ser fronteiriço, um boderline, sempre em trânsito entre
a lucidez e a loucura. Contra o culto da transparência e a favor do discurso da
opacidade, teatraliza o tempo todo para a câmera. Consciente do poder da lente,
Waly explora o dispositivo para que este não o explore e crie imagens à sua
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revelia. Sua performance é permanente. O auto entendimento de Waly Salomão
sobre si mesmo, enquanto um indivíduo limiar que performa permanentemente
entre a “lucidez e a loucura”, alinha-se à compreensão de André Brasil sobre o
conceito de performance44:
[…] diríamos que a performance se encontra exatamente na
passagem entre as formas de vida e as formas de imagem, entre
o vivido e o imaginado. Ela é o que torna, afinal de contas, estes
domínios imbricados um no outro, produzindo-se justamente em
seu limiar. (BRASIL, 2014, p.134)

O filme de Nader procura, sem sucesso, um momento não artificioso, ou
seja, um instante em que a “forma de vida” esteja descolada da “forma imagem”
do personagem. Quando Nader o flagra dormindo um sono tranquilo e
refastelado no sofá, por um instante, acredita-se ver Waly Salomão fora da
encenação, mas não, Antônio Cícero, poeta e amigo de Waly, revela a Nader
uma conversa que teve com Waly, e conta que ele fingia dormir para a cena.
Comolli, ao propor uma reflexão sobre a magia inicial, presente na
primeira cinematografia, elabora duas questões: “Como a câmera atua com
aqueles que ela filma? E como eles atuam com ela?”. Dominguinhos e Waly
Salomão apresentam formas diametralmente opostas na maneira de encenar
para a câmera. O limiar entre a forma de vida e a forma da imagem, colocado
em cena por esses personagens, evidencia ora o lado da vida real, ora o lado da
ficcionalização da vida. Contudo, o modo como Carlos Nader e Cao Guimarães
enquadram a mise en scène de seus personagens é bastante similar. Ambos
permitem que seus personagens se apresentem para a cena quase sem
regulagens da direção, a câmera está em função do sujeito e não o sujeito em
função da câmera. Esse deslocamento, ao colocar o sujeito da câmera em outra
posição, agora “não se trata mais de guiar, mas de seguir.” (COMOLLI, 2008, p.
54) possibilita o cinema trazer novamente para a tela o imponderável, o
imprevisto, o inusitado.

44

No artigo citado de André Brasil “Penformance: entre o vivido e o imaginado”, o autor volta-se para o
estudo da perfomance em cena, procura demonstrar qual a especificidade da presença do corpo na imagem
e conclui que a performance “será justamente um estado limiar” entre a representação e a vida. Somos
solidários as idéias de Brasil, no entanto, por uma questão de estilística e por estarmos interessados, nesse
momento da análise, em como o aparato tecnológico pode afetar a performance dos personagens, por vezes,
empregamos os termos encenação e e mise em scène como modos de performar na cena.
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5.2 Performance e a maneira de ver a cena
A citação de Comolli, da qual partimos para pensar a encenação e seus
desdobramentos sobre esse espaço híbrido entre a vida e atos performativos,
vai muito além dos sujeitos filmados. O texto não reflete somente sobre a magia
presente na ingenuidade das primeiras pessoas filmadas pelos irmãos Lumière,
também traz para a discussão o olhar de quem vê “Atribuo, por exemplo o
sentimento de fascinação em que os filmes dos irmãos Lumière me mergulham
ao simples fato de que as pessoas neles expostas e mostradas, e com as quais
cruzamos o olhar” (p. 2008, 52, grifos nossos) […]. Ao nos debruçarmos sobre
o estudo da performance na obra documental, é preciso observar o cinema
enquanto um espaço de cruzamento de olhares e como a presença dos
equipamentos de filmagem e a forma como são operados flexionam, em alguma
medida, a maneira de estar em cena e ver a cena.
A mise en scène dos diretores não se limita a atuação da câmera. É óbvio
(e já demonstramos em outras passagens) que a montagem, a sonorização, a
escolha do espaço, e outros elementos da poética fílmica expressam o encenar
de cada cineasta, no entanto, como a encenação do personagem está
intimamente ligada a forma como a câmera atua com ele, nossa análise destaca
como o performar promove espaços limiares de conexão e compartilhamento
das histórias narradas.
Figura 60: Imagem da câmera fixa inspirada na tomada de cena de Coutinho

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).
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Figura 61: câmera fixa – acolhe à mise en scène da personagem

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

Os sujeitos filmados, em Os dias com ele e 7 de outubro, relacionam-se
com uma câmera, na maioria das vezes, fixa, transferindo a mobilidade da
encenação para a oralidade, uma zona entre o contar e o fabular. Essa tradição,
em que a câmera procura exaltar a potência da narração, instalou-se no Brasil
desde os primeiros filmes de Eduardo Coutinho “realizados nos anos 1970, dois
eixos mostram-se centrais na obra desse grande cineasta: de um lado seus
personagens, de outro, seus espectadores. ” (LINS, 2013, p.274). Depois de
Santo forte, cada vez mais, Coutinho restringe a variabilidade dos
enquadramentos e ângulos, por entender que o fluxo identitário não está na
mobilidade da câmera, mas sobretudo está presente no imaginário dos
personagens. A relação, entre quem filma e quem é filmado, nas obras de Carlos
Nader e de Maria Clara Escobar, aqui estudadas, acontece através de uma
câmera fixa e planos prolongados. Nessa condição, onde a câmera parece estar
presente mais para ouvir do que para ver, sua atuação é mínima permitindo aos
personagens um maior espaço para regularem suas próprias atuações.
Contudo e apesar das similitudes no modo como a câmera atua (fixidez e
duração) com os personagens nos filmes Os dias com ele e 7 de outubro, há
uma diferença no posicionamento da câmera. A triangulação entre câmera,
diretor e personagem, na cena de Carlos Nader (Figura 61), provoca uma
regulagem distinta na encenação e no modo de ver a cena. Ao dissociar o ponto
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de vista do cineasta ao da câmera, Nader, assim como Coutinho (Figura 62), não
tenciona a cena da mesma forma que Maria Clara (ela o faz, sobretudo na
montagem, mas ao se posicionar em frente ao seu pai, ela se coloca em uma
postura de enfrentamento).
Figura 62 - câmera frontal adotada por Maria Clara

Fonte: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013, Filmes de Abril).

Eles (Nader e Coutinho) acolhem a mise en scène dos personagens
marcando de maneira mais explícita a distinção do olhar de quem filma, de quem
é filmado e do público. No documentário 7 de outubro, em que há dois diretores
em cena, existe a presença da segunda câmera, como vimos anteriormente (ver
capítulo 4.3) elas (as câmeras) dialogam como forma de marcar a expressão
poética de cada diretor. As triangulações desenhadas pelas lentes de Nader e
Coutinho promovem ao mesmo tempo uma individualização e uma relação do
olhar entre o cineasta, os personagens e o espectador. As narrativas se
oferecem ao olhar do outro, em um jogo de olhar e ser olhado, não apenas na
relação dos corpos no espaço, mas sobretudo pelo olhar da câmera. “O sujeito
filmado, infalivelmente, identifica o olho negro e redondo da câmera como olhar
do outro materializado. Por um saber inconsciente mas certeiro, o sujeito sabe
que ser filmado significa se expor ao outro.” (COMOLLI, 2008, p. 81). Este saber
ser olhado, no cinema, estabelece, como afirma Comolli, “uma dimensão
reflexiva no olhar” (2008, p. 82): diretor, personagem, assim como o espectador
ao olhar para o outro tem um retorno deste olhar sobre si mesmo, cada qual tem
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sua mise en scène também exposta no olhar do outro, portanto, a encenação de
cada sujeito é regulada por esse espaço.
Ainda para Comolli, há um esforço do espectador na tentativa de apagar
a condição de se ver enquanto espectador “O olhar é cego para aquilo que, dele
mesmo, volta a ele como sua consciência, como sua forma. O desejo do
espectador é de ser enganado, cegado sobre seu próprio estatuto, sobre o
funcionamento daquilo que o faz gozar.” (2008, p. 83). Jogo de cena (Eduardo
Coutinho) afasta ainda mais a possibilidade do espectador não refletir sobre a
sua condição, enquanto um olho que olha e se olha. Os espectadores ao
perceberem o jogo “das personagens que falam de si em chave autobiográfica e
as que resultam do trabalho de atrizes desconhecidas que interpretam a partir
de um script produzem o mesmo efeito de verossimilhança, autenticidade e
convencimento”. (XAVIER, 2015, p. 241). O efeito de autenticidade está na
crença dos que performam e dos que olham, no entanto, a regulagem da
encenação sofre interferência diretamente do modo como a câmera atua.
Figura 63: Triangulação da câmera - personagem Jogo de cena

Fonte: Eduardo Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2014, Já Filmes).

A triangulação câmera-diretor-personagem de Jogo de cena, ao separar
o olhar dos sujeitos implicados no jogo cênico, contribui para estabelecer a
natureza distinta de cada um dos agentes performadores, deste modo, o
espectador consciente do seu estatuto na cena (de se ver espectador), acaba
por descobrir que as regras do jogo da espectatorialidade estão nesse trânsito
entre o lugar que ocupa na sala de cinema e o apagamento do mesmo. “A crença
tem necessidade da consciência que a ameaça, tem necessidade dessa ameaça
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para se reforçar. Estamos dentro de uma psicologia da cumplicidade dos
contrários.”(COMOLLI, 2008, p. 84)
Concordamos com Comolli sobre a dimensão reflexiva do olhar (saber-se
enquanto espectador) e o desejo de apagar esse estatuto, enquanto um duelo
necessário para que haja adesão à coisa representada. Contudo, pretende-se
demonstrar, através desses desenhos, do olhar na cena, promovidos pela
posição da câmera (Figuras 61 e 62), como a forma de ser olhado pela lente
pode interferir na regulagem da performance.
No caso de Os dias com ele a diferença no posicionamento da câmera é
tênue, em relação a 7 de outubro, mas suficiente para apresentar uma regulagem
distinta nos modos de encenar do personagem quanto nos modos de performar
do espectador.
Maria Clara faz a opção por uma câmera frontal - diretora, câmera e
personagem estão em linha (Figura 62). Essa configuração cênica promove um
alinhamento entre o público e a diretora, em que o ponto de escuta e o ponto de
vista são compartilhados. A performance emotiva afeta diretamente o
espectador45. No mesmo eixo do campo visual, o olhar do público em sincronia
com o da cineasta promove uma identificação, o espectador segue mais próximo
da cineasta vivendo em conjunto os ressentimentos e as angústias de Maria
Clara sobre as histórias de família não vividas. A relação entre pai e filha é
mediada pela câmera, o aparato tecnológico se impõe diante do personagem
Carlos Henrique, sua experiência de teatrólogo faz do escritório seu palco e da
câmera frontal a plateia do teatro. Em diversas passagens do filme, Carlos
Henrique encena para a câmera como se estivesse em um teatro diante do
público, envolvendo Maria Clara na encenação como se ela fizesse parte de uma
grande plateia. A câmera posicionada frontalmente contribui para Carlos
Henrique regular a sua performance teatral, bem como aproxima o
compartilhamento das experiências vividas entre Maria Clara e o espectador.
Em A cidade é uma só?, a câmera encena de outra forma, Adirley Queirós
opta por uma pluralidade dos enquadramentos. São planos fixos, móveis,
próximos ou distantes dos sujeitos filmados, contudo, antes de abordar a atuação
da câmera e o modo como ela regula a performance dos personagens neste

45

Sobre o engajamento emocional do espectador em Os dias com ele ver cápitulo 5.2.1.

126
documentário, torna-se necessário introduzir no debate algumas ideias do
pesquisador Ismail Xavier acerca da teatralidade.
No seu artigo “A teatralidade como vetor do ensaio fílmico no
documentário brasileiro contemporâneo”, o pesquisador tece considerações
sobre as relações entre cinema, performance e teatro no filme Jogo de cena. O
autor compartilha com o pensamento de Comolli no que diz respeito ao “efeito
câmera” sobre o sujeito filmado, Xavier observa como a tecnologia da imagem
pode produzir regulagens distintas na teatralidade dos personagens. No lugar do
conceito de mise en scène empregado por Comolli, Xavier adota os termos
“teatralidade” e “performance” para se referir ao documentário que abraça a
ficção. Tendo como referência os estudos de Josette Féral, o pesquisador
brasileiro compreende a ideia de teatralidade “como uma condição que
transcende o teatro”(2015, p. 231), e o teatro como “uma das manifestações da
teatralidade” (2015, p. 233). A teatralidade aqui é expandida para além do
espaço cênico, podendo até mesmo ser revelada através dos olhos de um
observador, para o autor basta que alguém contemple situações do cotidiano
como se fosse uma cena que represente uma determinada manifestação ou
estilo para estarmos diante de uma “teatralidade da situação”.
Em Nós que aqui estamos, por vós esperamos (1999), documentário de
Marcelo Masagão, o filme traz uma câmera que recolhe fragmentos, fotos,
material de arquivo sobre fatos marcantes da história mundial, no período de
transição entre os séculos XIX e XX. Masagão cruza histórias reais e imaginárias
de figuras ilustres e pessoas comuns desse período. A câmera coloca o
espectador como um flâneur que observa tipos sociais e explora a “teatralidade
das situações” como se este não estivesse implicado na história. Ao final, o
cineasta insere o espectador-observador no curso da história de maneira
inesperada.
Xavier afirma que outro fator que gera manifestações de teatralidade é o
espaço, para ele a arquitetura ou um determinado lugar podem disparar a
teatralidade antes mesmo da intenção de um performer. Julgamos que o efeito
câmera, a dinâmica do olhar e o espaço são importantes instâncias de
teatralidade no filme A cidade é uma só?. Esse movimento que combina espaço
e olhar enquanto potencializadores de teatralidade, Comolli nomeia de automise-en-scène.
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Mesmo Nancy sendo uma personagem histórica e Dildu e Zé Bigode
serem atores, a teatralidade construída por eles possui mais similaridades do
que distinções, o “efeito de autenticidade” está presente nas performances dos
três personagens, todos constroem “um ponto de vista de quem acredita
inteiramente no que conta, pois, narrar é assumir uma identidade” (XAVIER,
2015, p. 245)
A distinção entre as personagens inventadas e a personagem histórica
em A cidade é uma só? parece aproximar-se do modelo de teatralidade estudado
por Xavier em Jogo de cena, filme no qual atrizes conhecidas e desconhecidas
e figuras reais são articuladas com intuito de refletir sobre a dinâmica da
identidade e da diferença entre suas performances.
[…] a distinção entre a teatralidade da performance no sentido
mais amplo, que é a presença e a autoconstrução de si como
personagem pública e a teatralidade da representação da atriz de
teatro em que há a construção explícita de uma alteridade
mediada por um, texto. (XAVIER, 2015, p. 242)

Observando a distinção entre as teatralidades (da vida real e da ficção),
nota-se uma separação que procura “definir os pontos extremos de um modelo”
(XAVIER, 2015, p. 242). O cinema de Queirós não permite a classificação rígida
da performance dos seus personagens, ele trabalha entre esses espaços
extremos de teatralidade. Seus personagens (reais e fictícios) são feitos dessa
matéria limiar. A autoconstrução de Nancy por vezes é atravessada pelo roteiro
do cineasta, como na sequência em que ela prepara o café para a equipe e
apresenta Dildu (personagem) para Adirley (o diretor do filme), nesse momento
fica explícito a intervenção do texto na cena.

Figura 64: Nancy apresenta Adirley para Dildu.
Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)
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Mesmo Nancy sendo uma personagem “pública” - que narra a expulsão
dela e de outras famílias do plano piloto tendo como consequência a segregação
entre centro e periferia - sua autoconstrução por vezes é afetada pelo texto de
Adirley Queirós, o que torna a teatralidade um movimento híbrido, um espaço
limiar entre a performance e a representação. Os personagens reais e fictícios
partem de uma zona distinta de teatralidade para se encontrarem no limiar. O
movimento de Nancy sai da teatralidade da performance para se aproximar da
teatralidade da representação, enquanto Dildu e Zé Bigode percorrem o caminho
contrário, o roteiro para eles aparece enquanto um dispositivo potencializador
para explorar situações cotidianas.
Limiar
Teatralidade da
Performance

Teatralidade da
Representação

Nancy→

←Dildu

Ao apontarmos o roteiro enquanto uma interferência explícita na
construção de uma personagem, é preciso ressaltar, que no caso de Queirós, o
roteiro não se impõe com falas pré-determinadas. Na quinta edição do festival
de documentários CACHOEIRAdoc46, Adirley Queirós falou sobre a forma de
seus filmes e como funciona o trabalho com os personagens no set de filmagem.
O cineasta explora a arquitetura - o espaço em que vive (ou atua) o personagem
- como elemento regulador da auto-mise-en-scène.
No caso de Branco sai, preto fica, segundo Queirós, apenas as locações
foram roteirizadas. As falas do rádio amador Marquim, interpretado por Marquim
da tropa, não foram escritas.

Festival de documentários coordenado pelas professoras do curso de Cinema e Audiovisual
da UFRB, Amaranta Cesar e Ana Rosa Marques.
46

129
Figura 65: Locações de Branco sai, preto fica.

Fonte: – Branco sai, preto fica. (Adirley Queirós, 2014, Vitrine Filmes)

Queirós idealizou a cenografia da locação - a casa com elevador e
escadas adaptadas para cadeirante, o equipamento e o material da rádio, o
artefato da bomba sonora - trata-se do “habitus” de Comolli, o espaço que atua
no corpo enquanto um dispositivo desencadeador de cenas e depoimentos. A
história de Marquim da tropa (pessoa ordinária da vida real), enquanto
sobrevivente de uma ação racista da polícia no clube Quarentão, na cidade de
Ceilândia, em março de 1986 durante um baile de black music, que o deixou
paraplégico,

confunde-se

com

a

interpretação

do

radialista

Marquim

(personagem ficcional) que junto com os amigos preparam uma bomba sonora
como forma de se vingarem da violência das políticas segregacionistas do
estado.
Figura 66: Personagem Marquim

Fonte: – Branco sai, preto fica. (Adirley Queirós, 2014, Vitrine Filmes)
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Assim como em A Cidade é uma só?, a teatralidade em Branco sai, preto
fica enlaça, em um só tempo, vida vivida e imaginada. Ao empregar cenários,
paisagens e a arquitetura da cidade como forma de influenciar a performance
dos personagens, Queirós cria inúmeras possibilidades de linguagem e leitura
para discutir as políticas públicas que afetam a vidas das populações periféricas.
O espaço não é o único elemento que impulsiona a teatralidade para essa zona
híbrida entre realidade e ficção, a câmera também atua como elemento regulador
da auto-mise-en-scène.
A manipulação do tempo, do silêncio e dos enquadramentos são
responsáveis pela atmosfera dos planos em Branco sai, preto fica. Os planos
longos de Marquim saindo do carro, montando sua cadeira de rodas, entrando
no elevador da sua residência com os diálogos em suspenso - na banda sonora
ouve-se apenas o som ambiente das máquinas responsáveis por sua locomoção
- acentuam a dificuldade de mobilidade do personagem e a injusta mutilação
sofrida pelo confronto com os policiais no Quarentão.
Figura 67: Marquim saindo do carro

Fonte: – Branco sai, preto fica. (Adirley Queirós, 2014, Vitrine Filmes)

Em A Cidade é uma só? há várias sequências em que o espaço e a
construção do plano potencializam a mise-en-scène de Dildu. Circulando de
carro pelo Plano, Dildu no banco de trás, Zé Bigode no volante e a câmera no
banco do carona levando consigo o espectador, o efeito da câmera é de
cumplicidade.
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Figura 68: Dildu circulando pelo Plano de carro

Fonte: – A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2012, 400 filmes; 5 da Norte)

Os personagens e o espectador-passageiro avistam a cidade através das
janelas do veículo, a situação cênica (cumplicidade e passeio) mobiliza Dildu
para fabular e refletir sobre a arquitetura e o não pertencimento a este espaço.
Não se trata mais de um relato de algo anterior, mas a encenação – regulada
pela câmera e pelo espaço – tornando-se ela própria uma forma de estar e
modificar o mundo.
No filme Orestes47 (2015) de Rodrigo Siqueira, o espaço apresenta-se
como fator determinante enquanto instância reguladora da encenação. Há dois
espaços chaves neste documentário: uma sala de tribunal e um prédio, uma
antiga prisão do DOI-CODI, para onde presos políticos do regime militar no Brasil
eram levados para serem interrogados, torturados, e por vezes mortos. As
locações são um convite à fabulação.

Figura 69: Antiga prisão Doi-codi.
Fonte: Orestes (Rodrigo Siqueira, 2015, 7 Estrelo Filmes).

Rodrigo Siqueira apropria-se da história de Ésquilo para tratar histórias de violência
promovidas pelo estado brasileiro. A tragédia grega de 458 a.c. encena a história de um homem
que matou a própria mãe para vingar o assassinato do pai.
47
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Orestes aproxima vítimas, do passado e de hoje, que sofreram algum tipo
de violência patrocinada pelo estado. Em uma antiga carceragem do regime
militar, o filme reúne um grupo de pessoas para sessões de psicodrama, entre
elas estão a filha de uma guerrilheira morta na década de 1970, um sobrevivente
dos porões do DOI-CODI, pais de jovens assassinados por policiais militares e
a coordenadora de um grupo de vítimas de violência que defende a pena de
morte para “marginais”.
Figura 70: Personagens de Orestes

Fonte: Orestes (Rodrigo Siqueira, 2015, 7 Estrelo Filmes).

Logo na entrada do cárcere, na rua Tutóia, um personagem relata “aqui
eles brincavam com a gente de dar choquinho”. A filha de Arariboia relata a
suspeita de que seu pai fora torturado e morto nessa carceragem.

Um

personagem, sobrevivente da tortura, confirma a história sobre o assassinato de
Arariboia. Assim, cheias de silêncio, as salas e corredores vazios da cadeia vão
sendo preenchidos por histórias de resistência.
Ainda em Orestes, um tribunal de justiça, advogados de acusação e
defesa, encenam a simulação de um julgamento. Tanto o júri simulado, quanto
as sessões de psicodrama tem a encenação marcadamente influenciada pelo
espaço.
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Figura 71: Tribunal de justiça

Fonte: Orestes (Rodrigo Siqueira, 2015, 7 Estrelo Filmes).

A encenação mediada pela câmera e o espaço parece ser uma forma
importante que o documentário contemporâneo brasileiro encontrou para habitar
essa zona limiar, para Rodrigo Siqueira “por mais que as pessoas tentam
enquadrar os filmes entre ficção e documentário, há entre um e outro um
espaço que é muito legal de trabalhar”48. (grifos nossos) Entre o relato e a
encenação o cinema constrói filmicamente uma terceira margem. O frescor e a
potência do cinema do entrelugar está justamente em se colocar em zonas de
descentramento.
O jogo entre cinema, teatro e vida apresenta-se imperativo no estudo
sobre as construções fílmicas de espaços limiares. O documentário mais recente
lança mão de uma variedade imensa de artifícios para construir personagens
limiares, e a encenação tornou-se uma potência na manifestação dessas zonas
híbridas entre a teatralidade da performance e a teatralidade da representação.
A dinâmica do olhar, seja atuando com a câmera porque ela está lá, como em
Pacific (Marcelo Pedroso, 2011) e Pan cinema permanente (Carlos Nader,
2008), ou fingindo que o aparato tecnológico está ausente como em Serras da
Desordem (Andrea Tonacci, 2004) e a Alma do Osso (Cao Guimarães, 2004),

48

Entrevista de Rodrigo Siqueira para o site www.rua.ufscar.br disponível em 9/09/2016.
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ou ainda transitando entre os dois dispositivos como os personagens Carlos
Henrique (Os dias com ele) e Lula (Entreatos, João Moreira Salles, 2004) que
atuam para e com a câmera, todas essas formas de olhar são variantes que
determinam o jogo de cena.

5.3 Performance: espaços de ausência
Para pensar a performance no documentário contemporâneo brasileiro
trouxemos, até o momento, diversas variantes: o modo como a câmera atua, o
jogo de olhar e ser olhado entre cineasta, personagem e espectador, o espaço
que atua no corpo enquanto um disparador de teatralidades. Agora, para
continuarmos essa discussão nos debruçaremos sobre espaços de ausência na
obra fílmica. Como são construídas (e podem ser lidas) as experiências entre o
vivido e o imaginado sobre espaços ausentes? O primeiro impulso para pensar
a questão da ausência, enquanto um elemento que interfere na performance,
como não poderia deixar de ser, veio dos próprios filmes. Como na ausência do
registro original do jingle, em A Cidade é uma só?, ou a foto que a câmera de
Maria Clara não encontra nos retratos de família, ambas são ausências na obra
que acabam por determinar o modo de performar dos diretores e afetam o modo
de percepção dos espectadores.
Além de observarmos a importância dos espaços ausentes na construção
e na interpretação da parte visível das obras, as inquietudes trazidas por Jacques
Rancière, em “Athusser: a cena do texto”, motivaram a reflexão deste capítulo.
Neste artigo, o filósofo francês examina os escritos de Louis Althusser, enquanto
leitor de Karl Marx, e encontra em seus textos “um modo de leitura onde a
ausência se mostra a livro aberto na presença. ” (1995, p.173). Podemos pensar
sobre essa política da ausência não somente no campo da cena escrita, como
fez Rancière, mas também podemos experimentá-la no campo da cena fílmica.
Sobre esse espaço vazio, onde aparentemente o texto se cala, Rancière nos diz,
“Como obra a continuar, vejo principalmente uma ausência de obra a interrogar,
ou antes, uma relação tensa, violenta, entre obra e ausência de obra. ” (1995,
p.171).

É visível que as performances fílmicas, construídas sobre espaços

ausentes, buscam dispositivos de apresentar gestos em cena que interroguem,
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tensionem e consequentemente possibilitem às histórias um meio de sobreviver
as obras.
Buscar na lacuna a presença que falta tem sido um expediente muito
utilizado por cineastas contemporâneos como forma de colocar em cena as
histórias narradas. São performances sobre ausências, que se efetuam a partir
do que está fora da imagem ou de um resíduo de imagem. Retratos de
identificação (2014), documentário dirigido por Anita Leandro, garimpou, nos
arquivos das agências de repressão, fotos de presos políticos para contar uma
história sobre a qual o Brasil se calou. Em um depoimento, disponível na internet,
a diretora comenta sobre a importância do cinema na (re)construção da
memória:
Os arquivos não se entregam facilmente, os arquivos são
vestígios, são restos, são sobras do passado, eles são coisas
quase invisíveis. Aí um trabalho importantíssimo do cinema, da
imprensa e da televisão, tornar visível, tornar audível essas
coisas quase insignificantes que sobraram.49

A impossibilidade de acessar uma presença plena do visível em sua
materialidade convida os diretores a performarem. (Re)Organizando os arquivos
e suas lacunas, os filmes encontram modos de aparição para o que, até então,
estava ausente ou invisível para a história. Tanto a obra de Rancière, quanto as
palavras de Anita Leandro nos colocam novamente na esteira das ideias de
Benjamin acerca do conceito de história descrito em suas teses. Ao olharmos
para a história sob o signo da ruína, do fragmento, do resíduo, a relação entre
ausência e presença se impõe pela complementariedade dos contrários.
[…] eis, a um só tempo, um fato de linguagem e um fato de fato.
Ou, em outros termos, para o perspectivismo, o mundo é,
simultaneamente e indissociavelmente, feito (artifício, ficção) e
fato (real). Entre um e outro – a ordem das aparências e a ordem
das essências - está o corpo em performance. […]
No âmbito desta ontologia relacional, o critério valorativo de uma
performance não passa mais pela verdade – sua adequação ao
mundo da referência ou da sua “autenticidade” -, mas pela
efetividade de sua operação, por sua produtividade, por sua
49

https://www.youtube.com/watch?v=oz-v0lvCMU0 depoimento da diretora do documentário

Retratos de Identificação, Anita Leandro, disponível em 13/02/2017.
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eficácia. Performar é menos encenar, fantasiar um corpo ou
mascarar um rosto, do que produzi-los, reinventá-los. (BRASIL,
2014, p.138-139)

No cinema do entrelugar fotografias, cartas, relatos, lugares, canções
tornam-se um clarão para os escombros da história. O caráter relacional entre
presença e ausência, imanente ao fragmento histórico, cria um ambiente
fecundo para a performance (entre o vivido e o imaginado). É diante de espaços
ausentes que o cinema do entrelugar tem a possibilidade, através de limiares
feitos entre a ficção e o fato, de transformar a invisibilidade e o silêncio dos
arquivos em imagens visíveis e audíveis.
Para falar de um cinema, no qual o corpo está em performance sobre
espaços ausentes, vamos recolher para análise algumas lacunas das últimas
obras de Adirley Queirós e Carlos Nader50 - Branco sai, preto fica e A paixão de
JL.
Partiremos de um ponto em comum entre essas obras antes de
apreciarmos suas particularidades no modo de performar sobre as ausências.
Nos dois filmes o modo de aparição das imagens, que constituem as
personagens dessas narrativas, estão sob o mesmo regime: uma situação de
crise. No documentário Branco sai, preto fica, Queirós confronta crimes
praticados contra as populações periféricas que levaram as políticas
segregacionistas entre Brasília e o seu entorno. O baile de black music é um
índice narrativo desta segregação. Fronteiras vigiadas, toques de recolher e a
construção de uma bomba narram a possibilidade de uma guerra iminente. A
paixão de JL, um filme diário, trata da crise identitária do artista José Leonilson
diante da descoberta de ser portador do vírus HIV. Diz o personagem “Quem eu
sou? Eu não tenho ideia, eu não sei qual é a minha identidade? ”, as angústias
de Leonilson estão inseridas no filme em um contexto político de crise mundial,
no início dos anos 1990: o grande número de infectados pela AIDS, a ascensão
de Georg Bush à presidência dos EUA, a guerra do Golfo e o processo de
impeachment do presidente da República do Brasil, Fernando Collor de Melo.
Para pensar em como as imagens (e suas ausências) constituem-se nos
cenários de crise nesses dois filmes, vamos nos aproximar do pensamento da
Até o presente momento da produção deste texto Maria Clara Escobar não havia produzido
outro longa metragem.
50
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analista e filósofa da imagem Marie-José Mondzain. Em seu livro Imagem, ícone,
economia, a pesquisadora irá buscar nas fontes bizantinas, período do conflito
entre iconófilos e iconoclastas, as bases para refletir sobre o pensamento
contemporâneo da imagem.
Ao estudar esse período de guerra entre os que cultuavam e os queriam
destruir as imagens religiosas, Mondzain examinou a importância do conceito
economia51 para se pensar a imagem enquanto uma relação econômica de
investimento e gasto. Economia, portanto, não se restringe a bens materiais, mas
também inclui os bens simbólicos. Além do uso rotineiro do termo economia para
designar a administração de bens e serviços, o termo foi empregado no período
bizantino para referir-se “ao princípio fundador e unificador da encarnação da
imagem natural do Pai na pessoa do filho” (MONDZAIN, 2013, p. 34). Portanto,
na perspectiva teológica, economia é um conceito que remete a Deus enquanto
um grande organizador e articulador do mundo que ao dar visibilidade (filho),
aquele que era invisível e inteligível (Pai) transforma a ordem do mundo
baseando-se em uma economia relacional entre ausência e presença. Segundo
Mondzain, a questão posta pela igreja iconófila é […] “de que modo a imagem
natural e invisível assumiu a carne, e de que modo a carne de nossas imagens
visíveis nos reconduz a essa imagem invisível? ” (MONDZAIN, 2013, p. 108). A
doutrina da economia das imagens, baseada em um sistema relacional de
visibilidades e invisibilidades pode ser aplicada a qualquer imagem.
A economia é a dimensão real, histórica e a dimensão temporal
do olhar. Ela designa essa negociação ininterrupta dos olhares
entre o que está presente e o que está ausente. É dizer que só
há vida dos signos numa relação com a ausência e em uma
separação da presença. (MONDZAIN, 2014, p. 4)

A performance sobre espaços ausentes constrói imagens em uma relação
econômica, ou seja, em uma negociação estética entre o ver e o não ver. Ao
estudar essa política do gesto pautada entre saberes e não saberes, Rancière
destaca algumas linhas de Ler o capital de Althusser:

A autora faz um estudo do conceito economia desde o campo semântico grego (Oikonomia)
passando por Platão e Aristóteles até a retomada do termo em contextos cristãos no período
bizantino, no século IX.
51
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Na história da cultura humana, nossa época pode aparecer algum
dia como marcada pela prova mais dramática e mais laboriosa de
todas, a descoberta e a aprendizagem do sentido dos gestos mais
“simples” da existência: ver, escutar, falar, ler – esses gestos que
põe os homens em relação com suas obras e essas obras
atravessadas na garganta que são suas “ausências de obras.”
(ALTHUSSER apud RANCIÈRE, 1995, p.172)

Maria Clara Escobar para encarnar essa política do gesto, em que a cena
se debruça sobre as ausências da história (entre ela e seu pai) também recorre
a figura de Althusser. Através da leitura da peça dramática em que Althusser é
um personagem torturado, a cineasta, por meio de uma negociação entre o que
está presente e ausente da imagem libera uma forma de aparição da tortura
sofrida pelo seu pai no período da ditadura. O ato de não querer ver, de Carlos
Henrique, para não precisar olhar para si mesmo é o recurso encontrado por
Maria Clara para falar sobre uma história de dor e silêncio. A performance de
uma ausência parte do que está visível na cena para acessar a parte não visível
da história; e juntas, em um sistema relacional retornarem para um outro visível,
entre o vivido e o imaginado, em um cinema do entrelugar.

5.3.1 O espectador-alvo e outras ausências em Branco sai, preto fica
Ler para poder ver, escutar para poder falar, são os “gestos simples” dos
quais Althusser nos alertou para que os homens sejam atravessados por suas
obras, para Rancière esses são gestos que se desdobram em potência diante
de obras que encarnam ausências. Nesse sistema relacional, o cinema do
entrelugar faz vir para a frente o que estava latente nos fragmentos e lacunas da
história. As imagens aguardam o olhar espectatorial para se tornarem realmente
audíveis e visíveis, Mondzain irá chamar de “imagem” o modo de aparição frágil
de uma aparência que se constitui a olhares subjetivos, em uma subjetivação do
olhar. A “imagem” é efetivamente, no meu léxico, o que constitui o sujeito. ”
(MONDZAIN, 2014, p. 2-3). A “imagem” entre aspas é uma “imagem” por vir,
uma “imagem” a ser conceituada e não uma imagem objetificada; são imagens
que permitem ao espectador a identificação de si mesmo.
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As lacunas de Adirley Queirós, em Branco sai, preto fica, atravessam o
espectador de várias formas, contudo, e nesse sentido, há uma cena exemplar
no filme. Dimas Cravalanças (Dilmar Durães), um homem vindo do futuro, do
ano de 2073, tem como objetivo encontrar provas de crimes praticados pelo
estado contra as populações periféricas de Brasília. Sua missão é encontrar
Sartana, frequentador do Quarteirão nos anos 1970, que durante um baile foi
pisoteado por cavalos da polícia e teve sua perna esquerda amputada.
Figura 72: Personagem Sartana.

Fonte: – Branco sai, preto fica. (Adirley Queirós, 2014, Vitrine Filmes)

Na busca por Sartana, Cravalanças anda por espaços abandonados,
construções em ruínas, casas empilhadas. O vemos revirando os escombros do
passado à procura de provas dos malfeitos do estado contra os negros e
marginalizados, quando então, em um galpão sombrio, cheio de ferros
retorcidos, ele saca a sua arma (invisível), fica à espreita e começa a atirar - o
som dos disparos dá visibilidade a arma (Figura 73) – também não vemos contra
quem Cravalanças está atirando, até o momento em que ele se volta para o
público, olhando diretamente para a lente da câmera e crava sua lança no
espectador. O tiro certeiro corporifica o público (Figura 73); eu, você, cada um
que foi atingido por esse tiro, entra para a história. Nossa ausência torna-se
visível. O espectador se vê corresponsável por um passado desconectado do
seu presente e futuro.
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Figura 73 - Cravalanças atirando com sua arma imaginária

Cravalanças atirando no espectador

Fonte: Branco sai, preto fica. (Adirley Queirós, 2014, Vitrine Filmes)

Difícil não pensar na tese do “anjo da história” de Benjamin. Cravalanças,
assim como o anjo da história, lança um olhar trágico sobre a humanidade:
[...] O anjo da história tem de parecer assim. Ele tem seu rosto
voltado para o passado, onde uma cadeia de eventos aparece
diante de nós, ele enxerga uma única catástrofe, que sem cessar
amontoa escombros sobre escombros e os arremessa a seus
pés. (BENJAMIN apud LÖWY, 2005, p.87)

A performance de Cravalanças aponta para o nosso medo de olhar os
escombros da história. O Brasil fechou os olhos para a escravidão, para o
extermínio das populações indígenas, para a brutalidade da ditadura militar. São
histórias apagadas por políticas de estado que perpetuam a institucionalização
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da violência. Orestes mostra muito bem que ao não enfrentarmos o passado a
violência se repete, a polícia continua matando, torturando e apagando histórias
– são escombros se amontoando sobre escombros.
Figura 74: Cena final de Branco sai, preto fica.

Fonte: Branco sai, preto fica. (Adirley Queirós, 2014, Vitrine Filmes)

Quando o personagem de Adirley Queirós crava o olho no espectador, a
história do outro deixa de ser a do outro e passa a ser a história de todos nós.
Queirós explora a dimensão econômica da imagem através dos seus
personagens mutilados. A imagem da perna amputada de Sartana e a imagem
da condição de cadeirante de Marquim negociam presente e passado,
visibilidades e invisibilidades da história.

Figura 75: Marquim e Sartana.
Fonte: Branco sai, preto fica. (Adirley Queirós, 2014, Vitrine Filmes)

142

Seus corpos mutilados também fazem parte da performance relacional
entre ausência e presença. Sartana carrega consigo a história viva do que foi
aquela noite na casa de shows do Quarteirão, onde foi vítima da truculência
policial:

O fim do Quarteirão foi meio que assim, o fim da fase da minha
vida, o fim de uma das minhas vidas, comecei uma outra vida ali,
foi um outro choque, sair do hospital foi um choque com a
realidade, um choque com as ruas onde a gente dançava, tudo
em que eu passava, eu lembrava uma coisa [...] parece que a
cidade toda era parte da minha vida, parece que cortei aquilo ali
tudo, era uma parte que eu tava perdendo, não tinha mais o direito
de tá ali naquela esquina, eu cheguei em casa e não queria mais
sair de casa. (Sartana, Branco sai, preto fica)

Uma perna amputada, uma cidade amputada, uma história amputada. O
corpo de Sartana a partir da invisibilidade da parte que lhe foi arrancada cria
imagens visíveis de uma história que não deve ser apagada.
Figura 76: Sartana observando a cidade.

Fonte: Branco sai, preto fica. (Adirley Queirós, 2014, Vitrine Filmes)

Os personagens Sartana e Marquim operam na construção das
visibilidades históricas de forma distinta. Sartana, em sua performance, desenha
imagens da destruição de Brasília, antecipando o futuro sombrio. Marquim
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atualiza as narrativas do passado por meio de sua rádio amadora. Através de
suas contações, embaladas por músicas do passado, revivemos as danças, os
passos, as paqueras, os amigos, os djs do Quarteirão, mas sobretudo, é através
da narrativa de Marquim, logo na abertura do filme, que a história da invasão
policial no baile é narrada [...] “puta para um lado, viado para outro! Bora! Tá
surdo negão? Branco lá fora, preto aqui dentro. Branco sai, preto fica! ” O
território do passado é explorado por Marquim no plano do audível (rádio) e
Sartana profetiza o futuro no plano do visível, através dos seus desenhos.
Figura 77: Marquim narrando, Sartana desenhando.

Fonte: Branco sai, preto fica. (Adirley Queirós, 2014, Vitrine Filmes)

Assim como Sartana, o corpo de Marquim também carrega a marca da
ausência. A ausência de mobilidade territorial e social está expressa na sua
condição de cadeirante. Queirós explora, através de planos longos e sem
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diálogos, a mobilidade comprometida de Marquim. Uma perna imobilizada. Uma
cidade imobilizada. Uma história imobilizada. A performance do corpo da
personagem não permite que a história se cale sobre as fronteiras erguidas entre
o plano e as populações periféricas. O não encontro entre Brasília e o seu
entorno está manifesto em uma relação de ausência e presença na imagem.

5.3.2 A paixão de JL: negociando invisibilidades
Assim como no filme, Branco sai, preto fica, em A paixão de JL, as
performances do diretor, Carlos Nader e de seu personagem, José Leonilson52,
exaltam “a um só tempo, forma de vida e forma da imagem” (BRASIL, 2014, p.
133). A primeira cartela do filme anuncia: “o conteúdo desse filme apresenta
ficção e realidade”.
Em janeiro de 1990, o artista plástico José Leonilson dá início a gravação,
em fita K7, de um diário íntimo, a intenção, segundo um texto inicial do filme, era
“tornar públicos os seus sonhos, memórias e ficções pessoais. ” As primeiras
sequências apontam para um lugar de performance entre a subjetivação e a
realidade. Cenas da vida social e política de 1989 contextualizam e dialogam
com o momento das gravações de Leonilson: imagem do estudante chinês que
parou os tanques do exército na Praça da Paz, a queda do muro de Berlim, que
separava a Alemanha ocidental da oriental, e o discurso do presidenciável
Fernando Collor de Melo com a promessa de varrer a corrupção do país são
articuladas com imagens de um universo de puro lirismo, um balé de luzes e
imagens borradas ilustram a narrativa de Leonilson sobre um sonho, no qual ele
sonha que acorda e começa a gravar o próprio sonho. O filme se faz nesse
entrelugar navegando pelos dois universos, o onírico e o referencial.

José Leonilson Bezerra Dias (Fortaleza, 1957 – São Paulo, 1993). Pintor desenhista e escultor.
“A obra de Leonilson é predominantemente autobiográfica e está concentrada nos últimos dez
anos de sua vida. Segundo a crítica Lisette Lagnado, cada peça realizada pelo artista é
construída como uma carta para um diário íntimo. ” Texto extraído da enciclopédia Itaú Cultural.
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8742/leonilson
52
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Figura 78: Entrelugar – referencial e onírico.

Fonte: A paixão de JL (Carlos Nader, 2015, Já Filmes).

Nader parece ter encontrado neste personagem traços identitários de
aproximação consigo mesmo. Em O homem comum, o diretor falou abertamente
sobre suas inquietações: o sentido da vida, o medo de viver, o medo de morrer.
São questionamentos existenciais visitados, agora, por Leonilson, em A paixão
de JL. A vocação espiritual do cinema é uma busca constante de Nader, com
Leonilson, o cineasta pode explorar essa dimensão sagrada, sem, contudo,
provocar ou especular sobre esta dimensão, como fez com o seu personagem
Nilson de Paula, em O Homem comum. Da fala e das obras de Leonilson jorram
imagens a procura de um sentido espiritual da vida, Nader potencializa essa
busca existencial em A paixão de JL, sobretudo, através de deslizamentos entre
presenças e ausências na obra.
O filme movimenta-se em um espaço de grande negociação entre o que
está presente e o que está ausente da cena, e assim falar das fragilidades do
mundo e da vida do artista. Para refletir sobre as ausências postas em cena a
pergunta urgente que se deve fazer é: o que está fora da imagem? E percebese que o corpo de Leonilson foi subtraído da cena, não há uma fotografia ou
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imagem da face do artista, a ocultação do corpo será o dispositivo mais
importante, adotado por Nader, para apresentar o semblante do sensível em um
mundo inteligível.
Desenhos, bordados e pinturas, do artista plástico, são expostos em
retalhos de tecido e telas revelando uma cartografia dos corpos, no qual o
sagrado e o profano são enlaçados. A visibilidade da personagem é
confeccionada através da costura feita por Nader, tal qual as obras de Leonilson,
a montagem também realiza um trabalho de cerzir fragmentos. A voz do artista,
as obras, fotos de família, referências imagéticas e o universo político, do início
dos anos noventa, são alinhavados pela linguagem fílmica. Ademais, pouco a
pouco, entre o que vemos e não vemos, o corpo de Leonilson é impresso na
obra cinematográfica.

Figura 79: referências imagéticas que constituem o corpo de Leonilson

Imagem da queda do muro
de Berlim

Imagem: foto pais de
Leonilson

Imagem da obra de
Leonilson
Fonte: A paixão de JL (Carlos Nader, 2015, Já Filmes).
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Quando a performance não escancara o visível, ela pode fazer ver e
compreender a delicadeza do corpo que está ausente. Leonilson está na
contramão do mundo que o circunda, sua arte autobiográfica revela uma dor
profunda diante de um estado de mundo enfermo. As notícias do grande ataque
aéreo ao Iraque, executado pelos EUA em 1991, durante a guerra do Golfo,
mostram como as bombas que mataram milhares de civis iraquianos o dilaceram
também. O bordado de sua obra são como suturas e cicatrizes das enfermidades
do mundo.
Figura 80: Obra de Leonilson

Fonte: A paixão de JL (Carlos Nader, 2015, Já Filmes).

No filme, a subtração do corpo, no plano do visível, e o peso do mundo
que o artista carrega, aproximam o personagem não mais da imagem de um
santo carregador de histórias, como São Cristovão, em Eduardo Coutinho, 7 de
outubro (Cf. 4.3.1), agora, a aproximação será com a imagem do próprio Cristo.
O título do filme faz referência explícita à narrativa cristã sobre as
estações vividas por Jesus nas horas que antecederam a crucificação. A paixão
de JL se aproxima do modelo narrativo da paixão de Cristo para apresentar
eventos da vida de Leonilson, histórias de amor e sofrimento, que pouco a pouco
encaminham a narrativa para o ato final, a morte do artista. A morte, aqui, como
na paixão de Cristo carrega seu lastro de redenção. A doença no estágio final,
leva Leonilson, incondicionalmente, a refletir sobre o tema da morte. A morte
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oferece ao artista a face do medo, contudo também apresenta seu poder de
atração, enquanto uma possibilidade de vida completamente livre.
Como é possível observar, os depoimentos e a obra de Leonilson
apresentam uma face religiosa, contudo, trata-se de uma liturgia potencializada
ainda mais por Nader, principalmente através do conjunto de elementos fílmicos
adotado pelo cineasta. Título, seleção do material imagético e sonoro,
associações e enquadramentos colocam uma lente de aumento na leitura
religiosa da obra. Circulando a barra de uma camisola, Leonilson bordou a frase
“O que você desejar. O que você quiser. Eu estou pronta para servi-lo. ”
Figura 81: Camisola bordada na barra

Fonte: A paixão de JL (Carlos Nader, 2015, Já Filmes).

Nader apresenta um plano aberto da obra, para em seguida recortar a
frase final “para servi-lo” com do símbolo do peixe53. ” (figura 79). A potência
erótica da peça perde força para a potência religiosa. Através da escritura fílmica,
da ausência de parte da obra, Nader amplifica a dimensão religiosa do trabalho
de Leonilson.

Muitas obras de José Leonilson exploram ou carregam como assinatura o desenho de dois
peixes conectados por uma linha sinuosa. O desenho parece apontar tanto para o signo do
artista, um pisciano, quanto para o símbolo do cristianismo.
53
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Figura 82: Plano próximo da camisola.

Fonte: A paixão de JL (Carlos Nader, 2015, Já Filmes).

Leonilson escolheu o testemunho oral, e não a escrita, para narrar fatos,
sonhos, amores e sofrimentos em seu diário. A performance é de um orador que
mimetiza Cristo, o filho de Deus foi um grande pregador, sua história sobreviveu
por tempos na oralidade, sendo escrita muito tempo depois de sua existência.
Nader comporta-se como uma espécie de apóstolo ao produzir uma escritura
fílmica para contar a vida narrada por Leonilson. A palavra do artista plástico faz
ver o que está oculto, mas sobretudo é o cinema, sem ser “demasiadamente
visível” (RANCIÈRE, 2012) que possibilita manifestar o jogo entre o visto e o não
visto.
Figura 83: Obra de Leonilson.

Fonte: A paixão de JL (Carlos Nader, 2015, Já Filmes).

Ao adotar um modelo divino, como forma de aparição do corpo, Nader
parece revelar uma espécie de filme-sudário. A inspiração parece vir da própria
obra de Leonilson (imagens sobre tecidos). Empregando a mesma economia da
imagem das narrativas cristãs, da encarnação e ressurreição, o filme, assim
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como no santo Sudário de Turim, imprime a imagem de um corpo que se realiza
na crença do espectador. No entanto, as imagens de A paixão de JL estão à
espera de uma subjetivação, são corpos que “ainda esperam sua qualificação
por um olhar” (MONDZAIN, 2014, p. 2). O espectador entra na partilha do
simbólico, com a possibilidade de dar corpo aos seus próprios sonhos, fabular e
refletir sobre sua própria realidade.
Figura 84: Obras de Leonilson.

Fonte: A paixão de JL (Carlos Nader, 2015, Já Filmes).

A visibilidade histórica vive através da obra; a voz de Leonilson e de Nader
gritam através dos olhos. As imagens do cineasta e os desenhos do artista
plástico revelam a potência da voz, do testemunho da narrativa.
As performances do cineasta e do personagem abrem limiares, uma
negociação permanente entre o que está presente e ausente da obra. Os
desenhos de Leonilsom e os filmes de Nader possuem uma forma comum de
estar no mundo; a escritura de ambos compartilha emoções, batalhas e
mistérios. São artistas de busca, artistas de um entrelugar.

Figura 85: Obra de Leonilson, entre o deserto e o oceano
Fonte: A paixão de JL (Carlos Nader, 2015, Já Filmes).
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6. Notas finais sobre o cinema do entrelugar
“ O Brasil tem um enorme passado pela frente”
Millor Fernandes
O conceito de entrelugar se mostrou fecundo, enquanto fenômeno para
se pensar a obra documental brasileira contemporânea. Um cinema localizado
na virada do milênio, criou, na linguagem fílmica, formas de se manifestar através
de espaços limiares. Experiência, rastro, limiar, performance foram elementos
importantes para se refletir sobre as variantes do jogo cênico do entrelugar.
O cinema contemporâneo formulou em sua estrutura fílmica modos de
passagem, libertando o passado de enquadramentos fixos. Através de planos
limiares, som e imagem, em permanente negociação entre o que está ausente e
presente da cena, abriram um clarão para que histórias silenciadas ou apagadas
pudessem escoar e, assim, reestabelecer o fluxo das narrativas, devolvendo aos
sujeitos sentimentos de pertencimento e visibilidade histórica.
O cinema ao elaborar o passado por meio de limiares fílmicos entre o
vivido e o imaginado reativou a experiência visando menos uma fidelidade ao
passado e mais uma transformação do presente. Foram fatores históricos, como
as grandes guerras do século XX, a Shoah, as ditaduras militares na América
Latina, nas décadas de 1960-1970 que emudecerem os testemunhos,
pulverizaram a narrativa tradicional, não permitindo mais que as experiências
(Erfahrung) pudessem ser transmitidas. Contudo, foi exatamente esse cenário
sombrio que produziu novas formas de narrar. A história fez das sobras e das
ruínas a sua força. O caráter fragmentário transformou os narradores em
“sucateiros”.
Esse narrador sucateiro não tem por alvo recolher os grandes
feitos. Deve muito mais apanhar tudo aquilo que é deixado de lado
como algo que não tem significação, algo que parece não ter nem
importância, nem sentido, algo com que a história oficial não sabe
o que fazer. (GAGNEBIN, 2009, p. 54).

Diretores como Adirley Queirós, Maria Clara Escobar e Carlos Nader
recolheram os rastros e lacunas da história e a partir destas sobras e ausências
produziram um cinema do entrelugar. Foi possível observar diferentes
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percepções de tempo na obra de cada um desses cineastas, cada qual, ao
promover zonas de passagem entre espaços tidos como fronteiriços (centro e
periferia e passado e presente) imprimiu um tempo de duração variável. Os
entrelugares construídos a partir das relações entre a banda sonora e a
imagética, performances e enquadramentos permitiram que os personagens se
movessem através de limiares em uma relação particular com o tempo. A
variabilidade temporal da passagem vai desde os limiares fugazes em Os dias
com ele até os limiares inchados de A cidade é uma só?. Os filmes de Adirley
Queirós se mostraram exemplares para pensar, na contemporaneidade, as
relações e transformações de limiares e fronteiras no cinema do entrelugar. A
valorização e o esgarçamento do limiar em A cidade é uma só? levou Dildu ao
aprisionamento, tal qual os personagens de Kafka, Dildu não consegue
ultrapassar a porta que divide os territórios. Circulando de limiar em limiar, o
personagem não se faz visível para o Plano. Já em Branco sai, preto fica, as
fronteiras estão presentes impondo limites de separação, a transição entre o
Plano e a periferia está interditada. O que restou da presença do Plano na vida
das populações periféricas, neste filme, aparece enquanto cicatriz histórica, os
corpos dos personagens Marquim e Sartana carregam marcas de ausência e
separação.
Para estas notas finais, gostaríamos de fazer um exercício de
imaginação sobre como o cinema do entrelugar (seus limiares e fronteiras) tende
a se comportar, levando em consideração, primeiramente, o próprio pulsar do
registro fílmico mais recente, mas também tendo em vista o contexto histórico
que faz dessas obras uma expressão no mundo e não uma manifestação do
mundo. A ascensão de forças políticas e econômicas mais conservadoras tem
promovido uma polarização de ideias, mergulhando o país em uma cisão, na
qual pessoas com ideologias distintas não podem (não conseguem) mais se
sentar à mesa para debater. Qual o espaço, a possibilidade e a importância de
se praticar um cinema do entrelugar em um ambiente onde muros interditam o
diálogo, muitas vezes impossibilitando o seu transbordamento? É nesse ponto
da história, anos 2016 e 2017, esse limiar entre os filmes que foram e os que
ainda estão por vir que pretendemos refletir sobre as fronteiras impostas ao
entrelugar.
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Os muros do pós-guerra, derrubados depois de meio século de lutas,
voltaram a ser erguidos. Não apenas os muros visíveis, concretos, cinzas e
palpáveis, mas principalmente os muros invisíveis que são construídos de forma
silenciosa: divisão de classes, segregação, deslegitimação e apagamento das
classes subalternas. São muros que procuram tornar o outro invisível. O Brasil,
assim como o mundo, está diante de um processo de desaprender a ver e a
dialogar. O cinema do entrelugar tem sido um espaço dissonante, onde se pode,
como pregou Benjamin, “escovar a história a contrapelo” derrubar os muros da
história oficial e romper com o discurso dominante. Até o momento, o cinema do
entrelugar fez ver e ouvir os silêncios, os apagamentos e as lacunas da história.
Os filmes, aqui estudados, reviraram os escombros e trouxeram para o primeiro
plano histórias adormecidas, sejam nacionais, familiares ou individuais.
Contudo, será que o fenômeno cinematográfico do entrelugar sofrerá algum tipo
de abalo ou transformação diante de um mundo de extremos? Os personagens
desse mundo serão aprisionados em limiares como Dildu, ou viverão num mundo
fronteiriço como Marquim? Para tentar pensar sobre essa questão, é preciso
olhar para a natureza das imagens produzidas no frescor do agora.
Neste mundo fronteiriço, forças políticas atuam ferozmente na
delimitação territorial, o poder político-econômico tende a expandir e marcar de
forma bem definida o seu espaço, enquanto minorias e populações subalternas
sofrem retração nos limites de seu domínio.
O cenário impele, irremediavelmente, o contemporâneo para um
discurso identitário e territorial de lugar. As zonas limiares construídas pelo
cinema do entrelugar como forma de resistir às culturas e às políticas de
apagamento, por hora, parecem se retrair. O entrelugar cinematográfico propõe
espaços tanto de contato quanto de denúncia da separação, contudo, diante de
um país murado por discursos de ódio, o diálogo está interditado, aparentemente
não há contado, passagem ou limiar possível. A fronteira, nesse momento,
também pode ser vista não apenas como impotência de transição, mas como
potência e afirmação de identidades. Filmes como Vozerio (Vladimir Seixas –
2016) e sobretudo Martírio (Vicent Carelli - 2016), assumem também o discurso
da fronteira para firmar identidades e marcar territórios. O documentarista e
indigenista Vincent Carelli, criador do projeto Vídeo nas Aldeias, em entrevista à
revista Carta Capital:
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Agora com essa tragédia com os Guarani Kaiowa, é preciso fazer
algo, e o cinema é uma ferramenta poderosa, aprendi isso com
Corumbiara. Não é por gosto que tenho tratado do tema da
violência contra os índios, é por imposição dos
acontecimentos. (CARELLI, 2016, grifos nossos)

A “imposição dos acontecimentos”, ou seja, o avanço dos programas de
um Estado neoliberal que está promovendo a destruição cultural e reduzindo
direitos, faz do cinema atual, um espaço político de indignação. Vemos o cinema
gritar, denunciar - o momento é mais de ver do que entrever. Com isso, não
estamos dizendo que o “cinema do entrelugar” foi superado por um “cinema de
lugar”. O entrelugar continua se fazendo na linguagem fílmica, no entanto, por
força dos acontecimentos, seus limiares voltam-se mais para um espaço de
denúncia do que de contato. Nesse momento, o tecido social parece estar
rasgado, é preciso escancarar as cisões. Em um momento subsequente, esses
espaços fronteiriços precisarão ser negociados novamente, quiçá estilhaçados,
para que haja transbordamento, fluxo, transição, movência. A aparição da
fronteira, com tanta veemência, na produção documental mais recente, pode
revelar não a queda do entrelugar, mas a construção de um ponto de contato
como nunca tivemos na história do Brasil. A personagem Virgínia Fontes de
Vozerio profetiza:
Quando o mundo velho não se aguentar mais, um monte de coisa
está surgindo, e esse monte de coisa que está surgindo é vida
transbordando. A explosão revolucionária, a próxima que vier,
seja capaz de contaminar muito além das fronteiras de onde ela
estoura, e seja capaz de ter claro que ela vai ser jorro de vida se
ela for além de suas fronteiras. (Virgínia Fontes, Vozerio)

Em Vozerio, o campo de batalha entre as minorias e o estado autoritário
está posto. O ponto de vista do índio Apurinã com sua filmadora - através do
enquadramento e o ângulo baixo da câmera de Vladimir Seixas – faz dele um
gigante na tela diante do apequenamento do estado. Vozerio mostra como
indígenas, jornalistas independentes, mulheres, coletivos, negros, anarquistas
empoderaram-se ao ter acesso a equipamentos de produção e distribuição de
imagem.
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As afetividades que ressoam das ruas (raiva, coragem, indignação)
explodem em uma pluralidade de vozes em Vozerio, todas são legítimas,
urgentes e filmadas por eles; na luta por espaço e identidade encontraram no
cinema um limiar comum: de resistência e luta. O próprio aparato tecnológico em
Vozerio, as câmeras portáteis e as ilhas de edição caseiras, apresentam-se
enquanto limiar fílmico, o suporte é um elemento formal de conexão entre as
vozes.
“A articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é
uma negociação complexa, em andamento, que procura conferir
autoridade aos hibridismos culturais que emergem em momentos
de transformação histórica. ” (BHABHA, 2007, p. 21)

Nas últimas décadas, o cinema tem sido um espaço importante de
exercício de construção de identidades (autoridades) das minorias. A história
tem se dado a ver na linguagem fílmica, diretores e personagens reencenam o
passado como forma de enfrentamento ao discurso hegemônico. O cinema do
entrelugar, ao promover zonas de passagem, possibilitou o contato entre o
hibridismo das vozes. Dentro de um contexto de crise, esse contato tem potencial
para implodir as velhas fronteiras, e derrubar as estruturas de poder que
permanecem inalteradas de Cabral a Cabral - como denuncia o integrante do
coletivo anárquico, Flor do Asfalto, o Chapolin:
Uma galera que estava questionando o capitalismo, as relações
de consumo [...] que tava (sic) questionando a questão da
imagem, da estética... Esse filme que eu não fiz54 coleta
informações de cinco anos como eu tentei vivenciar para além da
fotografia, muita coisa eu não registrei através da câmera, eu
registrei no meu coração e com o processo da revitalização a rolo
compressor passou no lugar onde é a Flor, ou era, agora é a sede
da guarda municipal. Caos urbano dentro de uma realidade
caótica cada vez mais perversa é extermínio social, eugenia
racial, há 500 anos nesse lugar Cabral continua sendo Cabral,
colonizando, colonizando, colonizando [...] (Chapolin, Vozerio)

Da fala de Chapolin brotam inúmeras questões que estão no centro das
inquietações do cinema do entrelugar e que foram investigadas neste trabalho.

Chapolin dá o depoimento segurando uma handcam, há várias imagens dele captando
imagens de outras pessoas.
54
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A relação econômica das imagens, ou seja, o entrelugar enquanto um cinema
que acolhe as imagens sem objetificá-las, e que permite aos seus espectadores
partilharem os aspectos simbólicos. Pulsa na fala da personagem, os espaços
de ausência; o filme que o personagem não fez, mas que carrega consigo, traz
as marcas das ausências em seus corpos e as compreende enquanto potência
de aparição entre o vivido e o imaginado.
Ao saltar para o passado, Chapolin carrega o tempo pretérito de tempo
de agora (Jetztzeit), interpela o passado como forma de se inspirar e se insurgir
no presente. Chapolin nos mostra como saltar na história para que este
movimento de retorno seja “uma arma cultural poderosa no combate ao
presente” (LÖWY, 2014, p. 121), um momento explosivo de derrocada das
fronteiras.
Acreditamos, assim como Paul Zumthor, que caminhamos para um limiar
de uma nova era da oralidade;
Nesse sentido não se pode duvidar de que estejamos hoje no
limiar de uma nova era da oralidade, sem dúvida muito diferente
do que foi a oralidade tradicional; no seio de uma cultura na qual
a voz, em sua qualidade de emanação do corpo, é um motor
essencial da energia coletiva. (ZUMTHOR, 2014, p. 62)

Essa “energia coletiva”, observada por Zumthor, está presente na fala de
Adirley Queirós, Maria Clara Escobar, Carlos Nader e tantos outros cineastas
contemporâneos como demonstramos aqui. Uma geração que através da
estética cinematográfica percebeu e expressou as fraturas do seu tempo e a
complexidade deste momento de transição. O cinema do entrelugar se traduz
por criar modos fílmicos de passagem, e assim apresentar novas formas de
realinhamento cultural, político e social.
A imagem do futuro construída pelo índio Apurinã, desenha de forma
simbólica e exemplar, a potência do cinema feito de limiares e fronteiras. Apurinã
narra um momento apocalíptico, no seu imaginário as águas dos rios terão o seu
curso modificado pela invasão das águas do mar. Uma metáfora interessante
para se pensar o aparente recuo da linguagem feita de limiar - em um contexto
político-social fronteiriço. Similar ao movimento das águas que antecedem um
tsunami, o entrelugar ao retroagir ganha força e volume para então invadir
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territórios e derrubar discursos hegemônicos. “Nesse futuro que vai vir, a
humanidade que se prepare”. (Apurinã, Vozerio)
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Apêndice – Filmografia Corpus de Análise
A cidade é uma só? (2012- Brasil) – 79 min
Direção: Adirley Queirós
Direção de Fotografia: Leonardo Feliciano
Idioma Original: Português
Produtor: André Carvalheira por 400 filmes e Adirley Queirós por Cinco da
norte produções
Distribuidora: Vitrine Filmes.
Roteiro: Adirley Queirós
Produção: Adirley Queirós e André Carvalheira
Montagem: Marcius Barbieri
Edição sonora: Guile Martins
Trilha sonora original: marquinhos do tropa, Diró
Som Direto: Francisco Craesmeyer
Mixagem: Fernando Henna

Os dias com ele (2013 - Brasil) – 107 min.
Direção: Maria Clara Escobar
Direção de Fotografia: Maria Clara Escobar
Idioma Original: Português
Produtor: Filmes de Abril
Distribuidora: Vitrine Filmes.
Roteiro: Maria Clara Escobar
Produção: Paula Pripas
Montagem: Julia Murat
Edição sonora: Ricardo Cutz e Juliana Rojas
Trilha sonora original: marquinhos do tropa, Diró
Som Direto: Maria Clara Escobar
Mixagem: Ricardo Cutz
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Eduardo Coutinho, 7 de outubro (2014 - Brasil) – 73 min.
Direção: Carlos Nader
Direção de Fotografia: Jacques Cheuiche
Idioma Original: Português
Produtor: Já Filmes
Distribuidora: Já Filmes e Sesc
Roteiro: Carlos Nader
Produção: Carolina Benevides e Kátia Nascimento
Montagem: Jordana Berg
Edição sonora: Ricardo Cutz e Juliana Rojas
Som Direto: Valéria Ferro
Mixagem: Zoo Produções Culturais
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Filmografia
A alma do osso. 2004. Cao Guimarães. Brasil. DVD
A cidade é uma só? 2012. Adirley Queirós. Brasil: 400 filmes: 5 da Norte Ceicine.
DVD
As Canções. 2011. Eduardo Coutinho. Brasil: VideoFilmes. DVD
A Paixão de JL. 2016. Carlos Nader. Brasil: JáFilmes. DVD.
A Palavra. 1955. Carl Dreyer. Dinamarca. 35mm.
Babilônia 2000. 2000. Eduardo Coutinho. Brasil: VideoFilmes. 35mm.
Branco sai, preto fica. 2014. Adirley Queirós. Brasil: 5 da Norte Ceicine. DVD
Cabra Marcado para Morrer. 1964-84. Eduardo Coutinho. Brasil: Mapa filmes.
16-35mm.
Corumbiara. 2009. Vincent Carelli. Brasil. DVD
Edifício Master. 2002. Eduardo Coutinho. Brasil: VideoFilmes. DVD
Eduardo Coutinho, 7 de outubro. 2014. Carlos Nader. Brasil: SESC. DVD
Ela volta na quinta. 2014. André Novaes Oliveira. Brasil: Filmes de Plástico. DVD
Elena. 2012. Petra Costa. Brasil: VideoFilmes. DVD
Entreatos. 2004. João Moreira Salles. Brasil: VideoFilmes. DVD
Girimunho. 2012. Helvécio Marins Jr, Clarissa Campolina. Brasil: Vitrine Filmes.
DVD
Homem Comum. 2013. Carlos Nader. Brasil: Vitrini Filmes. DVD
Jogo de Cena. 2007. Eduardo Coutinho. Brasil: VideoFilmes. DVD
Martírio. 2016. Vincent Carelli. Brasil. DVD
Mataram meu irmão. 2013. Cristiano Burlan. Brasil. DVD
No fundo nem tudo é memória. 2011. Carlos Segundo. Brasil: Cass. DVD
Nós que aqui estamos por vós esperamos. 1999. Marcelo Masagão. Brasil. DVD
O Fim e o Princípio. 2005. Eduardo Coutinho. Brasil: VideoFilmes. DVD.
Os dias com ele. 2013. Maria Clara Escobar. Brasil: Filmes de Abril. DVD
O Processo. 1962. Orson Welles. EUA. 35mmm.
Orestes. 2015. Rodrigo Siqueira. Brasil: DVD
Pacific. 2011. Marcelo Pedroso. Brasil. DVD
Pan-cinema Permanente. 2008. Carlos Nader. Brasil: JáFilmes. DVD
Passaporte Húngaro. 2001. Sandra Kogut. Brasil. DVD
Peões. 2004. Eduardo Coutinho. Brasil: VideoFilmes. DVD.
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Person. 2007. Marina Person. Brasil. DVD
Santo Forte. 1999. Eduardo Coutinho. Brasil. VideoFilmes: DVD
Serras da Desordem. 2004. Andrea Tonacci. Brasil. DVD
Terra deu, terra come. 2010. Rodrigo Siqueira. Brasil: DVD
33. 2003. Kiko Goifman. DVD
Vozerio. 2016. Vladimir Seixas. Brasil. DVD

