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RESUMO
Esta tese apresenta um estudo, no contexto recente do cinema brasileiro, sobre o fenômeno de
intensificação de formas ficcionais em filmes documentário. O diverso e longevo elo entre
documentário e ficção no cinema tem hoje no Brasil um campo fértil de experimentação que
parece ter sido estimulado especialmente pela postura do cineasta Eduardo Coutinho no filme
Jogo de cena (2007). O pressuposto central da pesquisa é de que, ao contrário do que de forma
recorrente se pensa, a utilização de formas ficcionais não destituem as bases de nossa
experiência documental no cinema, nem apaga seus traços distintivos. Há, nos filmes
analisados, um sentido de convivência dos procedimentos e formas características de cada um
dos polos cinematográficos que, ao invés de se anularem, se potencializam, acentuam suas
expressividades e especificidades. As questões que norteiam a pesquisa, decorrentes dessa
constatação, são de como se dá, no tecido fílmico, essa convivência, quais as bases para que ela
seja possível e para onde apontam as implicações desses gestos de composição. A escolha dos
filmes para compor o corpus de análise teve como critérios (a) a impactação das obras no
campo do cinema nacional, considerando a presença em festivais e o estímulo à escrita de
críticas e análises em meios especializados; e (b) os elos formais entre eles, que resultaram na
subdivisão de três blocos de análise com dois filmes cada, sendo assim dispostos: Terra deu,
terra come (2010) e As Hiper mulheres (2011); O Céu sobre os ombros (2011) e A Vizinhança
do tigre (2014); A Cidade é uma só? (2011) e Branco sai, preto fica (2014). A análise dos
filmes demonstrou que dois são os aspectos preponderantes de expressão da convivência
documental e ficcional: o estímulo a formas de mise en scène, que aliam procedimentos prófílmicos às imprevisibilidades de contextos e personagens reais, aqui entendidos sob a ideia de
acaso, em diálogo direto com o estímulo à performance, que traz a dimensão da atuação social
para o espaço da atuação fílmica. Então, como forma de abordagem das correlações
identificadas, esta tese se estrutura em três partes: a primeira delas é dedicada ao debate sobre
as especificidades e elos entre o ficcional e o documental no cinema, que tem como principais
contribuições as formulações do teórico Jacques Aumont sobre os Limites da ficção e o
pensamento do filósofo Jacques Rancière acerca do momento estético das artes e de como o
cinema acolhe as principais características estéticas e políticas decorrentes dele. O segundo
capítulo é dedicado às discussões sobre as possibilidades e características de uma mise en scène
do documentário e de como as noções de performance se aplicam ao cinema, especificando sua
presença no fenômeno abordado. E, enfim, o terceiro capítulo, que é composto da análise do
contexto atual do cinema documentário brasileiro a partir dos filmes selecionados, com ênfase
nos enlaces identificados e problematizados nos capítulos anteriores: documentário, ficção,
mise en scène, performance e acaso.
Palavras-Chave: Cinema Documentário, Ficcionalidade, Mise en Scéne, Performance, Acaso.
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ABSTRACT
This thesis studies the intensified fictional forms operating in documentary films in the context
of recent Brazilian cinema. The relationship between documentary and fiction has a fertile field
of experimentation which seems to have been stimulated in Brazil mainly by the filmmaker
Eduardo Coutinho with his movie Jogo de Cena (2007). The central hypothesis of this research
argues that, the use of fictional forms does not deprive the basis of our documentary experience
nor erases its distinctive features. In the analyzed films, the procedures and forms that
characterize these two poles instead of neutralizing each other, accentuate their expressivity
and specificities. The questions that guided this research aroused from the coexistence of
fiction and documentary and the implications of this compositional gesture. The corpus of the
analyzed films was chosen according to their impact in the field of national cinema, their
presence at festivals and in specialized media. Taking into account their formal links, the thesis
is composed of three chapters, each one treating two films: Terra deu, terra come (2010) e As
Hiper mulheres (2011); O Céu sobre os ombros (2011) e A Vizinhança do tigre (2014); A
Cidade é uma só? (2011) e Branco sai, preto fica (2014). The analysis of the films reveals two
predominant aspects of documentary and fictional coexistence: forms of mise en scène,
combining profilmic procedures to the unpredictable aspects of real contexts and characters,
understood under the idea of hazard, in direct dialogue with the stimulus of performance, which
brings the dimension of social action into the space of filmic action. To approach the
correlations named above, the thesis is divided into three parts. The first one is dedicated to the
relationship between the fictional and the documentary and their specificities, based on the
theoretical contributions of Jacques Aumont about the Limites de la fiction and the idea of the
philosopher Jacques Rancière about the aesthetic moment of the arts in which cinema hosts its
main aesthetic and political features. The second chapter discusses the possibilities and
characteristics of a mise en scène in documentary film and how the notions of performance
apply to cinema, specifying its presence in the discussed phenomenon. The third chapter
presents the current context of Brazilian documentary film on the basis of the selected films,
emphasizing the subjects problematized in the previous chapters: documentary, fiction, mise en
scène, performance and hazard.
Keywords: Documentary Film, Fiction, Mise en Scène, Performance, Hazard.
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RÉSUMÉ
Cette thèse présente une étude d'un phénomène d’intensification des formes fictionnelles dans
des films documentaires dans le contexte récent du cinéma brésilien. En effet, les divers liens
entre documentaire et fiction trouvent aujourd'hui un champ fertile d'expérimentation au Brésil
qui semble avoir été stimulé principalement par le cinéaste Eduardo Coutinho avec son film
Jogo de Cena (2007). L'hypothèse centrale de cette recherche considère que l'utilisation de
formes de fiction ne destitue pas les bases de l’expérience documentaire ni n’efface ses traits
distinctifs. Dans les films analysés, les processus et les formes caractéristiques de chacun des
pôles cinématographiques, au lieu de se neutraliser, se potentialisent en accentuant leur
expressivité et leurs spécificités. Les questionnements qui ont guidé cette recherche
proviennent de cette constatation et de la manière dont documentaire et fiction coexistent dans
le tissu filmique. Le corpus des films analysés a été constitué en tenant compte de leur impact
dans le champ du cinéma national, de leur présence dans des festivals et des écrits critiques
dans des médias spécialisés, ainsi que des liens formels qui ont donné lieu à trois parties,
chacune abordant deux films : Terra deu, terra come (2010) et As Hiper mulheres (2011) dans
la première; O Céu sobre os ombros (2011) et A Vizinhança do tigre(2014) dans la deuxième; A
Cidade é uma só? (2011) et Branco sai, preto fica(2014) dans la troisième. L'analyse des films
montre deux aspects prédominants dans la coexistence du documentaire et de la fiction : des
formes de mise en scène qui combinent des processus profilmiques aux aléas des contextes et
des personnages réels, misent en rapport ici avec l’idée du hasard, dans un dialogue direct avec
la performance qui conjugue la dimension de l'actuation sociale et l'espace de l'actuation
filmique. Pour aborder les diverses corrélations identifiées entre documentaire et fiction, la
thèse est structurée en trois parties. La première, consacrée au débat sur les spécificités et les
liens entre documentaire et fiction, prend appui sur les contributions théoriques de Jacques
Aumont dans les Limites de la fiction et sur la pensée du philosophe Jacques Rancière
concernant le moment esthétique des arts et la possibilité du cinéma à accueillir les principales
caractéristiques politiques et esthétiques qui en découlent. Le deuxième chapitre traite sur les
possibilités et les caractéristiques d'une mise en scène du documentaire et de la manière dont
les notions de performance opèrent dans les films étudiés. Le troisième chapitre présente et
analyse le contexte actuel du cinéma documentaire brésilien à partir des films sélectionnés, en
mettant l'accent sur les sujets identifiés et problématisés dans les chapitres précédents :
documentaire, fiction, mise en scène, performance et hasard.
Mots-Clés: Cinéma Documentaire, Fiction, Mise en Scène, Performance, Hasard.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Cena de apresentação das personagens ......................................................................14	
  
Figura 2 - O presidente John Kennedy e seu estado maior em reunião de cúpula ......................15	
  
Figura 3 - Rouch apresenta a utilização do ovo no ritual dos Haouka e o que isso representa...25	
  
Figura 4 - Anúncio de jornal mostrado na abertura do filme ......................................................74	
  
Figura 5 - Chegada da personagem ao set de filmagem ..............................................................75	
  
Figura 6 - Momento logo posterior à entrevista ..........................................................................75	
  
Figura 7 - Personagem real e a atriz Andréa Beltrão, nacionalmente conhecida, .......................76	
  
Figura 8 - Atriz se volta para a câmera no final de seu relato .....................................................76	
  
Figura 9 - Apresentação da casa de Pedro de Alexina, com detalhe das bananeiras ..................82	
  
Figura 10 - Pedro e a esposa com o lençol de velar o morto.......................................................83	
  
Figura 11 - Pedro com o corpo sendo velado ..............................................................................83	
  
Figura 12 - Diretor cortando a cena com a presença de Pedro ....................................................84	
  
Figura 13 - Pedro vestido com a máscara que marca a incorporação do espírito de João Batista
.....................................................................................................................................................84	
  
Figura 14 - Pedro contando a história do tesouro perdido ..........................................................85	
  
Figura 15 - Cena descritiva da atividade do garimpo..................................................................85	
  
Figura 16 - Pidrim Peçanha espantado com a própria imagem no visor da câmera ...................86	
  
Figura 17 - Contraplano da conversa em que é apresentado o dilema ........................................88	
  
Figura 18 - Momento da “caçada” noturna entrecortada por depoimentos.................................89	
  
Figura 19 - Momento da grande festa .........................................................................................90	
  
Figura 20 - Cena final com uma criança aprendendo cantos tradicionais ...................................90	
  
Figura 21 - Início e fim da primeira sequência do filme ...........................................................101	
  
Figura 22 - Primeiro plano da grande sequência: Junin recebe ligação de Neguin ..................103	
  
Figura 23 - Junin e Neguin seguem por terrenos baldios, catam frutas, ...................................104	
  
Figura 24 - Cena que antecede o duelo inventado ....................................................................104	
  
Figura 25 - Plano e contraplano do início do duelo entre Junin e Neguin ................................105	
  
Figura 26 - Menor pinta Neguin e depois se pinta ....................................................................110	
  
Figura 27 - Sequência de portraits ............................................................................................112	
  
Figura 28 - Apresentação das personagens do filme em mesmo enquadramento e circunstância
...................................................................................................................................................117	
  
Figura 29 - Everlyn se arruma para o trabalho noturno ............................................................121	
  

Figura 30 - Everlyn atende um cliente na rua ...........................................................................121	
  
Figura 31 - Everlyn aguarda clientes em ponto de trabalho ......................................................121	
  
Figura 32 - Cena de sexo dentro do carro .................................................................................122	
  
Figura 33 - Everlyn faz relato emotivo sobre não poder visitar a avó ......................................123	
  
Figura 34 - Don Lwei conversa com amigos em um bar ..........................................................126	
  
Figura 35 - O diretor Adirley adentra a cozinha de Nancy .......................................................131	
  
Figura 36 - Nancy apresenta Dildu, seu sobrinho, e Dandara à Adirley ...................................132	
  
Figura 37 - Nancy apresenta a Dildu e Dandara o diretor e a equipe do filme .........................132	
  
Figura 38 - Dildu empurra o carro quebrado.............................................................................134	
  
Figura 39 - Dildu segue a pé em meio a um evento de campanha política presidencial...........134	
  
Figura 40 - Dildu desolado pela grandiosidade da carreata que encontra nas ruas ...................134	
  
Figura 41 - Dildu em roda de cantoria com amigos ..................................................................136	
  
Figura 42 - Nancy cantando em estúdio de rádio ......................................................................137	
  
Figura 43 - Nancy em entrevista para o filme ...........................................................................137	
  
Figura 44 - Dildu e Zé Bigode em panfletagem de campanha nas ruas ....................................137	
  
Figura 45 - Dildu no local de trabalho ......................................................................................138	
  
Figura 46 - Zé Bigode em entrevista no carro ...........................................................................138	
  
Figura 47 - Dimas Cravalanças e sua nave em viagem no tempo .............................................140	
  
Figura 48 - Marquim na varanda de casa, enquanto ouvimos em off seu relato .......................143	
  
Figura 49 - Sartana jogando bola, enquanto ouvimos em off seu relato ...................................143	
  
Figura 50 - Entrevista de Sartana, primeiro como projeção na nave de Dimas Cravalanças,
depois em primeiro plano: quadro padrão de entrevista documental ........................................144	
  
Figura 51 - Vanda e amigo conversam alheios à câmera ..........................................................156	
  

SUMÁRIO
1	
  

INTRODUÇÃO..................................................................................................................1	
  

1.1	
   FAZENDO A CENA DOCUMENTAL ..............................................................................4	
  
1.2	
   O ACASO E O DOCUMENTÁRIO ...................................................................................5	
  
1.3	
   MISE EN SCÈNE, PERFORMANCE E DOCUMENTÁRIO ............................................7	
  
2	
  

DOCUMENTÁRIO E FICÇÃO, CAMINHOS DE IDA E VOLTA ..........................12	
  

2.1	
   (IN)DISTINÇÕES DOS GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS, UMA QUESTÃO DE
SEMPRE ............................................................................................................................12	
  
2.2	
   ESPECIFICANDO O DOCUMENTÁRIO .......................................................................20	
  
2.3	
   A FICÇÃO NA HISTÓRIA E NO CINEMA: FORMAS DE APREENSÃO E
CONSTRUÇÃO DA REALIDADE..................................................................................36	
  
3	
  

MISE EN SCÈNE E PERFORMANCE, ENTRE O REAL E A FICÇÃO ................45	
  

3.1	
   DETERMINAÇÕES DO ACASO NA ENCENAÇÃO DO CINEMA
DOCUMENTÁRIO ...........................................................................................................45	
  
3.2	
   ENCENAÇÃO: DO DOMÍNIO AO ACASO, PASSANDO PELA REALIDADE .........48	
  
3.3	
   A CENA DOCUMENTAL: ESTÍMULO E ESTRATÉGIA DO ACASO .......................55	
  
3.4	
   PERFORMANCE NO FILME: DA FICÇÃO NA REALIDADE À REALIDADE DA
FICÇÃO .............................................................................................................................62	
  
4	
  

A VERTIGEM NO CINEMA DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO
CONTEMPORÂNEO .....................................................................................................70	
  

4.1	
   JOGO DE CENA E A AFIRMAÇÃO DO REAL NO FILME .........................................71	
  
4.1.1	
   Coutinho e a fala no filme ...............................................................................................72	
  
4.1.2	
   A realidade da cena .........................................................................................................74	
  
4.2	
   REENCENAR AS TRADIÇÕES COMO GESTO PARA SUAS PERMANÊNCIAS ....79	
  
4.2.1	
   Terra deu, terra come .......................................................................................................79	
  
4.2.1.1 Velar o morto, desvelar a cena .......................................................................................81	
  
4.2.2	
   As Hiper mulheres ............................................................................................................87	
  
4.2.3	
   O Ir e vir da ficcionalidade nos documentários em questão ........................................91	
  
4.3	
   PERFORMANCE SOCIAL E PERFORMANCE FÍLMICA, UM CAMPO DE
(IN)DISTINÇÕES .............................................................................................................99	
  
4.3.1	
   A Vizinhança do tigre .......................................................................................................99	
  
4.3.1.1 A Vizinhança de modos de composição ........................................................................101	
  
4.3.1.2 Dimensões da cena horizontal ......................................................................................106	
  

4.3.1.3 O início, o fim e o meio .................................................................................................108	
  
4.3.1.4 Retratos vivos ................................................................................................................111	
  
4.3.2	
   O Céu sobre os ombros ...................................................................................................114	
  
4.3.2.1 Personagem no filme, personagem na vida ..................................................................115	
  
4.3.2.2 Performar antes, durante e para além do filme ............................................................118	
  
4.3.2.3 O compartilhamento no fazer a cena ............................................................................124	
  
4.4	
   FICÇÃO E REALIDADE NA RETOMADA DE HISTÓRIAS NEGLIGENCIADAS.127	
  
4.4.1	
   A convivência de personagens documentais e ficcionais em A Cidade é uma só? ....129	
  
4.4.2	
  Branco sai, preto fica, da imprecisão do fato histórico à ficcionalização da realidade
...................................................................................................................................................140	
  
4.4.3	
   A ficção na construção de uma história sem arquivos ...............................................145	
  
4.4.3.1 A ficção evidente e o aporte documental nos filmes de Adirley Queirós ......................148
4.4.3.2 A ficção como instrumento político do documentário ..................................................151	
  
5	
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................153	
  

POST SCRIPTUM OU BREVE RELATO SOBRE O PERCURSO DE PESQUISA .....160	
  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................165	
  
REFERÊNCIAS FILMOGRÁFICAS ...................................................................................168	
  
APÊNDICE: CORPUS DE ANÁLISE ..................................................................................171	
  

1

1

INTRODUÇÃO

A arte cinematográfica nos possibilita uma forte experiência de imersão que, para além
das capturas sensoriais, está repleta de outros campos diversos e caros a nossa constituição
enquanto sujeitos. Dimensões estéticas, políticas, poéticas, éticas... A força dessa imersão se
deve muito à ambivalência fundamental de seu arranjo expressivo, do que compõe sua matéria
prima: imagens compostas como reproduções maquínicas, objetivas, da realidade, mas que
atendem aos desejos, anseios e, por que não, aos medos, de um olhar humano. A primeira
exibição de imagens em movimento já anunciara a vertigem que essa combinação possibilita e
que será retomada de diversas formas ao longo da história. O que vemos no cinema é real?
Poderíamos imaginar o que diriam, ou disseram, os primeiros espectadores assustados e
fascinados com as imagens de um trem chegando a uma estação: É... e não é! Diria que a
hesitação e a lógica sui generis da resposta imaginada permanecem.
A força da experiência cinematográfica, aliada a seus percursos, nos conduziu a uma
primeira e grande separação de duas de suas possíveis vertentes expressivas. O filme de ficção
e o filme documentário. A ficção no cinema segue princípios narrativos e de representação
oriundos da literatura, do teatro, e é potencializada por especificidades do meio, que acolhe
também a pintura e a música como heranças valiosas. Ainda que o registro em imagem da
história ficcionalizada seja da mesma fonte que gera documentos a partir da realidade, não
parece haver graves questões quanto ao reconhecimento e à ancoragem da experiência da
ficção na obra cinematográfica. Disso independe reconhecermos o quão emblemáticas e
estimulantes são as forças que mobilizam o pacto ficcional que assumimos na relação com as
obras, das diversas linguagens artísticas, com tal identificação.
O cinema documentário, por sua vez, mesmo que se valha também dessa larga herança
artística, aponta para outros valores e práticas na produção da imagem e dos sons, que deixam
mais em evidência o duplo caráter dessa superfície audiovisual. Algo que estimula o tipo de
pergunta e de resposta imaginadas acima. Ter a realidade como matéria de criação
cinematográfica faz aportar nesse campo de expressão muitas dúvidas quanto à sua natureza,
quanto à sua especificidade.
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Ao longo da história do cinema documentário verifica-se, através de seus principais
movimentos estéticos, entre realizadores e analistas, uma valorização de aspectos associados à
realidade que potencializariam a elaboração do filme e o diferenciariam de outras expressões
cinematográficas. O frescor da vida como ela é1– como ressaltou Dziga Vertov em seu projeto
Kino-Pravda, que norteou sua produção; ou a pretensa captura de uma realidade alheia ao
filme, como quiseram os cineastas do Cinema Direto norte americano; ou, ainda, a provocação
de circunstâncias para o filme a partir da própria filmagem, como fizeram os franceses do
movimento do Cinema Verdade – evidenciou a importância de valores como a espontaneidade,
a imprevisibilidade e a indeterminação dos contextos reais na elaboração e conceituação do
filme documentário. Encontra-se em muitas formulações desse campo de estudo, a exemplo de
autores como Jean-Louis Comolli (2008), Jacques Aumont (2008; 2014), Noel Burch (2006), o
termo acaso como expressão possível para aglutinar os valores identificados acima.
Por outro lado, gestos de composição cinematográfica associados à ficcionalidade
também são recorrentes na história do gênero documentário. Tal fenômeno é visto de diversas
formas e pode ser identificado tanto em filmes considerados mais tradicionalmente como
documentários, como no caso emblemático da obra precursora Nanook, o esquimó (Nanook of
the North, 1922), quanto em obras que partem já da combinação de elementos entre os gêneros
documental e ficcional, vista, por exemplo, nos filmes Jaguar (1967) e Eu, um negro (Moi, un
noir, 1958), parte da obra do cineasta e etnólogo Jean Rouch, batizada de Etnoficções. Mesmo
considerando a diversidade de aspectos formais relacionados à ficcionalidade, pode-se destacar
um valor comum, associado ao direcionamento e à condução dos elementos expressivos para
fins mais ou menos previstos.
Há, então, nas caracterizações recorrentes desses dois polos do cinema, valores opostos
que norteiam suas realizações. Porém, mesmo sendo reconhecidos no campo da práxis
cinematográfica procedimentos de produção bem marcados para cada um dos gêneros, é
também longeva a história de filmes que transitam nas bordas do que é característico a cada um
dos polos. De ficções com forte expressão documental a documentários feitos através de
procedimentos identificados à ficcionalidade, a vertigem desse cinema fronteiriço gera uma

1

Expressão utilizada pelo cineasta soviético Dziga Vertov para qualificar seu Kino-Pravda, ou Cinema Verdade.
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série de questionamentos quanto à discernibilidade entre os gêneros e aos fundamentos que
sustentam diferenças ontológicas no cinema documentário, principalmente.
Parte significativa da recente produção cinematográfica documental brasileira demonstra
uma valorização e intensificação de formas ficcionais na composição dos filmes, o que chama
atenção para a convivência desse polos de expressão numa mesma obra. Esse fenômeno ganha
relevo não apenas pelo volume de obras produzidas, mas pela impactação delas no campo de
circulação e legitimação do cinema nacional, gerando um contexto de estímulo ao debate de
questões recorrentes principalmente sobre o gênero documentário, no qual tais expressões têm
forte vínculo.
A escolha do corpus de análise desta tese parte de dois critérios e visa tentar traçar um
contorno que dê relevo ao fenômeno identificado. O primeiro deles se refere à relevância e
legitimação das obras pelos atores que compõem o campo de expressão – realizadores,
curadores de mostras e festivais, críticos e analistas. Todos os filmes em questão tiveram
presença considerável nos principais festivais nacionais e em importantes festivais
internacionais e suscitaram a produção de textos publicados em periódicos, impressos e online,
também relevantes.
O segundo critério diz respeito a interconexões entre os filmes. No caso específico, as
proximidades identificadas permitem uma subdivisão entre os seis filmes escolhidos em três
subgrupos, ou blocos, que partem das ligações entre similaridades de modos de construção e
correspondentes implicações que tais posturas estéticas geram no âmbito das discussões
políticas e éticas suscitadas pelas obras. Assim, elas estão dispostas em:
− Bloco 1 - Terra deu, terra come (Rodrigo Siqueira, 2010); As Hiper mulheres (Takumã
Kuikuro, Carlos Fausto e Leonardo Sette, 2013). As duas obras em questão atuam na
reencenação de tradições culturais em vias de desaparecimento. Suas estratégias são
distintas, mas ambas apontam para possibilidades de atuação histórica do filme,
partindo de um tipo de gesto não apenas representativo, mas de interferência e criação
de um contexto.
− Bloco 2 - O Céu sobre os ombros (Sérgio Borges, 2011); A Vizinhança do tigre
(Affonso Uchoa, 2014). Ambos os filmes se desenvolvem através do cotidiano de seus
personagens num tratamento que mistura aspectos plásticos do Cinema Direto, de
aparente não intervenção, com estímulo à performatividade pró-fílmica através de ações
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que denotam um arranjo prévio à cena que vemos. Uma espécie de “protorroteiro” que
joga com a espontaneidade possível de personagens reais e suas próprias atuações.
− Bloco 3 - A Cidade é uma só? (2011) e Branco sai, preto fica (2014). Nas duas obras do
realizador Adirley Queirós, a construção de uma memória histórica, através da ficção
pela falta de arquivos oficiais, é latente. O filme é pensado como instrumento político,
que se posiciona no tecido social por trazer à tona histórias negligenciadas, esquecidas,
ainda não construídas socialmente.
Como abertura das análises propostas, a presente pesquisa lança algumas considerações
sobre a obra Jogo de cena (2007) do cineasta Eduardo Coutinho. O filme em questão é tomado
aqui como marco estimulador do atual contexto do cinema documentário brasileiro pelo grau
com que propiciou um ambiente de debate acerca de diversos aspectos que tocam a questão da
ficcionalidade no e do documentário.
Muitos outros filmes poderiam compor esse corpus de análise. A seleção, seguindo os
critérios descritos acima, visa criar um recorte significativo do fenômeno, que possibilita à
pesquisa lançar um olhar sobre ele a partir dos prismas teóricos e de análise apresentados,
apontando para um contexto mais abrangente, dentro e fora do país, do cinema documentário e
dos elos postos em questão. A presente pesquisa parte da constatação de que, dentre os aspectos
que são ressaltados nessas obras, os trabalhos em torno da mise en scène e da performance se
mostram centrais em suas estratégias de composição, revelando serem elementos fundamentais,
tanto no plano formal quanto teórico, quando direcionamos o olhar para as relações entre ficção
e documentário no cinema.

1.1

FAZENDO A CENA DOCUMENTAL

Pensar o processo de filmagem na composição de uma obra cinematográfica implica
estabelecer estratégias de produção de cenas a partir de sua unidade básica, o plano
cinematográfico. Entre os inúmeros aspectos que podem nortear esse trabalho, está o embate
entre o domínio sobre os elementos de composição da cena ou a predisposição de compor a
partir do imprevisto, do improviso, do indeterminado. Tal confronto, que pode ganhar
contornos variados a depender do tipo de expressão cinematográfica que se analise, pode ser
caracterizado como entre a mise en scène, ou encenação, e o acaso. Ainda no campo das
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caracterizações mais correntes, pode-se dizer que as estratégias que privilegiam um trabalho de
encenação a partir das previsões e controle do processo de produção são comumente associadas
ao gênero ficcional, enquanto as estratégias de assumir as imprevisibilidades e indeterminações
dos contextos reais como força motriz de composição são associadas aos filmes do gênero
documentário. Porém, tal afinidade entre estratégias e gêneros não se mostra tão estável quando
nos aproximamos principalmente das experiências vanguardistas dos dois gêneros em questão,
seja pela aparente oposição entre encenação e acaso, seja pela identificação direta de cada uma
dessas estratégias a um gênero correspondente.
Ao longo da história do gênero, é possível verificar modificações na forma de construção
de uma mise en scène documentária, ao mesmo tempo em que se percebe um apelo discursivo e
diversas maneiras de compor os filmes com a intenção de criar efeitos de espontaneidade,
indeterminação e imprevisibilidade atribuídos à realidade mostrada e/ou construída. Olhemos
em separado cada uma dessas instâncias para que posteriormente, ao uni-las num mesmo plano,
cheguemos às especificidades do documentário contemporâneo e ao contorno do estudo aqui
proposto.

1.2

O ACASO E O DOCUMENTÁRIO

A imprevisibilidade no processo de produção de um filme documentário, aqui
caracterizada como acaso, posta de forma abrangente, pode ser atribuída a esse gênero
cinematográfico como algo que lhe é próprio, característico, podendo-se generalizá-la às mais
diversas formas de realização audiovisual assim identificadas. Analisando mais de perto a
história do cinema documentário, veremos que muitos realizadores/teóricos assumiram e
problematizaram o acaso em suas produções e análises, destacando essa característica do fazer
documentário e suas implicações na composição dos filmes e no entendimento das principais
questões que lhes são recorrentes, como, por exemplo, o caráter da realidade exposta no filme e
suas formas de representação. Verifica-se também que ele, o acaso, é assumido em diferentes
perspectivas dentro desse vasto campo de experiências.
Apesar de estar presente nas primeiras formulações sobre o assunto, sedimentadas
principalmente a partir de John Grierson, realizador e teórico britânico que nomeou e
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estabeleceu as bases do cinema documentário no final da década de 1920, a imprevisibilidade,
o acaso, se efetivou enquanto possibilidade a partir da década de 1960 com o surgimento das
câmeras portáteis e a captação sincronizada de áudio. Associados às novas possibilidades
abertas pelos então recentes desenvolvimentos tecnológicos na área, surgem dois dos principais
movimentos do gênero documental, que irão experimentar, cada qual em seu rigor
metodológico, as instabilidades de captar o real: o Cinema Direto e o Cinema Verdade. A partir
de valores comuns, como a espontaneidade e a imprevisibilidade no ato de elaboração do filme,
desenvolvem-se nos dois movimentos posturas e discursos, senão opostos, ao menos
conflitantes.
O acaso estaria em não se ter um roteiro prévio de condução das filmagens, do não
domínio sobre as ações e falas das personagens, estaria nas incertezas do cineasta diante de
uma realidade que de alguma forma dialoga com ele, mas não se submete a seus interesses de
composição cinematográfica. Podem ser citados como exemplos emblemáticos dessa
valorização os filmes que assumem a pesquisa de campo como estrutura e se constituem ao
mostrar o desenrolar das descobertas do(a) cineasta. Motivação que conduz a feitura de Um
Passaporte húngaro (2001), filme em que a cineasta Sandra Kogut estabelece como dispositivo
sua busca por conseguir um passaporte de tal nacionalidade como mecanismo de reaver sua
ascendência e seus vínculos identitários.
O acaso, que aparece com certa frequência nas formulações de realizadores e teóricos,
sem propriamente uma sistematicidade ou esforço de conceituação, foi objeto de pesquisa de
Mestrado anterior, defendida em 2010, com o título Sobre Acaso e Documentário: estudo sobre
os modos de composição a partir das imprevisibilidades do real, desenvolvida através do
Laboratório de Análise Fílmica do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia – UFBA, e
se constituiu como um esforço de compreender, através da perspectiva de análise interna, como
podem ser construídos efeitos de espontaneidade, imprevisibilidade, indeterminação no corpo
da obra. Para tanto, foi necessário deslocar o foco mais recorrente de abordagem da questão,
que problematiza as instabilidades dos processos de produção do filme do documentário, para
as suas possibilidades poéticas, de como essas instabilidades podem ou não ser expressas no
filme.
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Utilizando conceitos provenientes do campo da estética, e mais especificamente, de
estudos dos filósofos Luigi Pareyson (1993; 2001) e Umberto Eco (1976; 2002; 2003), foi
possível superar uma aparente contradição entre, de um lado, as conformações e determinações
características do processo de feitura de uma obra e, de outro, a busca por compor através de
indeterminações e instabilidades que contextos e personagens reais oferecem ao realizador. O
acaso, pensado sob esse viés, não seria um elemento aleatório, alheio à realização do filme,
seria sim fruto também de uma estratégia que de alguma forma estabelece ou propõe suas
condições de expressão.
A partir dessa mudança de perspectiva de abordagem, verificou-se que não apenas é
possível explorar elementos de imprevisibilidade, espontaneidade e indeterminação no
documentário, como a orientação poética a partir desses valores pode resultar em filmes
bastante diferentes, cumprindo funções também diversas. São esses aspectos e formas de
abordar o acaso no filme que serão retomados e aprofundados nessa pesquisa, numa perspectiva
de confrontação ou conformação, a partir do corpus de análise definido, com as formas e
elementos da mise en scène e as expressões liminares da performance, social e fílmica, no
documentário.

1.3

MISE EN SCÈNE, PERFORMANCE E DOCUMENTÁRIO

Se as questões em torno do acaso no filme documentário estabelecem enquanto
necessidade de entendimento a sua presença e funções na obra, pela aparente contradição que
existe entre as imprevisibilidades e indeterminações que lhes são inerentes e o processo
formativo da obra, no caso da mise en scène, o que primeiro pode se ressaltar enquanto questão
é a contradição entre o discurso que recobre o gênero ao longo de sua história em sua busca de
representar a vida como ela é e o que pressupõe o trabalho de encenação que está
primeiramente atrelado ao controle dos elementos de composição de cena, como por exemplo,
a previsão das ações das personagens e a previsão do desenho de plano fílmico.
Através desses dois eixos de identificação da mise en scène cinematográfica – a forma de
estar presente das personagens e o desenho do plano fílmico, ponto de vista, movimento de
câmera –, pode-se verificar que desde os primeiros filmes do gênero, como Nanook, o esquimó
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(Robert Flaherty, 1922), passando pela experiência inglesa através de John Grierson,
posteriormente pelos cinemas novos da década de 1960 e chegando à atualidade, sempre houve
uma relação estreita entre as possibilidades tecnológicas de produção, os valores em torno da
realidade e suas possibilidades de abordagem e o próprio filme enquanto produto. O
pesquisador brasileiro Fernão Pessoa Ramos (2011), no recente texto A ‘mise en scène’ do
documentário, propõe, através de duas publicações também recentes sobre o assunto2, a
aproximação de conceitos desenvolvidos a partir do cinema ficcional à experiência do gênero
documentário. Segundo o autor, tais noções ainda não foram tratadas como tema central para a
teoria do documentário, provavelmente, por essa ser uma noção proveniente do campo do
teatro e que, também por conta disso, foi abordada de maneira periférica no gênero ficcional do
cinema.
Partindo de uma linha historiográfica, Ramos identifica nesse trabalho tipos diferentes de
mise en scène que giram em torno dos três períodos emblemáticos do gênero: (1) as primeiras
experiências de Flaherty, em que havia uma encenação pró-fílmica das personagens reais em
seus contextos de vida ou diretamente relacionados a eles; (2) as encenações em estúdio, num
trabalho de reconstituições do real com maior controle da cena, bastante utilizada pelo grupo
inglês capitaneado pelo realizador e teórico John Grierson; e (3) as experiências de ruptura com
os padrões anteriores das vanguardas cinematográficas dos anos 1960, através principalmente
de realizadores dos Cinemas Direto e Cinema Verdade. Nesse último caso, oscilamos entre um
acompanhamento pretensamente não intervencionista, o que resultaria na criação de uma cena
não propriamente encenada, ou não pró-fílmica, e uma outra encenação não construída
previamente às filmagens, mas essencialmente através dela.
Fora a mise en scène que envolve reconstituição em estúdio, as outras citadas produzem
efeitos de imprevisibilidade e indeterminação do que é mostrado. Vemos então que apesar da
inicial estranheza, o acaso, enquanto efeito, e as possibilidades de encenação não se excluem.
Para o teórico Jean-Louis Comolli (2008), o acaso no documentário, que se expressa
principalmente pela valorização de uma temporalidade da vivência que cineasta e personagens
compartilham no processo de filmagem da obra, pode ser um fator de singularização da

2

BORDWELL, 2008; AUMONT, 2006.
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experiência fílmica expressa justamente nas formas de encenação que podem ser estimuladas
pela práxis singular do filme documentário. Nessa caso, ao invés de confrontação, essas duas
dimensões estariam imbricadas e seriam responsáveis por uma forma diferenciada de expressão
do filme documentário. O filme, para o autor, mais do que representar uma realidade externa a
si, se sobressai enquanto própria realidade pelas relações de encenação e auto encenação que
envolve não apenas as personagens reais, mas o próprio cineasta, possibilitadas apenas através
do filme. Uma espécie de palco para o encontro das personagens – incluídas aqui o cineasta –
que gera uma obra fílmica.
Parte da produção contemporânea do gênero, identificada pela presente pesquisa, acentua
o trabalho de composição da mise en scène no cinema documentário através de procedimentos
ficcionais, sem no entanto perder de vista as possibilidades do acaso enquanto elemento
também constitutivo da cena. Tal postura traz de início uma complexificação do diálogo entre
acaso e encenação até aqui identificados. Complexificação que surge no cerne da produção da
cena documental através de novos tipos de relação entre os que a compõem ativamente –
cineasta e personagens reais – e que parecem trazer novas possibilidades formais ao cinema
documentário sem perder necessariamente os aspectos que o diferenciam enquanto experiência
não apenas de produção, mas de leitura. Estímulo à encenações de eventos ou ritos
característicos

de

determinados

grupos

ou

comunidades,

recriação

de

cotidianos,

autoencenações; uma série de experiências que tencionam as possibilidades e características do
filme documentário e nos propõem formas diferenciadas de vivenciá-lo. É através da análise
das experiências manifestas na produção recente do cinema documentário brasileiro que esta
pesquisa desenvolve estudos das relações entre mise en scène, performance e acaso para
verificações de suas especificidades, e potencialidades, num contexto em que a ficcionalização
se coloca como elemento de composição documental.
O percurso desta pesquisa no entendimento e problematização do fenômeno, e das
imbricações dos elementos relevantes que ele expressa, culminou na estrutura de abordagem
que se segue. Composta de três partes distintas, o esforço aqui aplicado diz respeito à tentativa
de compreender, dos pontos de vista da fortuna teórica em perspectiva também histórica, como
se dá a convivência da ficcionalidade e da documentaridade no filme sem que haja
propriamente um apagamento dos traços distintivos, o que geraria uma indefinição em nós,
espectadores, sobre o que vemos na tela. A vertigem desse cinema não está em nos desnortear a
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experiência fílmica, tornando indistintas as fronteiras de gênero. Ela está na ampliação dos elos
entre ficção e realidade que o cinema documentário pode, com mais força, proporcionar.
Identificou-se, como já dito, a proeminência dos trabalhos em torno da mise en scène e da
performance como formas de se estabelecer esses elos, e que, portanto, se tornaram as chaves
mestras de análise das obras selecionadas para o corpus fílmico.
Como forma de abordar o que mais chama atenção nas obras em questão, emblemáticas
para se traçar o fenômeno estudado, o primeiro capítulo trata dos múltiplos e longevos
questionamentos acerca das relações entre ficção e documentário, que atravessam a história do
cinema e apontam para compreensões distintas sobre a natureza de cada um deles. Podemos
ver, no levantamento teórico sobre o tema, como são diversas as abordagens e crenças em torno
das especificidades do cinema enquanto linguagem. A partir desse plano geral, como se
diferenciam, ou não, os gêneros documental e ficcional e de quais formas.
O capítulo seguinte é dedicado ao entendimento das categorias de mise en scène e
performance no cinema documentário. No caso específico da mise en scène, a discussão se
direciona para os questionamentos acerca do acaso na construção da cena documental, em
diálogo com o que também é condicionante em sua feitura, como traço, diverso e distintivo. No
caso da performance, a abordagem toca os aspectos liminares do entendimento desse conceito
no campo das relações sociais e como o cinema pode se valer desse caráter ambivalente para a
composição nos filmes de uma realidade construída pelos elos entre ficcionalidade e
documentaridade.
O terceiro e último capítulo contextualiza o fenômeno na cena cinematográfica brasileira
contemporânea, apresenta e analisa os filmes que compõem o corpus da pesquisa. A análise dos
seis filmes destacados foi dividida em três blocos como forma de apontar tanto para as
diversidades, como para a recorrência de formas de composição fílmica que têm como impulso
e estratégia o trânsito entre os polos documental e ficcional do cinema. Neles, poderemos ver
como são pensadas as mises en scène e performances na feitura das obras e como a diversidade
de composição e pensamento a partir desses primas nos remetem a implicações também
distintas de ordem ética e política.
Diante de tal fenômeno e dos primas de análise estabelecidos, a tese assume como
hipótese central a perspectiva de que a utilização de formas associadas à ficcionalidade em
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filmes documentário gera um tipo de convivência formal que, ao invés de destituir as
diferenças entre os gêneros, reforça suas especificidades ao, paradoxalmente, nos mostrar
também seus elos dentro e fora do filme. Adentremos, então, o percurso que resultou dos
esforços desta pesquisa na compreensão desse fenômeno complexo e, por vezes, vertiginoso.

12
2

DOCUMENTÁRIO E FICÇÃO, CAMINHOS DE IDA E VOLTA

O cinema documentário brasileiro vive, ao menos nos últimos anos, uma clara
intensificação e valorização do uso de elementos e dispositivos ficcionais na elaboração dos
filmes. Tais mecanismos percorrem a história do cinema documentário com maior ou menor
intensidade, de forma variada, e estimulam continuamente o debate sobre as fronteiras entre
gêneros cinematográficos e sobre as especificidades desse meio de expressão. Porém, mesmo
reconhecendo o seu não ineditismo, tal intensificação de modos, alguns sim inovadores, chama
atenção tanto para a recorrência e força de questões que permeiam o campo, como para as
especificidades do contexto brasileiro e seus diálogos com outras cinematografias de outros
países.

2.1

(IN)DISTINÇÕES DOS GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS, UMA QUESTÃO DE
SEMPRE

A distinção entre as formas de composição e as formas de recepção cinematográficas
remonta às primeiras imagens produzidas e à rápida diversificação posterior das formas de
utilização dessa nova máquina, que permitia o registro e reprodução da imagem em
movimento. O cinematógrafo, para os irmãos Lumière, como ressalta François Niney (2002),
não se limitava a uma conquista de projeção do movimento através das imagens. Segundo o
próprio Louis Lumière (apud NINEY, 2002, p. 30, tradução nossa), “os temas dos filmes que
escolhi são a prova de que só desejava reproduzir a vida”3.
Haveria então no berço do cinema o desejo e o valor que são mais fortemente e
frequentemente associados ao documentário: mostrar a vida como ela é. Porém, avalia-se a
partir da própria postura dos precursores do cinema já alguns dos gestos da ficção, ou da
adequação da ação às vicissitudes do equipamento e de quem a dirige. No filme L’arroseur
arrosé (1896), os irmãos Lumière filmam uma cena cômica, claramente criada para seus
primeiros experimentos de filmagem; ou na exibição em modo reverso de uma parede que

3

Do original: “Les sujets des films que j’ai choisis sont la preuve que je ne désirais que reproduire la vie”.
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havia sido demolida em Démolition d’un mur (1896) e, mesmo, como veremos mais
detidamente no capítulo seguinte, a famosa cena dos trabalhadores deixando a fábrica em La
sortie de l’usine Lumière à Lion (1895), que foi rodada duas vezes num primeiro gesto de
direção de cena em meio ao registro que tinha como objetivo mostrar a vida como ela é.
Por outro lado, Georges Méliès, posto na história do cinema em polo diametralmente
oposto à documentaridade primeira dos irmãos Lumière, justamente por inaugurar traços mais
claramente ficcionais através das trucagens e da montagem dos planos, produzia em paralelo
“atualidades reconstituídas”, segundo nos diz Guy Gauthier (2011, p. 25): “sem poder
testemunhar ao vivo os grandes acontecimentos, em virtude da técnica ainda rudimentar do
cinema, ele os reconstituía no estúdio com o objetivo de informar objetivamente”.
Tal imbricação de posturas, já manifesta no nascedouro do cinema, apenas se acentuou,
se ramificou ao longo do tempo. E parece ser também suficientemente forte para justificar tanto
esforço analítico, teórico, de entendimento dessa convivência.

É farta e inconclusa a

elaboração sobre o tema. E é também farta e atual a produção de filmes que claramente são
compostos a partir dela.
Os campos da realização e da análise cinematográficas se retroalimentam, com particular
força, de questões que tocam os elos documentais e ficcionais da imagem e, consequentemente,
do cinema. E uma das suspeitas desta pesquisa é justamente que as respostas que cada campo
oferece ao outro, a partir de seus elementos de expressão, estimulam e intensificam ambos.
A depender do prisma de análise que se estabeleça, a impressão que se tem é a de que
todos os filmes podem ser questionados sobre seus teores docuficcionais. Um dos exemplos
disso é a recorrente remissão ao considerado filme fundador do gênero documental, Nanook, o
esquimó, do cineasta Robert Flaherty, lançado em 1922. No filme, que conta a história do inuíte
morador do ártico canadense, as tradições mostradas não eram mais praticadas, foram
encenadas para o filme numa espécie de idealização do bom selvagem. Nem mesmo a família
do protagonista que dá nome à obra correspondia realmente à sua. Mas, se voltarmos a assistir
o filme, mesmo considerando essas informações, que mostram inadequações do quadro social
traçado pelo cineasta, será que invalidamos o caráter documental do filme? Ou, melhor, ele se
torna para nós um filme de ficção?
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Esses questionamentos, nada simples de serem respondidos, podem, como dito
anteriormente, ser aplicados a uma gama bastante extensa de filmes considerados documentais,
em diferentes épocas, com estratégias absolutamente diversas. Fazendo um salto estético e
temporal, poderíamos abordar o filme Caixeiro-Viajante (Salesman, 1968), de Albert e David
Maysles e Charlotte Zwerin, com questões semelhantes. No filme, acompanhamos bem de
perto a trajetória de quatro vendedores de bíblia que percorrem casas de diferentes cidades dos
Estados Unidos. Não são apenas compartilhados momentos de intimidade entre os vendedores,
mas também cenas de apresentação do produto dentro de diversas residências visitadas. Não há
em quase toda a obra qualquer indício da presença da câmera ou da equipe de filmagem nesse
acompanhamento tão próximo das ações. Uma sequência, no entanto, destoa dessa forma de
abordagem (Figura 1).

Figura 1 - Cena de apresentação das personagens
Fonte: CAIXEIRO..., 1968, 50’30’’

Na Figura 1, vemos uma das personagens, Paul Brennan, dirigindo um carro. Ele nos fala
diretamente sobre as características de cada um dos outros três vendedores que protagonizam o
filme, além de também se apresentar. A sequência mostra imagens de cada um dos vendedores
com sua voz em off os identificando e, posteriormente, entrecorta a cena do carro com a ação
de cada um, já caracterizados, exercendo a atividade de vendedor.
Aqui, diferentemente de Nanook, o esquimó, não se vê uma reencenação de práticas
obsoletas, mas é evidente que há um acordo prévio com as personagens principais e com as
coadjuvantes – no caso, as famílias visitadas e outros colegas de trabalho que eventualmente
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aparecem – para que se pudesse registrar as ações. Tal recurso contradiz o discurso de
afirmação do Cinema Direto, de não intervenção na realidade captada. Movimento do qual o
filme é um dos expoentes.
Essa cena em especial desnuda aspectos presentes em filmes do Cinema Direto, cujos
princípios que nortearam seu pensamento estético buscavam, se não suprimir, ao menos não
ressaltar: estruturação dramática e caracterização das personagens; mecanismos que estão
atrelados à elaboração ficcional. Outro exemplo emblemático do grupo de cineastas desse
movimento, que também evidencia acordos prévios para o acompanhamento das ações, cuja
proximidade torna a presença da câmera inevitavelmente perceptível às personagens, mas sem
que no entanto essa relação seja revelada, é o filme Crise (Crisis: Behind a Presidential
Commitment, 1963) de direção de Robert Drew. Destaquemos também uma sequência que,
para sua realização, esse acordo é necessário (Figura 2).

Figura 2 - O presidente John Kennedy e seu estado maior em reunião de cúpula
Fonte: CRISE, 1963, 23’53’’/35’

Nas cenas em questão, vemos o núcleo principal de gestão política do Presidente John
Kennedy, traçando estratégias para garantir que dois estudantes negros do estado do Alabama
pudessem efetivar suas matrículas, ameaçadas por ação racista do governador do estado. Um
local e um momento absolutamente restritos, mas que acompanhamos com a proximidade e
cumplicidade necessárias a um acordo prévio. Porém, as personagens aparentes fingem não
existir ali uma câmera e uma equipe de filmagem. A ação transcorre como se a mosca na
parede – expressão do Cinema Direto para a discrição necessária no ato de filmar – fosse
mesmo imperceptível.
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Portanto, o exercício de achar ficcionalidades em filmes ditos documentais é tão farto
quanto a farta filmografia assim identificada. E não se trata de um simples exercício, as
implicações quanto às relações entre as formas expressivas do cinema e as realidades nele
representadas e/ou criadas podem pôr em xeque a existência de um cinema documental. Tal
impulso se sedimenta, por exemplo, nos estudos do semioticista Christian Metz (1972), cuja
conclusão é a onipresença da ficção no cinema. Considerando que o cinema é inevitavelmente
ficcional, por se tratar de uma linguagem que se vale dos recursos narrativos para se compor,
que manifesta a ausência de seu referente, mesmo que se reporte a uma realidade alheia, ele o
faz ficcionalizando-a. As críticas à Metz apontam para as distinções entre representação e
ficcionalidade, que não seriam consideradas pelo autor. Por outro lado, ressaltamos que se
desconsideram também outros aspectos que fazem perdurar uma classificação que, mesmo
problemática, expõe já uma força, nesse caso, por sua evidente permanência.
Há também o outro polo desse extremo, que afirma ser todo filme um documentário. Se
considerarmos que a câmera registra objetivamente o que é posto à sua frente, então mesmo um
filme absolutamente dentro dos modos estabelecidos do cinema ficcional seria também um
documento de sua filmagem. Segundo Aumont (2014), no livro Limites de la Fiction (Limites
da Ficção, tradução nossa), a sentença todo filme é um documentário sobre sua própria
filmagem, apesar de conhecida, não tem autor definido. Foi atribuída aos cineastas e críticos
Rohmer, Rivette, Astruc e Godard. Uma ironia, por certo, não sabermos quem formulou a
afirmação do caráter documental de tudo o que uma câmera registra. Porém, sabe-se que foi
formulada numa “época em que os filmes de ficção que parecem ‘modernos’ eram filmados em
lugares autênticos [...] e onde os atores improvisavam sem que tivessem escrito seus
diálogos”(AUMONT, 2014, p. 51-52). O autor fala mais claramente do encantamento da
geração francesa da Nouvelle Vague pela inovação estética e política do Neorrealismo italiano,
que traz fortemente aspectos atribuídos ao documentário para o cinema de ficção; um momento
crucial da história do cinema que vai estimular essa mesma geração francesa em alguns dos
valores que nortearam os filmes da época, assim como gerações posteriores de cineastas,
chegando à atualidade, a acolher na ficção fortes elementos documentais na composição de
suas obras.
Vale ressaltar já aqui uma diferença importante entre as obras citadas e a postura crítica
diante delas. Pode-se questionar o valor documental de filmes como Nanook e Salesman a
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partir de determinados parâmetros aceitos ou não enquanto documentais, seja no próprio filme
ou na postura que gera o filme. Porém há que se ressaltar que não se identifica, em nenhum
desses dois casos, como em muitos outros, uma intenção deliberada, visível, de trabalhar
elementos ficcionais dentro do campo do cinema documentário, como forma de tensionar a
artificialidade cinematográfica.
Lembremos as formulações e produções feitas e fomentadas por John Grierson, que
ressaltavam personagens e cenários reais para o que identificava ser um tratamento criativo da
realidade: o cinema documentário. Porém, no caso do Neorrealismo italiano e em outros tantos,
como na obra do iraniano Abbas Kiarostami e mais recentemente do português Pedro Costa,
incluindo aqui o corpus de análise desta pesquisa, há o desejo expresso de criação a partir da
convivência docuficcional.
Do ponto de vista da práxis, existem muitos relatos e análises sobre o fazer
cinematográfico que são não apenas importantes, mas emblemáticos nessa trajetória rica de
experiências. Partindo do campo do cinema documentário, pode-se ressaltar o projeto de
cinema de Dziga Vertov, as formulações e denominação de John Grierson, os cinemas novos
dos anos 1960-1970, cujas principais expressões são o grupo do Cinema Direto norteamericano e o Cinema Verdade francês, notabilizado na obra de Jean Rouch e Edgard Morin,
Crônica de um verão (Chronique d’un été, 1961). Nesses marcos, aos quais se recorre
regularmente para se tratar aspectos diversos do gênero, pode-se verificar um esforço de
diferenciação da experiência que envolve o fazer e o compartilhar do filme assim identificado.
Os contextos de criação e as perspectivas de análise são bastante distintos, mas há um debruçar
comum sobre as vicissitudes dessa experiência.
Considerando o recorte e o fenômeno analisado por esta pesquisa, a obra que vai mais
fortemente estimular as expressões cinematográficas que transitam nos liminares da
documentaridade e da ficcionalidade, e que chegam aos nossos dias, é a do cineasta Jean
Rouch. Em sua vasta filmografia, Rouch experimentou formas de composição diversas.
Algumas das mais conhecidas burlam os fazeres então tradicionais do cinema documentário,
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abrindo veredas de apropriação da ficcionalidade para se reportar e/ou compor contextos e
personagens reais; obras que são conhecidas como suas etnoficções4.
Do ponto de vista da elaboração teórica sobre o fenômeno, pode-se destacar, à título de
organização, duas posturas contrastantes. Uma que se debruça sobre o plano material,
essencialmente fílmico, com o intuito de traçar suas características, de definir sua natureza
expressiva; e outro que busca entender as similaridades e diferenças entre essas duas principais
ancoragens da experiência cinematográfica, levando em conta seus elos transversais, que
vinculam o filme aos contextos sociais, políticos, culturais que também o compõem.
Considerando exclusivamente o plano formal, independente dos extremos a que se
chegue – de tudo ser ficção ou tudo ser documentário –, parece haver um consenso, ao menos,
quanto à impossibilidade de definição de sua natureza a partir exclusivamente da obra. Tal
imprecisão se dá por conta, principalmente, de uma evidência simples, da possibilidade de
simulação dos elementos recorrentes de construção documental sem que se possa aferir, no
plano formal, se eles correspondem aos pressupostos do gênero: contextos, personagens,
histórias que partem de uma realidade. Mas, tal possibilidade de simulação revela também um
aspecto importante de nossa experiência fílmica, que são as recorrências formais. Muito
raramente está em jogo a dúvida sobre a documentaridade ou ficcionalidade de um filme. E não
apenas pelos pactos de espectatorialidade que assumimos, ou pelas informações prévias que
possam de antemão indexar a obra, mas por não ser comum um filme cujo estímulo primordial
seja expor a linguagem enquanto engano, mesmo considerando as obras que bordam os limites
dos gêneros, mesmo as que se constituem da convivência que aqui identificamos.
Importante citar, como exceção a esse argumento, as experiências dos mockumentaries,
ou falsos documentários. Há sim produções cinematográficas que se valem de procedimentos
estéticos característicos do cinema documental, mas que não necessariamente mantêm elos
reais com as histórias narradas ou com os contextos e personagens expostos nos filmes. Os

4

O caráter híbrido dessas obras foi analisado em trabalho recente pela pesquisadora Sandra Coelho (2014) sob a
perspectiva da inscrição do etnógrafo e cineasta enquanto autor cinematográfico. A tese tem como título Vozes da
Etnoficção: autoria e alteridade no cinema de Jean Rouch e pode ser acessada no endereço eletrônico:
<http://poscom.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/05/Sandra-Coelho.pdf>.
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falsos documentários em geral se portam de maneira crítica ao que seria a adesão a um tipo de
discurso cinematográfico ancorado na objetividade dos fatos. E apontam para como se pode
falsificar os efeitos, mais tradicionais, do cinema documentário apenas reproduzindo alguns de
seus formatos. Porém, mesmo que no plano formal, unicamente, essas experiências
desestabilizem os vínculos pressupostos do espectador, não se pode afirmar que tal fenômeno
tenha impactos significativos no campo, que tenha, por exemplo, nos levado a crer que o filme
documentário em si é também uma farsa. A crítica, mais evidente, a uma suposta objetividade
da abordagem documental se mostra anacrônica, dado o volume e diversidade de abordagens e
expressões preponderantes desse cinema.
Por outro lado, há experiências de falsos documentários que, mesmo criando uma espécie
de farsa através dos procedimentos reconhecidamente documentais no cinema, mantêm
vínculos com contextos reais, são construídos como paródias através de dados da realidade
histórica. Em artigo recente, o pesquisador Arlindo Machado (2011) cita Opération Lune
(2004) como caso emblemático dessa vinculação às avessas. O filme, como nos diz o autor,
tenta através da distorção de fatos e documentos históricos provar que a chegada do homem à
lua foi uma farsa. Segundo Machado (2011), mesmo que parte das imagens utilizadas não
correspondam à realidade, a hipótese é plausível e é justificada por uma pesquisa criteriosa de
contexto histórico e político. Seria uma tentativa de desmontar uma farsa através de outra.
Citemos também, enquanto experiência atual e desafiadora para o gênero, os filmes
documentário de animação, ou documentários animados. Contrapondo o impulso primeiro dos
mockumentaries, filmes como A Valsa com Bashir (Vals im Bashir, 2008) e A Imagem que
falta (L'Image manquante, 2013) vão construir um forte elo documental nas formas de
apresentar fatos e narrar histórias através também de imagens animadas. Nesses casos, unir
imagens de captação direta com desenhos abre outras possibilidades de abordarmos questões
acerca do valor documental de uma imagem, das implicações inerentes às formas de
representação de fatos históricos e de como acionamos leituras sugeridas pelo gênero em
questão.
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2.2

ESPECIFICANDO O DOCUMENTÁRIO

O teórico Guy Gauthier (2011) parte da constatação inicial de que comumente não nos
confundimos quanto à ancoragem de nossa experiência fílmica para traçar diferenças entre os
gêneros, afirmando especificidades do cinema documentário. Ele estabelece em sua análise três
aspectos mais proeminentes de tal diferença, sendo dois deles mais claramente visíveis ao
espectador. Em sua defesa, há também uma polarização, traçada nos extremos de cada gênero,
cuja função seria dar relevo às disparidades que o autor pretende identificar entre o cinema
ficcional e o cinema documental.
A tríade de Gauthier (2011) é composta pelo roteiro, pelos atores e pelo cenário. Quanto
ao roteiro, mesmo reconhecendo a fragilidade do argumento, o autor introduz um aspecto
atribuído ao documentário, em geral, que é a imprevisibilidade inerente à sua realização. O
roteiro representa para o filme de ficção seu principal eixo de controle do que poderá vir a ser a
obra finalizada. Já no documentário, mesmo que se tenha previamente um desenho de
produção, um ordenamento do que será feito para o filme, ele estará sempre à mercê, em algum
nível, das imprecisões que os contextos e personagens reais colocam para a produção. Esse é
um pressuposto que marca fortemente nossa relação com filmes documentário e que irá
estimular, como veremos no capítulo seguinte, um olhar sobre as funções e potências do acaso
no processo de produção do cinema do gênero, que consequentemente pode ser valorizado
internamente na obra, enquanto elemento expressivo e diferenciador.
A segunda distinção, que o autor considera ser a principal ou a que melhor pode apontar
idealmente as distinções requeridas no texto, é quanto ao ator. O ator profissional, num filme de
ficção, simula uma outra pessoa e, mesmo que crie um envolvimento com o que interpreta para
atingir graus de qualidade de seu trabalho, não se confunde com ele. “A questão é, ele é pago
para desempenhar o papel de outro? Ou ainda: os mortos se levantam no final da filmagem?”
(GAUTHIER, 2011, p. 14). No caso da personagem documental, ator social, personagem
histórico, o que se imagina é que, mesmo que se estabeleça um jogo de performance para a
cena cinematográfica, trata-se, recorrentemente, de uma autorrepresentação, de uma atuação
que lhe é própria, que se realiza por um estímulo específico.
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Para abordar o cenário, Gauthier traz uma discussão acerca das aproximações e distâncias
de movimentos estéticos realistas do cinema com o filme documentário. O Neorrealismo
italiano é trazido como movimento pioneiro e que traçou com força particular esses elos. O
autor retoma também a discussão sobre a utilização de atores não profissionais, que encenam
suas atividades reais, mas incorporadas a uma intriga romanesca. O argumento central de
Gauthier é que as locações reais de filmagem podem vir a ganhar um valor documental por
processo crítico posterior e indireto, já que, incorporadas à trama ficcional, ganham para a
apreciação direta, digamos, um valor simbólico proeminente. Os exemplos citados são o sítio
de Petra na Jordânia, mostrado em Indiana Jones e a última cruzada (1989) do diretor Steven
Spielberg; a cidade de Nova Iorque, com acento em Manhattan, fartamente mostrada por
Woody Allen que, segundo o próprio diretor, é o que restará de sua obra “quando a intriga de
seus

filmes

tiver

perdido

toda

a

transparência

para

nossos

distantes

descendentes”(GAUTHIER, 2011, p. 25); e as ruas parisinas da obra de Godard, Acossado
(1960), que, segundo o autor, mesmo reais e situadas em suas realidades, por serem
identificadas e nomeadas no filme, perdem sua banalidade cotidiana para se tornarem cenário
trágico da morte do herói. Gauthier considera que “o alcance documentário dessa identificação
(é) entretanto, limitado e vem do ‘efeito de real’, procedimento retórico que participa da ficção
conhecida como realista” (GAUTHIER, 2011, p. 24).
No caso do Neorrealismo, que para o autor não se limita a descrever a realidade italiana
do pós-guerra por procedimentos estéticos já assentados dentro de uma esfera realista, mas
consegue efetivamente penetrar essa realidade, Gauthier se vale principalmente de duas das
mais emblemáticas obras para exemplificar seus argumentos quanto às personagens e aos
cenários naturais utilizados, são elas: A Terra treme de Luchino Visconti (1948) e Stromboli
(1950) de Roberto Rossellini. No primeiro caso, além do cineasta não ter sua obra vinculada a
uma estética realista, o que tornaria Terra Treme uma espécie de resposta necessária ao
momento histórico, o filme, mesmo sendo rodado em cenários naturais e tendo recrutado atores
não profissionais das próprias áreas filmadas, é na verdade uma adaptação da obra literária Os
Malavoglia, romance escrito por seu conterrâneo, Giovanni Verga. Tal junção, segundo
Gauthier (2011), teria resultado numa obra exótica em se considerando o reconhecimento dos
sicilianos sobre suas próprias realidades pretensamente expostas na tela. E, sobre a utilização
de pescadores locais para interpretarem os pescadores do filme, o autor resume com um relato
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do diretor Visconti sobre o tipo de apropriação das pessoas para se tornarem personagens: “é
possível conseguir na rua pessoas ‘verdadeiras’, que aderem perfeitamente ao personagem, mas
o trabalho, em seguida, é de transformá-los em atores” (VISCONTI, 1959 apud GAUTHIER,
2011, p. 29).
Os argumentos quanto aos filmes de Rossellini são semelhantes, mesmo que reconheça o
cineasta como fundador do Neorrealismo e como o realizador mais emblemático de então. Seu
alvo de comentário é a clássica cena da pesca de atuns em Stromboli, que poderia ser
considerada um documentário caso fosse isolada do restante do filme, mas que a presença da
atriz Ingrid Bergman acaba por desdocumentarizá-la ao lhe dar um valor simbólico que não
existe na realidade, apenas na trama. Segundo Gauthier:

Stromboli é a relação que se cria entre a personagem que Ingrid Bergman
encarna e a ilha próxima da natureza rude, verdadeira terra de deus. Tema
comovente, com o qual Rossellini pode fazer um grande filme, mas visão
mística finalmente romanesca. Verdade talvez, mas verdade dissimulada,
inacessível ao documentário, que só registra o que vê e o que ouve
(GAUTHIER, 2011, p. 30).

Chegando ao outro extremo de seu exercício de análise, Gauthier aponta o filme Titicut
Follies (1967) de Robert Wiseman como um documentário inconteste. Ao fazê-lo, ele não
afirma ser este uma reprodução da realidade, de uma realidade alheia ao filme, a seus
condicionantes. Mas, afirma o ser por conta de Wiseman ser um cineasta que nega o que lhe
parece constituir os pilares da ficção cinematográfica: “a fábula (o relato), a aparência enganosa
(o cenário), o simulacro (o ator)” (GAUTHIER, 2011, p. 31). O fato da montagem significar
obviamente a estruturação de formas narrativas, discursivas, de encadeamento temporal não
invalida ou representa, segundo o autor, uma contradição quanto aos outros procedimentos de
valorização dos elementos que a realidade, enquanto substrato, oferece à sua criação.
Gauthier resume dessa forma sua defesa de diferenciação do filme documental e
pressupõe, pelos termos postos, um elo entre o fazer e o resultado, que eleva o plano formal em
nossa percepção enquanto espectador, aliando-o ao que os mecanismos de criação do cinema
documentário o tornam próprio.
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Mesmo se estamos separados dos personagens pelo abismo do tempo ou pelo
obstáculo da distância, o filme é documentário, no melhor sentido do termo, se
ele conduz nossa convicção não por um certificado qualquer de autenticidade
dado por um especialista ou testemunho [...], e sim pela organização interna
do filme. Impensável portanto o recurso do ator, a garantia mais certa da
ficção; impensável o deslocamento do cenário se não for dito a que finalidade
ele responde; impensável ainda mais a trucagem que visa negar a presença da
equipe de filmagem para simular uma inocência fictícia (justamente) em
relação às técnicas de gravação.
Podemos, desde então, esboçar o que distingue o documentário da ficção: nem
o tema, nem o conteúdo, nem a quantidade de informações exatas que o filme
oferece. É uma questão de método (GAUTHIER, 2011, p. 37).

Jacques Aumont (2014) dedica parte substantiva de sua publicação mais recente Limites
da Ficção aos elos documentais e ficcionais no cinema. De título sugestivo – Contágios: da
realidade à ficção, da ficção à realidade (Contagions: de la réalité à la fiction, et retour) –, o
capítulo mais claramente dedicado ao tema é estruturado pela abordagem de diversas questões
suscitadas por esses vínculos através da análise de filmes que considera emblemáticos. O autor
segue uma linha argumentativa para mostrar, através das várias obras, como estão interligados
os modos de fazer e os modos de ler a documentaridade e a ficcionalidade no cinema.
Aumont considera que o primeiro limite da ficção, seu ponto de partida, é o que ela visa,
que seria a realidade mesma, e isso por um motivo simples: “se a ficção é assimilável a meu
imaginário, a realidade não o é (ao menos se eu creio que ela existe independente de mim e tem
suas próprias causas)” (AUMONT, 2014, p. 27, tradução nossa)5. A ficção seria uma forma
intermediária de acesso ao mundo, um mecanismo de o compreender através da mobilização do
imaginário. E, considerando o realismo inato da imagem fílmica, a questão que se estabelece é
saber a que distância da realidade se situa cada elemento da ficção, já que, apesar de ser um
tipo de construção que assimilamos, considerando suas características e especificidades:

Eu aceito a ficção enquanto fabricação plausível, mas isso não me diz o que
nela descreve o mundo e o que é a invenção de um mundo possível –
considerando igualmente que entre a descrição e a invenção a fronteira é senão

5

Do original: “Si la fiction est assimilable à mon imaginaire, la réalité ne l’est pas (du moins si je crois qu’elle
existe en dehors de moi, et a ses propres causes)”.
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uma trincheira, e as duas frequentemente se mesclam, como em nosso
pensamento em geral (AUMONT, 2014, p. 28, tradução nossa).6

O autor considera que há um senso comum em torno da compreensão de que o registro
analógico da imagem em movimento é uma reprodução da realidade que ela documenta, e todo
uso da imagem posterior é secundário em relação a essa característica. Dessa evidência, se
concluiria que a história do cinema teria consistido em fazer passar do registro bruto da
realidade à mise en scène e à narração. E disso se derivaria também a distinção de dois tipos de
filme, o que se funda sob a vertente do documentário, de filmagem direta, do aparelho de
filmagem, e o que se coloca a serviço do roteiro. Um capta e o outro organiza.
A ideia central de Aumont é a de que não há como estabelecer uma cisão entre os modos
e valores que atribuímos ao documentário e à ficção, e talvez por tal concepção tenha tomado
para uma das principais análises o filme do etnógrafo e cineasta Jean Rouch, Os Mestres loucos
(Les Maîtres fous, 1955). Na avaliação do autor, essa obra suscita uma diversidade de questões
que evidenciam o trânsito ininterrupto de um polo ao outro entre as instâncias tratadas.
O filme em questão gira em torno de um rito então recente do povo Haouka, do Níger,
que reside como migrante na British Gold Coast, na cidade de Accra, Gana. O rito transcorre
através da incorporação de entidades que remetem ao Estado-Maior dos colonizadores ingleses
que governam o país. Rouch não apenas mostra o desenrolar do evento, mas, através de voz
off7, identifica e caracteriza cada personagem, explica os elementos simbólicos do ritual e traça
explicações sobre o porquê desse arranjo inusitado, que resulta numa espécie de devoção ao
opressor pela repetição da forma, mas que aponta também para a exteriorização da violência
sofrida pelo processo de colonização. O cineasta conduz fortemente o espectador segundo sua
forma de ver e analisar o fenômeno.

6

Do original: “J'accepte la fiction comme une fabrication recevable, mais cela ne me dit pas ce qui, en elle, décrit
le monde et ce qui invente un monde possible – d’autant qu’entre la description et l’invention la frontière n’est
pas si tranchée, et que les deux souvent se mêlent, comme dans notre pensée en général”.
7
Apesar do cineasta não se fazer aparente no filme, utilizo o termo off ao invés de over para o tipo de voz de sua
narração por se tratar de uma voz identificada. Não se trata de uma narração impessoal, identificamos o autor e
essa identificação é um dado importante na fruição da obra.
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As questões trazidas por Aumont sobre essa obra dizem respeito a como Rouch organiza
narrativamente o fenômeno mostrado, ao passo que nos exige crer em suas interpretações,
considerando que apenas pela visualização das imagens não chegaríamos necessariamente a
suas conclusões. A estratégia do cineasta, de conciliar um ordenamento visual narrativo, de
início, meio e fim, com uma condução em voz off de apresentações e explicações do que
vemos, seria por um lado valiosa por esclarecer aspectos obscuros do rito, mas, por outro lado,
exige que tenhamos confiança numa visão que pretende nos mostrar uma “verdade” sem
dissimular a parte de interpretação que ela pressupõe. O autor exemplifica citando duas
passagens – a primeira representada na Figura 3 abaixo – das apresentações de Rouch:

Quando Rouch diz que o ovo quebrado evoca as plumas do governador geral
britânico, nossos olhos podem aferir tal plausibilidade, mas quando ele nos diz
que os Haouka estabelecem um tipo de cura através de suas performances
sangrentas, isso nos exige mais. É possível que esses gestos sejam uma
psicoterapia, mas o que vemos é algo que aparenta uma representação. Os
‘atores’ não têm texto a ser dito nem papel a representar, tudo se passa como
se cada um fosse escolhido por seus papéis [sociais] (AUMONT, 2014, p. 31,
tradução nossa).8

Figura 3 - Rouch apresenta a utilização do ovo no ritual dos Haouka e o que isso representa
Fonte: OS MESTRES..., 1955, 16’48’’/16’59’’

8

Do original: “Lorsque Rouch dit quel’oeuf cassé évoque le plumet du governeur général britannique, nos yeux
sont lá pour juger cela plausible ; lorsqu'il affirme que les Haoussas sortent guéris de leurs performances
sanglantes, il exige davantage. Il est possible que ces gestes soient une psychothérapie, mais nous voyons plutôt
quelque chose qui s'apparente à une répresentation. Les acteurs n'ont ni texte à dire, ni rôle à jouer ; tout se passe
plutôt comme si chacun était choisi par son rôle”.
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Para identificar o trânsito entre documentaridade e ficcionalidade, Aumont traça o que
seria pressuposto de cada um deles, trazendo para o documentário definições da palavra que lhe
dá origem: documento. Para tal, se vale da primeira edição, contemporânea aos Lumière, do
dicionário Gran Larousse onde consta que documento seria a informação escrita ou objeto
qualquer que sirva de prova. O sentido teria tido poucas mudanças desde então, a noção de
documento implica sempre as ideias de informação e prova. Então, se vejo um documentário,
espero que ele me informe sobre um tema qualquer e que seja honesto na abordagem desse
tema, que sua abordagem seja minimamente comprovável. E, adentrando o aspecto relacional
em torno da informação, o autor cita o linguista Oswald Ducrot para quem uma informação é
uma ilocução que não se efetiva sem que o destinatário reconheça no emissor competência e
honestidade. Uma informação pode ser verdadeira ou falsa. Quanto à ficção, ele nos diz, não se
supõe dela nos informar ou provar algo e sua honestidade seria de uma outra ordem, “ela deve
ser anunciada como uma ficção, a função de tal anúncio é instituir o quadro pragmático que
delimita o espaço do jogo” (SCHAEFFER, 1999 apud AUMONT, 2014, p. 50).
Então, transpondo diretamente a noção de documento para o filme documentário,
Aumont conclui que:

Opor documentário e filme ficção é querer opor informação ao jogo: isso
ressalta mais a força de um hábito que alguma lógica, e essas duas etiquetas
recobrem duas questões (instâncias) que não se separam verdadeiramente. O
documentário, que diz alguma coisa do mundo, a ficção, que o organiza; eles
se complementam sem se opor e frequentemente coabitam (AUMONT, 2014,
p. 50, tradução nossa).9

Apesar de atrelar o filme documentário à lógica da informação, algo que reduziria e
muito as possibilidades de expressão que pode-se ver em filmes assim identificados, Aumont
não faz disso um mecanismo de negação do gênero ou de segmentação estanque em relação à
ficcionalidade. A decorrência disso seria a flutuação entre adesão e descrença, que estão não

9

Do original: “Opposer documentaire et film de fiction c’est vouloir opposer le renseignement au jeu : cela
ressortit bien plus à la force de l’habitude qu’à aucune logique, et ces deux étiquettes recouvrent deux questions
qui ne se recoupent pas vraiment : le documentaire, c’est ce qui dit quelque chose du monde, ce c’est qui
l’organise ; ils se complèment sans s’opposer, et souvent cohabitent”.
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apenas no filme, mas na nossa própria experiência real. Ainda sobre o filme de Rouch, ele
afirma ser sim um documentário, “documentos e encadeamentos causais manifestando um
ponto de vista sobre eles” (AUMONT, 2014, p. 36). E isso traz um equilíbrio entre um discurso
que lhe é próprio e uma forma, a mais apropriada possível, de mostrar o que se passou. Sobre
a questão da justeza em se compor a partir da realidade, Aumont nos diz, se reportando a todos
os documentários:

[...] se filmo um evento real, como posso transmitir seu sentido sem o fabricar
expressamente? Devo dizer o que penso, escolher um ponto de vista, organizar
os planos, escolher os trajetos de causa e efeito; mas de outra parte preciso não
perder de vista que esse sentido e organização são meus e podem deformar o
olhar e violar a realidade (AUMONT, 2014, p. 38, tradução nossa).10

Por outro lado, afirma que Os Mestres loucos é também uma ficção, já que nos apresenta
um universo mítico do qual não necessariamente, ou dificilmente, compartilhamos da crença, e
sob cuja condução explicativa aderimos também pela suspensão de certas exigências de
verdade. Segundo ele, “num filme que documenta (e em parte, necessariamente, inventa) um
evento que é por si de natureza ficcional, onde está a simulação? Quem simula, e o que?”
(AUMONT, 2014, p. 38, tradução nossa)11.
Aumont problematiza ainda a fragilidade das fronteiras entre os gêneros, através de dois
subgêneros recentes por ressaltarem caracteres documentais em filmes que também não se
mostram tão claramente assentados em um dos polos abordados. Os dois subgêneros em
questão são o scripted reality – desenvolvido em canais televisivos na Alemanha, mas que já
ganhou espaços em canais franceses – e, o mais cinematográfico entre eles, a docuficção. Os
dois teriam semelhanças quanto às estratégias de misturar uma captação da realidade “tal qual”,
frequentemente em um estilo inspirado no Cinema Direto, com situações puramente ficcionais,
mas coerentes com a parte documentária; a diferença, como nos diz:

10

Do original: “[...] si je filme un évènement réel, comment puis-je transmettre son sens sans le fabriquer
expressément? Je dois dire ce que je pense, choisir un point de vue, organiser les plans, choisir des trajets de
cause à effet ; mais d’autre part, je dois garder à l’esprit que ce sens, ce point de vue, cette organization sont
miens, et risquent de déformer voire de violer la réalité”.
11
Do original: “Dans un film qui documente (et en partie, nécessairement, invente) un évènement qui est lui-même
de naturelle fictionnelle, où est la feintise? Qui feint, et quois?”.
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[...] um tanto tênue em termos semióticos, é de ordem crítica e estética, as
docuficções, feitas através dos meios do cinema, são comumente mais bem
feitas, mais bem interpretadas, mais próximas dos standards de qualidade do
cinema de autor internacional (AUMONT, 2014, p. 66, tradução nossa).12

A principal docuficção, para o autor, e uma das primeiras, é o filme Close-up (1990) do
cineasta iraniano Abbas Kiarostami. A obra acompanha e reconstitui a façanha de Hossein
Sabzian, um cinéfilo que se torna falsário ao se passar pelo cineasta Mohsen Makhmalbaf e
assim ganha acesso ao círculo íntimo de uma família abastada da capital iraniana. Kiarostami
inicia sua produção indo ao encontro de Sabzian na cadeia e passa a registrar o julgamento de
seu delito. Mas, para o filme, o cineasta propõe recompor a inserção do falsário no seio da
família, tendo como atores os próprios personagens reais envolvidos. Nesse jogo de registro e
falsificação do real, Aumont considera que “o espectador deve aceitar jamais saber se e como o
que é mostrado corresponde ao que aconteceu realmente” (AUMONT, 2014, p. 67, tradução
nossa)13. Para ele, isso não seria, inclusive, o mais importante, porque o que o filme traria de
mais instigante dessa relação está no elo entre a confissão de Sabzian e o recurso
cinematográfico de aproximação e reciprocidade da mirada, o close-up que dá titulo à obra.
Aumont analisa também o filme do cineasta russo Alexander Sokurov, Uma Vida
humilde (Smirennaya zhizn, 1997). Na obra acompanhamos os calmos dias de uma senhora que
reside no pequeno vilarejo de Aska, Japão. Tudo se passa dentro de uma pequena casa, onde
vemos os afazeres diários dessa senhora, que remetem aos cuidados e minúcias do trabalho
manual das culturas tradicionais japonesas. O olhar é subjetivado por uma voz que comenta
suas impressões sobre o que vemos, fala de como foi possível e como se desenrolou esse
encontro e faz, também, um elo nostálgico sobre a Rússia, terra natal do cineasta.
O autor ressalta, como um dos aspectos documentais do filme, a expressão observador
exterior, que sabe apenas o que se passa na tomada da cena, assim como os espectadores que a
assistem posteriormente. O que, para ele, demonstra um tipo de implicação do homem com uma

12

Do original: “[...] assez mince en termes sémiotiques, est d’ordre critique et esthétique, les docu-ficcions,
réalisés avec les moyens du cinema, étant souventplus soignés, mieux joués, bref, plus proche des standards de
qualité du cinema d’auteur international”.
13
Do original: “Le spectateur doit accepter de ne jamais savoir si et comme memment ce qu'on lui montre adhère
à ce qui est advenu réellement”.
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câmera, cujo ato de filmar revela o desejo de dar conta de um evento e, se possível, de sua
significação. Esse olhar, externo e cúmplice, segundo Aumont, é possibilitado por, e valoriza
ao mesmo tempo, um mecanismo forte do cinema documentário que são as vicissitudes do
encontro. Como nos diz: “o tema do encontro, nós sabemos, é o coração de uma das estéticas
mais exitosas do cinema, ela que postula que se deve cultivar o maravilhoso acaso sem acaso
que faz com que uma imagem toque o real” (AUMONT, 2014, p. 79, tradução nossa)14.
Das formas que melhor provocam esse acaso sem acaso que permite a imagem tocar o
real, a primeira, segundo o autor, são as formas temporais fundadas na duração, porque, como
nos explica, “a duração não manipulada é um fragmento da experiência fílmica que é quase
idêntica a um aspecto da experiência do mundo” (AUMONT, 2014, p. 80, tradução nossa)15.
Aumont atribui uma possibilidade de percepção de tempo específica desse tipo de estratégia
fílmica que une encontro e duração:

Contrariamente ao que postula Deleuze, que construiu sua ideia de tempo
fílmico contra essa do [tempo] ‘presente’ do plano, essa forma dá
verdadeiramente uma impressão de presente – essa categoria impensável do
tempo, faz da chegada incessante do futuro e do congelamento imediato no
passado a única realidade corporal do tempo no qual vivemos. Para que o
‘encontro’ se produza é necessário esse mistério, que a técnica fotográfica do
cinema apenas não será suficiente, que a pretensão à arte não lhe saberia
substituir (AUMONT, 2014, p. 80, tradução nossa).16

Voltando ao filme Uma Vida humilde, Aumont considera que para o espectador é
impossível decidir entre uma crença sobre o dado referencial, um encontro também regido pela
imprevisibilidade do acaso e a adesão a uma narrativa proposta por um enunciador invisível. O

14

Do original: “Le thème de la recontre, on le sait, est au coeur d’une des esthétiques les plus abouties du cinema,
celle qui postule qu’il doit cultiver ce merveilleux hasard sans hasard qui fait qu’une image touche au réel”.
15
Do original: “la durée non truquée est un fragment d'expérience filmique qui est quasi identique à un aspect de
l'expérience du monde”.
16
Do original: “Contrairement à ce que postule Deleuze, qui a contruit son idée du temps filmique contre celle du
‘present’ – cette catégorie impensable du temps, fait de l’arrivée incessante du futur e du fingement
immédiatement dans le passé, et cependant, la seule réalité immediatement corporelle du temps dans lequel nous
vivons. Pour que la “rencontre” se produise il faut ce mystère, auquel la technique photografique du cinema à ele
seule ne saurait suffire, auquel la prétention à l'art ne saurait se substituer”.
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filme, para ele, nos oferece uma experiência de tempo e de que estamos diante de um ser que
não existe para nós senão no presente.
Através desses exemplos e dessas análises, Aumont desenvolve as argumentações para
seu propósito principal, que como nos diz, é tirar a oposição fatigante entre documentário e
ficção do único terreno onde, segundo ele, teria alguma validade, que é o da pragmática:
“documentário é o que é tido como um documento (mais ou menos exato, mais ou menos
direcionado pelo ponto de vista do ‘criador’), e uma ficção é o que se anuncia como uma
ficção” (AUMONT, 2014, p. 57, tradução nossa)17. A proposta do autor, como podemos ver, é
mostrar os elos entre os gêneros, buscando a ficcionalidade no que é tido documental e também
em sentido inverso. Essa postura de mostrar o quão imbricados estão os elos documentais e
ficcionais no cinema, e consequentemente o quão frágeis são os instrumentos de segmentação
dos gêneros, ressalta paradoxalmente os elementos e aspectos que atribuímos a cada um deles e
que podem coabitar uma mesma obra.
Interessante notar que o autor cita, ao expor seus propósitos teóricos, o realizador e
teórico Stephane Breton, que afirma que “uma imagem documentária [...] enuncia seu ponto de
vista ao torná-lo visível na própria cena. A indexicalidade enunciativa é seu caráter essencial”
(BRETON, 2012 apud AUMONT, 2014, p. 58, tradução nossa)18.
Difícil assumir essa relação de indexicalidade como suficiente para a distinção dos
gêneros. Aumont, pelo percurso argumentativo do livro, certamente não a toma como suporte
de afirmação do entendimento que propõe. Mas, tal presença no texto indica a importância que
a questão tem para a discussão aqui abordada. Não que essa relação assegure de fato a
documentaridade de uma imagem, de um filme, mas chama atenção para formas recorrentes
que, mesmo postas em relação a outras aparentemente opostas, resguardam na nossa
experiência certos pressupostos que estimulam como a acolhemos enquanto espectadores.

17

Do original: “Un documentaire, c'est qui sera pris comme un document (plus ou moins exact, plus ou moins
infléchi par le point de vue de "createur") ; une fiction, c'est qui s'annonce comme fiction”.
18
Do original: “Une image documentaire [...] énonce son point de vue en le rendant visible dans le spetacle luimême. L'indexicalité énonciative est son caractère essentiel”.
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O teórico Bill Nichols (1991; 2005), por exemplo, destaca essa relação em um dos quatro
âmbitos que atuariam na distinção entre os gêneros, nesse caso o que ele chama de conjunto
dos espectadores. Os outros três são o institucional, o dos profissionais e o do texto fílmico, ou
seu plano formal. Proponho aqui uma readequação desse ângulos de abordagem. Pode-se dizer
que Nichols atribui a uma correlação entre os aspectos relacionais, os aspectos formais e os
pressupostos da recepção dos filmes a possibilidade de identificação do que seja uma obra
documentária. Ele próprio nos diz que “a sensação de que um filme é um documentário está
tanto na mente do espectador quanto no contexto ou na estrutura do filme” (NICHOLS, 2005,
p. 64).
No caso da relação de indexação, Nichols argumenta que a grande fidelidade com o que o
aparato de registro fílmico, som e imagem, alcança gera a ideia de imagem como documento,
ou como índice do que a produziu. Tal característica se aplica ao audiovisual de forma ampla,
por isso, inclusive, a conclusão de que mesmo o filme de ficção é um documento do que mostra
e da forma como mostra. Ou, como diz, de modo provocador, são documentários de satisfação
de desejos. Mas a diferença se estabelece, porque no trato ficcional há um afastamento
necessário da incredulidade diante do artifício evidente para que se estabeleça o jogo, já no
caso do documentário:

Conservamos nossa crença na autenticidade do mundo histórico representado
na tela. Continuamos a supor que o vínculo indexador do som e da imagem
com o que é gravado atesta o envolvimento do filme num mundo que não é
inteiramente resultado de seu projeto (NICHOLS, 2005, p. 67).

Mesmo afirmando a relação de crença do tipo de indexicalidade que a imagem
documental estabelece conosco, Nichols tem o cuidado de considerar a suspeita necessária que
se deve ter quanto à sua factualidade e quanto ao agenciamento dessa imagem na estrutura do
filme. Nesse ponto, sua perspectiva se aproxima da justeza de abordagem que Aumont (2014)
também sinaliza. Deve-se analisar, segundo ele, o argumento e os vieses de abordagem que
“incluam, mas não ultrapassem, a exatidão factual” (NICHOLS, 2005, p. 67). Apesar das
proximidades pressupostas, os documentários não são documentos em sentido estrito. Eles
compartilham algumas características, mas, enquanto obra, o filme documentário nos sugere
outro tipo de acolhimento. Segundo Nichols, nós, enquanto espectadores:
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Esperamos ser capazes tanto de crer no vínculo indexador entre o que vemos e
o que ocorreu diante da câmera como de avaliar as transformações poéticas ou
retóricas desse vínculo em um comentário ou ponto de vista acerca do mundo
em que vivemos. Adivinhamos uma oscilação entre o reconhecimento da
realidade histórica e o reconhecimento de uma representação sobre ela. Essa
expectativa distingue nosso envolvimento com o documentário de nosso
envolvimento com outros gêneros de filmes (NICHOLS, 2005, p. 68).

Os outros âmbitos a que se refere o autor dizem respeito ao que o campo nos indica
enquanto classificação e também sobre as regularidades estéticas que conformam modos de
expressão e que, por tal, também nos conduzem a uma identificação. No primeiro caso, cita
organizações que se dedicam à produção e/ou exibição de documentários, como a National
Film Board ou os canais televisivos History Channel e Discovery Channel, além da atuação de
profissionais da área que também compõem o campo com textos críticos e analíticos, com
espaços de apresentação e debate, traçando parâmetros de reconhecimento de especificidades
do gênero ou de reconhecimento de suas obras.
No segundo caso, Nichols desenvolve um argumento sobre aspectos formais recorrentes
em filmes documentário que formam convenções e normas de criação, e que também o
especificam, o que ele denomina ser o corpus de textos. Para ele, os filmes documentário, em
geral, seguem uma lógica de organização que se estrutura através de “um argumento, de uma
afirmação ou alegação fundamental sobre o mundo histórico” (NICHOLS, 2005, p. 55), e tal
pilar de sustentação influencia, por exemplo, no tipo de montagem e de continuidade narrativa.
As situações, segundo nos diz, estão relacionadas no tempo e no espaço não por um
encadeamento de ações, mas pelas relações reais, históricas.
Um traço forte, para o autor, é o que denomina ser a montagem de evidência. Uma lógica
de correlação das imagens, dos planos, que formam um conjunto “menos por uma narrativa
organizada em torno de uma personagem central do que por uma retórica organizada em torno
de uma lógica ou argumento que lhe dá direção” (NICHOLS, 2005, p. 56). Nichols fala
também em recursos, como a utilização de voz over, entrevistas, som direto, imagens
ilustrativas e atores sociais.
A partir das recorrências, o autor analisa as transformações, em perspectiva histórica, do
gênero documentário, o que lhe possibilita elaborar a classificação dos modos de representação.
Nichols cita os principais movimentos estéticos do cinema documental e seus debates acerca
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justamente das formas e implicações de composição fílmica. O que para a geração de Grierson
era um fundamento imprescindível, como a explicação das ações por meio da voz over, vai se
tornar um tipo de desvirtuamento do que a realidade mesma pode propiciar ao filme para os
realizadores do Cinema Direto norte-americano, por exemplo.
Apesar de centrar nesse aspecto informacional, argumentativo, Nichols não reduz sua
perspectiva de análise a tal contorno. Enquanto estratégia para especificar e afirmar as
diferenças do gênero, ele se vale do que é mais recorrente e facilmente identificável, porém não
tem como perspectiva traçar demarcadores estanques e nem ignorar experiências fílmicas com
outro caráter, mas que também incorporam elementos documentais ou são reconhecidas
enquanto documentários, como no caso de filmes do modo poético, conforme o próprio autor
classifica.
Jean-Louis Comolli (2008) faz uma defesa de como o cinema documentário pode e deve
se diferenciar do filme de ficção. Considera não a totalidade dos filmes ficcionais, mas a sua
grande maioria, atrelada a um fazer que exclui os riscos da imprevisibilidade e assume o roteiro
como instrumento de controle de seus resultados. Como ele mesmo nos diz:

Os roteiros de ficção são, frequentemente (cada vez mais), fóbicos: eles
temem aquilo que lhes provoca fissuras, que os corta, que os subverte. Eles
afastam o acidental, o aleatório. Alimentados pelo controle, eles se fecham
sobre si mesmos. O não-controle do documentário surge como a condição da
invenção (COMOLLI, 2008, p. 177).

A postura do autor é essencialmente política, e suas proposições de afirmação de um
cinema que seja feito Sob o Risco do Real – título de seu texto – identificam quais as
especificidades que potencializam o documentário em um contexto de produção e consumo
audiovisual que tende a uma redução da obra à mercadoria. Portanto, a postura de Comolli
(2008) não é traçar as diferenças abarcando toda a diversidade de expressões acolhidas no
gênero, mas a de afirmar uma postura, acentuando o que lhe é realmente característico.
No texto citado, o autor inicia sua argumentação traçando um elo similar à conclusão de
Gauthier (2011) quando alia o método à forma, mas aqui posto em função de uma perspectiva
do que seria mais radical na criação documentária, que é sua abertura às imprevisibilidades e
contingências do real:
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as condições da experiência fazem parte da experiência. Ao abrir-se àquilo
que ameaça sua própria possibilidade (o real que ameaça a cena), o cinema
documentário possibilita ao mesmo tempo uma modificação da representação
(COMOLLI, 2008, p. 169).

Comolli aporta, nesse aspecto inevitável dentro de sua proposta de indefinição prévia do
que virá a ser uma obra documentária, essencialmente pelos seus tratos com a realidade, o
elemento fundante do diferencial, tanto da experiência do fazer, quanto do apreciar posterior.
No plano do fazer, tal postura diz respeito ao engajamento com o mundo e o embate com as
relações de poder que são colocadas no real e na realização do filme, como nos diz: “aceitar ser
parte interessada nas regras do jogo social” (COMOLLI, 2008, p. 173). No plano da recepção, a
uma dialética entre a realidade representada e a realidade da representação. Um duplo jogo do
querer acreditar e do duvidar do que se vê e se ouve pela simultaneidade com que se apresenta
no filme a opacidade da representação e a translucência da realidade mostrada.
Outro entendimento importante do autor sobre essa dialética, e que não diz respeito
apenas ao filme documentário, se dá pelo que denomina ser a realidade da inscrição ou o
voltar-se para a própria matéria de expressão, no caso, a inscrição cinematográfica, valorizando
a “duração compartilhada entre quem filma e quem é filmado, de tal modo que o tempo do
filme se compõe com o tempo do mundo, que sempre deixa seus vestígios nas imagens, nos
sons e nas falas” (CAIXETA; GUIMARÃES, 2008, p. 44). Comolli a identifica nas inovações
trazidas pelo documentário na ficção, através principalmente do Neorrealismo e da Nouvelle
Vague, e que, segundo o autor, se dá mais recentemente, a partir da experiência do próprio
documentário, em obras como a do cineasta Abbas Kiarostami; um caráter documental do
mecanismo cinematográfico – o registro do movimento através da máquina – que pode ser
explorado pelo cinema ficcional e que é a condição do cinema documental.

A parte documentária do cinema implica que o registro de um gesto, de uma
palavra ou de um olhar, necessariamente se refira à realidade de sua
manifestação, quer que seja ou não provocada pelo filme, mesmo ele sendo
um filtro que muda a forma das coisas. A forma delas, sim, mas não sua
realidade. Realidade referencial colocada pelo cinema documentário e que se
impõe a ele como sua lei (COMOLLI, 2008, p. 170).
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Cesar Guimarães e Ruben Caixeta (2008) apontam, pela análise da obra de Comolli
(2008), confrontando-a com as perspectivas desconstrucionistas de inteira indistinção entre os
gêneros, que, através da perspectiva de engajamento no mundo, de valorização da duração
como possível elemento transformador da experiência cinematográfica e das implicações que
tais posturas abarcam, se chega ao que é distinto no documentário. Algo que se dá no plano da
realização e resvala para o filme, para nossa experiência de espectatorialidade: a cena que traz
os vestígios da vivência que a formou, um arranjo de mise en scène, a do sujeito filmado e a do
próprio cineasta. “Um ato receptivo à presença da figura do outro e que, em função disso,
coloca para o espectador um compromisso com o mundo visto, imaginado, colocado em cena
pelas pessoas filmadas” (CAIXETA; GUIMARÃES, 2008, p. 47).
A perspectiva de Comolli, retomada por Guimarães e Caixeta, põe em paralelo duas
dimensões que costumam andar separadas nos escritos sobre cinema: a mise en scène
cinematográfica e as indeterminações e imprevisibilidades do real. A mise en scène, como
concebida mais recorrentemente, pressupõe a ordenação dos elementos que irão compor a cena,
um arranjo prévio que a possibilite tal como concebida; o real, enquanto risco para a cena, a
desestabiliza, não permite à priori um tipo de ordenamento, ao menos na verticalidade com que
se dá hierarquicamente nos modos standard do cinema ficcional.
Por outro lado, a composição Sob o Risco do Real, como formulada por Comolli (2008),
recorta e acentua uma característica cara e requerida frequentemente no campo do
documentário. Nesse caso, como bem delineado na citação do texto de Guimarães e Caixeta,
algo que transita do plano da realização ao plano da recepção, do engajamento do filme no
mundo ao engajamento do espectador com o filme, os pressupostos que os acompanham no
contato com uma obra que assim se apresenta. As indeterminações, imprevisibilidades,
descontinuidades com que concebemos a vida como ela é, é requerida em nossa relação com o
filme documentário, mesmo que não percamos de vista a opacidade da representação. O acaso,
termo que pode ser lido em alguns autores, realizadores e críticos, permeia esse campo de
expressão. Muitas vezes é tido como o que lhe é próprio. E aqui está atrelado, não apenas, mas
sobretudo, no plano formal, visível, da cena fílmica.
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2.3

A FICÇÃO NA HISTÓRIA E NO CINEMA: FORMAS DE APREENSÃO E
CONSTRUÇÃO DA REALIDADE

O filósofo Jacques Rancière (2013), através de análise do filme Le Tombeau d’Alexandre
(1993) do cineasta também francês Chris Marker, presente no livro A Fábula Cinematográfica,
aborda os elos e as distinções entre a ficcionalidade e o cinema documentário por meio de
conceitos centrais em seu pensamento sobre os temas, interligados, da arte, da história e da
política, que serão também centrais para a abordagem do fenômeno analisado nesta tese e para
as questões e hipóteses formuladas.
A análise é iniciada apresentando o que seria o paradoxo suscitado pelo filme sobre a
memória, a memória histórica, coletiva, através do indivíduo. Chris Marker, em seu filme, fala
diretamente ao cineasta russo Alexandre Medvedkine, já falecido, e esse poderia ser seu tema,
seu assunto, a “conservação” da memória de um artista. Mas, como bem ressalta Rancière,
Medvedkine não é um artista conhecido nem mesmo dentro de seu país, por conta das inúmeras
censuras que sofreu do regime comunista soviético que paradoxalmente queria enaltecer.
Portanto, não se trataria de uma conservação, mas da criação de uma memória. Uma conclusão
que ganha outros contornos pela utilização dos arquivos da história daquele país em períodos
distintos, bem marcados por revoluções. Rancière começa por ressaltar, então, que a memória
não é acúmulo de informações, ela se constrói:

[...] como ligação entre os dados, entre testemunhos de fatos e vestígios de
ação, como o ‘arranjo de ações’ do qual fala a Poética de Aristóteles e que ele
chama de Muthos: não se trata de ‘mito’, remetendo a algum inconsciente
coletivo, mas de fábula, de ficção. A memória é uma obra de ficção
(RANCIÈRE, 2013, p. 160).

Considerando que o filme em questão tem forte acolhimento no cinema documentário,
assim como boa parte das produções vistas como filme-ensaio, o autor traz de forma bastante
imbricada noções entre a história, seu processo de construção, e a ficcionalidade presente não
apenas na obra cinematográfica. A ficção, para o autor, não se caracteriza por um ato de
fingimento de uma realidade, ela não se opõe à realidade, ela forja uma realidade através da
construção de um “sistema de ações representadas, de formas agregadas, de signos que se
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respondem” (RANCIÈRE, 2013, p. 160). Tal compreensão, que veremos em outras de suas
abordagens, não se restringe às obras de arte, mas se torna emblemática a partir do que ele
concebe ser um ponto de virada no fazer artístico e numa transformação substancial do
pensamento a partir dele, que denomina regime estético das artes. Voltaremos a essa
formulação posteriormente quando da argumentação do convívio dos contrários, que o cinema
em especial possibilita, segundo o próprio autor, por ser a arte que nasce imersa nesse momento
estético, identificada e caracterizada por ele.
Quanto ao cinema documentário nessa trama, é emblemático que o autor o aborde tão
precisamente através da análise de um filme que compõe, através de elementos documentais,
um tecido fílmico bastante híbrido, não apenas pela junção de tipos de arquivo provenientes
também do cinema ficcional, mas principalmente pela condução narrativa através de cartas post
mortem que o cineasta francês destina a seu colega soviético. O filme de Marker possibilita à
Rancière, a partir das forças propulsoras do regime estético, chegar ao cerne de sua concepção
sobre o cinema documentário através de suas formulações sobre a ficção e a história.

Um filme ‘documentário’ não é o contrário de um ‘filme de ficção’, porque
nos mostra imagens apreendidas na realidade cotidiana ou documentos de
arquivo sobre acontecimentos atestados, em vez de usar atores para interpretar
uma história inventada. Não se opõe à opção pelo real a invenção ficcional.
Simplesmente, o real não é, para ele, um efeito a ser produzido. É um dado a
ser compreendido. O filme documentário pode, portanto, isolar o trabalho
artístico da ficção, dissociando-o daquilo com que é facilmente associado: a
produção imaginária das verossimilhanças e dos efeitos de real. Pode reduzi-lo
a sua essência: uma maneira de decupar uma história em sequências, ou de
montar planos para formar uma história, de juntar e desjuntar vozes e corpos,
sons e imagens, de esticar e comprimir o tempo (RANCIÈRE, 2013, p. 160).

Interessante notar um duplo movimento do filósofo ao tratar a matéria prima do filme
documentário. Por um lado, não seria a proveniência de suas imagens o que lhe distingue do
filme de ficção, por outro, é também o que pode lhe especificar enquanto expressão.
Ressaltemos a diferenciação entre a busca pelo efeito de real, que perpassa os esforços de
elaboração do filme de ficção, independente de uma estética realista empreendida, e a busca de
compreensão de dados da realidade, feitas também através do filme no cinema documentário. A
ficcionalidade para o filósofo é o mecanismo de ambos, mas há uma distinção substantiva de
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como se portam diante da realidade esses dois cinemas. Um a tem como norteadora de seus
mecanismos de criação, o outro a tem como matéria prima.
O autor escreve expressamente que o documentário é um modo da ficção, sendo que “ao
mesmo tempo, mais homogêneo e mais complexo” (RANCIÈRE, 2013, p. 160-161). Mais
homogêneo, por ser comumente concebido e realizado por uma mesma pessoa, e mais
complexo, porque pode encadear, dado seu caráter diferenciador de já partir com o efeito de
real assegurado, séries de imagens heterogêneas. Situando a ideia de ficção, o autor cita a
apresentação de Claude Lanzmann em seu filme Shoah (1985) que indica a ação por onde e
pela qual se inicia a obra. Falar em ação na abertura de um filme documentário seria provocar o
olhar para a opacidade do meio em uma arte a que se atribui a translucência da realidade. Para
o autor, tal provocação remete à diferenciação entre o que, para ele, é a ficção da memória em
relação ao real da ficção que, como nos diz, “garante o reconhecimento em espelho entre os
espectadores da sala e as figuras da tela, entre as figuras da tela e as do imaginário social”
(RANCIÈRE, 2013, p. 160). Em contraposição ao que seria uma redução da invenção ficcional,
Rancière atesta que “a ficção da memória instala-se no intervalo que separa a construção de
sentido, o real referencial e a heterogeneidade de seus ‘documentos’” (RANCIÈRE, 2013, p.
160).
Tal síntese tem especial ressonância com o filme de Marker. Em Le Tombeau
d’Alexandre, o cineasta parte da trajetória sui generis de seu colega soviético e busca analisar
as pulsões artísticas, as escolhas estéticas, em sua obra cinematográfica também ficcional,
vinculadas aos fatos históricos que vivenciou e foi confrontado. E, para além desses elos,
Marker abre outras veredas de abordagem da história russa através de outras personagens e
através da historia do próprio cinema. A diversidade de materiais e, principalmente, a forma
como são encadeados no filme dialogam diretamente com a concepção do filósofo sobre a
convivência das duas principais poéticas que o cinema possibilita, por ser paradoxalmente a
única arte nascida sob o regime estético, configurado anteriormente através da expressão das
outras linguagens artísticas. Assim nos resume Rancière em sua análise:

Existem duas grandes poéticas, elas mesmas susceptíveis de subdividirem-se
e, eventualmente, entrecruzarem-se. A poética clássica, aristotélica, é uma
poética da ação e da representação. Nela o âmago do poema é constituído pela
‘representação dos homens agindo’, pela mise en scène de um ou de vários
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atores que expõem ou representam um encadeamento de ações ocorrendo aos
personagens segundo uma lógica que faz com que o desenvolvimento da ação
coincida com uma mudança de sorte ou de conhecimento desses personagens.
A essa poética da ação, do caráter e do discurso, a época romântica opôs uma
poética dos signos: o que forma uma história não é mais um encadeamento
causal das ações ‘segundo a necessidade ou a verossimilhança’ teorizado por
Aristóteles, mas o poder de significância variável dos signos e dos conjuntos
de signos que formam o tecido da obra (RANCIÈRE, 2013, p. 161).

O voltar-se a própria materialidade do signo como possibilidade de significação, não tão
bem determinada, da arte moderna, a partir das transformações fomentadas na época romântica,
é um dos aspectos principais que Rancière aponta como substrato desse regime, que possibilita
traçar os elos, por consubstancialidade, da ficcionalidade e da narrativa histórica e/ou
documental. Como nos diz: “a poética romântica desdobra-se assim, entre dois polos: afirma a
potência de enunciação a todas as coisas mudas, como o poder infinito do poema para se
multiplicar, ao multiplicar seus modos de enunciação e seus níveis de significação”
(RANCIÈRE, 2013, p. 162).
Apesar de apontar as disparidades entre as duas “grandes” poéticas, Rancière concebe
não uma sobreposição entre elas, mas uma coexistência que, justo no cinema, “arte moderna
por excelência” (RANCIÈRE, 2013, p. 162) , se faz mais do que em outras artes presentes:

O cinema é a arte que, mais do que qualquer outra, sofre o conflito ou
experimenta a combinação dessas duas poéticas. Combinação de um olhar de
artista que decide e de um olhar maquínico que registra, combinação de
imagens construídas e de imagens submetidas, ele faz, geralmente, desse
duplo poder um mero instrumento de ilustração a serviço de um sucedâneo da
poética clássica. Porém, também é a arte que pode elevar à sua mais alta
potência o duplo recurso da impressão muda que fala e da montagem que
calcula as potências de significância e os valores de verdade (RANCIÈRE,
2013, p. 162).

E, tendo o filme de Marker como exemplo emblemático de sua concepção, especifica
então o cinema documentário no interior do que concebe ser a potência da ficção:

E o cinema ‘documentário’, que sua própria vocação para o real libera das
normas clássicas de conveniência e verossimilhança, pode, melhor que o
cinema dito de ficção, jogar com as concordâncias e as dissonâncias entre as
vozes narrativas e séries de imagens de épocas, de proveniência e significância
variáveis (RANCIÈRE, 2013, p. 162).
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Le Tombeau d’Alexandre foi também abordado por Rancière em dois outros textos, nos
quais o filósofo formula diferentes desdobramentos das correlações estimuladas pela nova
ficcionalidade do regime estético das artes. No livro A Partilha do Sensível (RANCIÈRE,
2009), o autor discorre sobre os elos, e as (in)distinções, entre história e ficção. Segundo ele,
tomando Marker como exemplo, mesmo que o filme faça um traçado histórico que vai dos
tzares ao pós-comunismo russo, através das venturas e desventuras do cineasta Medvedkine,
isso não torna a personagem ficcional e “não conta histórias inventadas sobre a URSS”
(RANCIÈRE, 2009, p. 58). O que o cineasta propõe é um jogo que se estabelece através da
combinação de diferentes tipos de rastros: “entrevistas, rostos significativos, documentos de
arquivo, trechos de filmes documentais e ficcionais etc.” (RANCIÈRE, 2009, p. 58), e estes
seriam elementos destacados enquanto possibilidades de pensar a história.
“O real precisa ser ficcionalizado para ser pensado” (RANCIÈRE, 2009, p. 58), eis a
conclusão salutar do filósofo. Ele a faz retomando os pontos principais de sua argumentação
sobre os enlaces desse momento estético, deixando claras as diferenças de seu pensamento em
relação a outras abordagens que ou seccionam ou não reconhecem distinção entre o real e a
ficção nas formas de apreensão do real e construção de ambos. Ainda sobre a sua frase
conclusiva, ele nos diz:

Essa proposição deve ser distinguida de todo discurso – positivo ou negativo –
segundo o qual tudo seria ‘narrativa’. A noção de narrativa nos aprisiona nas
oposições do real e do artifício em que se perdem igualmente positivistas e
desconstrucionistas. Não se trata de dizer que tudo é ficção. Trata-se de
constatar que a ficção da era estética definiu modelos de conexão entre
apresentação dos fatos e razão da ficção, e que esses modos de conexão foram
retomados pelos historiadores e analistas da realidade social. Escrever a
história e escrever histórias pertencem ao mesmo regime de verdade
(RANCIÈRE, 2009, p. 58).

Sobre a contraposição do argumento de que a realidade histórica seria feita de ficções,
Rancière identifica dois problemas que levariam a essa conclusão. O primeiro se refere à
relação entre história e historicidade, ou entre o agente histórico e o ser falante. O segundo, à
ideia de ficção e à relação entre a racionalidade ficcional e os modos de explicação da realidade
histórica e social, entre a razão das ficções e a razão dos fatos. Partindo de uma abordagem
sobre o segundo problema identificado, o autor apresenta as duas questões que a sua concepção
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de positividade da ficção suscita nesse embate, sendo elas: a questão da racionalidade da ficção
ou a distinção entre ficção e falsidade, e a questão da (in)distinção entre “os modos de
inteligibilidade apropriados à construção de histórias e aqueles que servem à inteligência dos
fenômenos históricos” (RANCIÈRE, 2009, p. 53). Rancière parte da caracterização do regime
representativo das artes, a poética aristotélica, para traçar as transformações que o regime
estético estabelecera. A diferenciação entre a ideia de ficção e de mentira é, para ele, o que
define a poética clássica, responsável por recolocar as formas de arte no seio da sociabilidade.
Sendo essa recolocação contraposta à “suspeita platônica relativa à consistência e à destinação
das imagens” (RANCIÈRE, 2009, p. 53), característica ao que chama de regime ético das artes.
Segundo Rancière, a poética aristotélica define que “fingir não é propor engodos porém
elaborar estruturas inteligíveis” (RANCIÈRE, 2009, p. 53). Um tipo de saber que se dá num
tempo e num espaço definidos e que remete a um tipo de “verdade” própria à coordenação de
atos que o compõe, à sua ficcionalidade. Em consequência, haveria uma superioridade da
poesia sobre a história, justamente pela lógica de causalidade que ordena os acontecimentos,
que os destaca de uma desordem empírica. Dessa lógica e dessa concepção de ficção, Rancière
ressalta as transformações que a idade romântica e o regime estético das artes provenientes
dela geraram. Do encadeamento de ações segundo relações causais e de verossimilhança, a
nova ficcionalidade se forma da ordenação de signos, que se desdobra entre dois polos: “entre a
potência de significação inerente às coisas mudas e a potencialização do discurso e dos níveis
de significação” (RANCIÈRE, 2009, p. 55). Esse voltar-se ao sumo da linguagem não
significaria um autotelismo ou uma autorreferencialidade solitária da própria linguagem
separada da realidade, seria o contrário:

A idade romântica força de fato a linguagem a penetrar na materialidade dos
traços através dos quais o mundo histórico e social se torna visível a si
mesmo, ainda que sob a forma da linguagem muda das coisas e da linguagem
cifrada das imagens. É a circulação nessa paisagem de signos que define a
nova ficcionalidade: a nova maneira de contar histórias, que é, antes de mais
nada, uma maneira de dar sentido ao universo ‘empírico’ das ações obscuras e
dos objetos banais (RANCIÈRE, 2012, p. 54-55).

Dois aspectos dessa revolução silenciosa estão entrelaçados e são responsáveis por borrar
a linha divisória que separavam as histórias dos poetas e a história dos historiadores. Soma-se
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ao caráter de construção no nível dos signos o valor dado aos vestígios, aos rastros, impressos
em elementos banais do cotidiano, às personagens banais, que também representam, segundo o
filósofo, um corte na escolha de temas e personagens grandiosos que seriam a expressão por
excelência do regime representativo até então. Porém, sem perder aspectos norteadores do
encadeamento de ações dessa ficcionalidade, o que Rancière nos sinaliza é que o regime
estético propicia o convívio dos contrários, sem que haja propriamente uma sobreposição entre
eles ou mesmo um apagamento de seus traços distintivos. E esse convívio se dá essencialmente
no cinema.
No texto L’Inoubliable, que compõe o livro Arrêt sur histoire, Rancière (1999) aborda
além do filme de Chris Marker outras obras cinematográficas que o estimulam a discorrer sobre
como o cinema documentário pode fazer e faz o testemunho histórico. Analisando Menschen
am Sonntag, documentário alemão de 1930, que se anuncia como um filme sem atores, o autor
coloca a questão de que tipo de relação há entre a aparente insignificância do cotidiano e a
“vocação do cinema em fazer obras de história, na forma dita de documentário” (RANCIÈRE,
1999, p. 55) Para ele, essa vocação se dá por ser contemporânea à “idade em que o cinema
toma consciência de seus poderes” (RANCIÈRE, 1999, p. 55) – talvez por isso a escolha de um
filme do mesmo momento em que Vertov empunha seu Cinema Verdade –, ao estabelecimento
de uma ciência nova da história, que contrapôs o que ele diz ser uma história-crônica, que se
resume à descrição dos acontecimentos, dos grandes feitos e personagens. Em suas palavras,
essa contraposição tem tais características:

A essa história, feita com os traços que os homens de memória escolheram
deixar, se opõe (eles opuseram) uma história feita com traços que ninguém
escolheu enquanto fortes, com testemunhos mudos da vida comum (ordinária).
Eles opuseram ao documento, ao texto de papel intencionalmente redigido
para oficializar uma memória, o monumento, entendido no sentido primeiro do
termo: o que guarda a memória por seu próprio ser [...]. O monumento é o que
fala sem palavras, o que nos instrui sem intenção de nos instruir, o que porta a
memória pelo fato de não estar preocupado senão com seu presente
(RANCIÈRE, 1999, p. 55, tradução nossa).19

19

Do original: “A cette histoire, faite avec les traces mêmes que les hommes de mémoire avaient choisir de laisser,
ils avaient opposer une histoire faite avec les traces que personne n’avait choisies comme telles, avec les
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A distinção das perspectivas de construção histórica entre documento e monumento não
significa para Rancière, assim como outras instâncias advindas com a revolução silenciosa,
uma sobreposição de uma a outra ou a negação de uma tradição. A perspectiva monumental
retoma o documento sob o viés da dupla conversão da poética romântica de tornar o
insignificante significante, assim como o seu contrário. Um tipo de regime que aproxima a
história do historiador à história do poeta, e também à história que pode compor o cineasta,
principalmente quando o faz a partir dos elementos que nutrem o cinema documentário. Nas
palavras de Rancière:

Mas então, se o cinema em geral se incrementa da poética romântica da dupla
significação, se compreende que o cinema ‘documentário’ a inscreve de uma
maneira bem específica. Sua vocação para a mostração do real em sua
significação autônoma lhe dá, mais ainda do que o cinema de ficção, a
possibilidade de jogar com todas as combinações do intencional e do não
intencional, de todas as transformações do documento em monumento e do
monumento em documento (RANCIÈRE, 1999, p. 56, tradução nossa).20

O fenômeno abordado nesta pesquisa e as questões que ele suscita dialogam intimamente
com as formulações e perspectivas do filósofo Jacques Rancière. As formas de ficcionalização
no cinema documentário, como podem ser vistas nessas obras, apontam para a potencialização
da expressão cinematográfica através do elo que a nova ficcionalidade do momento estético das
artes estabelece na apreensão e construção da realidade histórica. Acentuam o caráter político
do filme em suas estéticas, nas escolhas dos temas e das personagens e nos mecanismos de
criação com e através delas.
Como veremos, essas obras se constituem com forte inserção em contextos reais e
possibilitam suas personagens, através do estímulo a autoencenações e recriações de seus

témoingnages muets de la vie ordinaire. Ils avaient opposé au document, au texte de papier intencionellement
rédigé pous officialiser une mémoire, le monumento, entendu au sens premier duterme : ce qui garde mémoire par
son être même [...] Le monument est ce qui parle sans mots, ce qui nous instruit sans intention de nous instruire,
ce qui porte mémoire par le fait même de ne s’être soucié que de son présent”.
20
Do original: “Mais alors, si le cinéma en général relève de la poétique romantique de la double signifiance, on
comprend que le cinéma "documentaire" s'y inscrive d'une manière toute spécifique. Sa vocation même à la
mostration du "réel" dans sa signification autonome lui donne, plus encore qu'au cinéma de fiction, la possibilité
de jouer de toutes les combinaisons de l'intencionnel et de l'inintencionnel, de toutes tranformations du document
en monument et du monument en document”.
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cotidianos e/ou saberes tradicionais, vivenciarem pelo viés ficcional suas questões e expressões
reais. A postura de criação cinematográfica, com essas características, demonstra tipos de
concepção acerca da linguagem, de seu duplo trânsito entre a opacidade e a translucência do
meio. Inscreve-se na realidade a partir de suas possibilidades expressivas. Acolhe a
ficcionalidade não como negação do que seria real no filme, mas como condição necessária do
ato de compreender e criar a realidade através dele.
A primeira constatação de como aferimos essa convivência nos filmes se deu através do
estímulo à criação de formas de mise en scène que evidenciam acordos, prévios às filmagens,
entre cineasta e personagens sem que no entanto haja um direcionamento completo das ações,
gestos, falas e, mesmo, em alguns casos, de ponto de vista da imagem, na feitura dos planos e
sequências dos filmes. A mise en scène então se destaca como mecanismo cinematográfico
revelador dessas relações. E, adentrando analiticamente as formas de valorização desse
mecanismos, um outro elemento ganha contornos importantes, se torna mesmo central, nesse
pensamento de construção de cena. O trabalho de encenação a partir do caráter ambivalente da
performance, no campo da sociabilidade, permite ao filme transitar entre a ficcionalidade e a
realidade das expressões das personagens, que, por sua vez, abrem às obras outras
possibilidades formais de criação dessa convivência.
Foi, portanto, a partir da constatação da centralidade desses elementos de criação
cinematográfica, fortemente interligados, que se estabeleceram, como parâmetro de análise das
inter-relações entre ficcionalidade e documentaridade nos filmes elencados para esta pesquisa,
os campos da mise en scène e da performance como formas aparentes e potencializadoras dessa
convivência, apontando para outras esferas implicadas na expressividade fílmica constituídas a
partir dela.
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3

MISE EN SCÈNE E PERFORMANCE, ENTRE O REAL E A FICÇÃO

O título desta seção põe de forma proposital elementos tidos como antíteses do acaso,
enquanto ação não apenas possível como decorrente deles. E, ainda por cima, uma ação sobre
um ato, cujas conceituações tanto no teatro como no cinema – de pôr a cena –, em sua maioria,
a vinculam ao controle, ao que condiciona, determina a construção visual de algo previamente
concebido.
A práxis do cinema envolve acaso, mesmo que se assuma, como é a expressão mais
corrente, a tentativa de minimizá-lo, de disfarçá-lo. Reconhecer tal impulso nos leva
necessariamente aos outros impulsos criativos no cinema, de diálogo, em maior ou menor grau,
com o que a indeterminação pressuposta do acaso pode resultar no corpo de uma obra fílmica.
O acaso pode ser determinante não apenas nas estratégias para disfarçá-lo, mas no que um
filme pode ser, construindo sua organicidade a partir da aposta, arriscada por certo, no
imprevisível, no não dominável. E o lugar e o momento de expressão desse diálogo entre
determinação e acaso, por excelência, são quando e onde se faz a cena.
Tal contraposição é comumente utilizada para caracterizar e marcar as diferenças entre os
gêneros ficcionais e documentais do cinema. O documentário, por abarcar o real como ponto de
partida, traria enquanto condição as instabilidades do que não pode ser previsto. A ficção, por
sua vez, aprimoraria seus mecanismos de controle e previsão do resultado final aliados aos
avanços da tecnologia e sofisticação das etapas de criação cinematográfica: roteiros,
decupagens, storyboards, ensaios...

3.1

DETERMINAÇÕES DO ACASO NA ENCENAÇÃO DO CINEMA
DOCUMENTÁRIO

A diferenciação entre ficção e real no cinema está expressa, por exemplo, na análise das
duas versões de um dos primeiros registros cinematográficos feitos pelos irmãos Lumière: a
saída de operários de uma fábrica. Segundo o crítico e realizador André Labarthe (1967 apud
AUMONT, 2008), no primeiro dos filmes, o tempo que tinham para o plano, limitado pelo
tamanho do rolo de película que dispunham, de quarenta segundos, não foi suficiente para que
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a ação se completasse, o portão da fábrica não se fechou totalmente, os operários saíram num
ritmo lento demais para que isso acontecesse no tempo do plano. Eis, então, que no segundo
filme, claramente trazendo uma intervenção dos irmãos sobre a cena, a abertura e fechamento
dos portões da fábrica e a saída dos operários cabem perfeitamente num plano de mesma
duração. Tal ato, segundo o autor, é revelador do impulso de encenação que já aparece nas
primeiras experiências de registro do movimento. Jacques Aumont, analisando também o
episódio através da elaboração de Labarthe, conclui:

A segunda [versão], pelo menos retrospectivamente, diz-nos que tudo aquilo
era deliberado, previamente determinado, que já nada se lhe poderia mudar.
Por outras palavras, a segunda versão diz-nos a verdade da encenação (que
mais não é do que cálculo, vontade de controlar o acontecimento e de o
prever). Enquanto que a primeira nos diz a verdade sobre a rodagem (que é
apenas um acidente, obediência àquilo que acontece e não se pode prever).
Para quem gosta de mitos, pode ver-se aqui, retrospectivamente, a origem do
documentário e do filme de ficção (AUMONT, 2008, p. 158).

Aumont (2008) não se furta a dar nomes à contraposição entre as duas verdades: da
encenação, ficção, e da rodagem ou filmagem, documentário; mesmo que não proponha
rigorosamente essa divisão ao atribuir aos que gostam de mito tal compreensão. Mudaríamos
nossa forma de ver a cena dos Lumière mesmo sabendo que possivelmente tenham combinado
o ritmo da ação com as personagens? Pode-se olhar para a mesma diferença de planos
pensando o grau de intervenção de cada uma delas, sem que tal diferença chegue a representar
uma oposição de postura frente à cena. Ou que tal acentuação no direcionamento, adequação
em algum grau do real à cena, mude de forma tão significativa para nós o tipo de relação de
documentaridade ou ficcionalidade no que vemos.
Labarthe (1967 apud AUMONT, 2008) ressalta essa gradação em sua análise. Segundo o
autor, o fato de termos o mesmo enquadramento nas duas cenas significa que os irmãos
Lumière estavam satisfeitos com o ângulo de visão da cena, achavam que tinham dominado o
espaço, e na segunda ajustam o ritmo de saída dos operários ao tempo do plano. Porém, não
pedem que os operários façam nada além do que fazem comumente. Não agem sobre suas
expressões nem redirecionam, aparentemente, seus itinerários. O autor não atribui esse
movimento propriamente à diferença de gêneros que estariam germinando ali, mas a algo
anterior a essa divisão:

47
Nessa intervenção vejo o germe de todo o cinema futuro [...] Ao agirem sobre
os atores, aquilo que os irmãos Lumière inventaram foi a encenação
cinematográfica com seus três pontos de sustentação: o espaço, o tempo e o
acaso (LABARTHE, 1967 apud AUMONT, 2008, p. 157).

O interessante da percepção de Labarthe é a presença do acaso como elemento fundante
da encenação. Aumont (2008), por sua vez, reorganiza a tríade traçada por ele. Para o autor,
essa sustentação estaria primeiro relacionada aos níveis de controle e acaso, que poderiam ser
subdivididos em outros dois níveis de sua construção que são os de tempo e espaço.
Mesmo que se verifique um maior acento de controle e acaso entre a ficção e o
documentário, respectivamente, não se pode segmentar os gêneros por esse parâmetro pela
evidência de muitos filmes ficcionais serem compostos a partir de procedimentos que assumem
o acaso em seus processos de filmagem e muitos documentários que minimizam as
instabilidades e imprevisibilidades em suas práxis. Aumont (2008) desenvolve um importante
debate nesse sentido, principalmente a partir de autores que trazem os imprevistos para a
experiência ficcional no cinema. Porém, não avança sobre filmes documentário que assumem
procedimentos ficcionalizantes em suas composições e experimentam novas combinações
expressivas.
O corpus de análise desta pesquisa, enquanto recorte de um fenômeno recente na
cinematografia brasileira, em diálogo com outros trabalhos também expressivos na
cinematografia internacional, aporta sobre a construção da cena os elementos ficcionais e
documentais do filme, tendo como matéria principal e originária personagens e contextos reais.
Voltando ao subtítulo desta seção, a determinação anunciada, para além do resultado da obra a
partir do acaso, ou ao menos de seu reconhecimento enquanto fator importante, se refere às
escolhas que condicionam e/ou criam realidades para a realização da cena. Olhar a cena
permite a análise da práxis e seu resultado, permite lançar um olhar duplo a partir da
experiência do filme, expresso em seu plano formal, e traçar os elos com o que é pressuposto
numa experiência com o cinema documentário.
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3.2

ENCENAÇÃO: DO DOMÍNIO AO ACASO, PASSANDO PELA REALIDADE

A mise en scène, enquanto ato, pressupõe a ordenação dos elementos que darão vida a
uma cena. Um desenho, uma arquitetura, uma coreografia de ações conjugadas, que deve
acontecer para que se produza a visualidade da cena. Essa clareza em torno da ordenação talvez
seja um dos resquícios da origem do termo e que guardou fortes interseções com parte da
expressão cinematográfica. A cena em questão, fabricada através de alguém – o encenador, o
metteur en scène – que traz para o plano visual uma construção previamente concebida e
descrita, diz respeito ou é a expressão por excelência da mímese, da representação ficcional,
inicialmente formulada na tradição do teatro, posteriormente adotada e transformada no campo
do cinema.
Partindo do domínio, ponto inicial de nossa abordagem, sob a avaliação de David
Bordwell (2008), teremos algumas noções importantes do trabalho de mise en scène no cinema
através de alguns autores que claramente valorizaram as nuances de construção de cenas em
seus filmes. O pragmatismo da análise de Bordwell o aproxima das primeiras abordagens do
tema, elaboradas nos anos 1930 por Eisenstein numa perspectiva de ensino para a prática
cinematográfica, início cronológico de nossa abordagem. O próprio Bordwell faz essa
aproximação ao nos apresentar sua questão central e estabelecer o elo com o que o cineasta
soviético denominou mise en shot: “a apresentação de uma ação por meio de uma imagem
fílmica” (BORDWELL, 2008, p. 30).
Essa apresentação é dividida, para ambos, entre a cena, próxima ao teatro, e o quadro,
adaptação ao meio cinematográfico. Bordwell desconsidera o movimento de câmera em sua
noção de mise en scène. Seu objeto de análise, os filmes e autores que escolhe, é exemplo de
um tipo de tratamento cinematográfico que valoriza na duração dos planos o decorrer de suas
ações. O próprio autor especifica seu recorte:

Para mim, o essencial sentido técnico do termo denota cenário, iluminação,
figurino, maquiagem e atuação dos atores dentro do quadro. Alguns críticos
incluiriam o movimento de câmera como elemento da mise en scène, mas
prefiro deixá-lo como variável independente. A movimentação de câmera diz
respeito à cinematografia, não construindo uma característica do que é filmado
(BORDWELL, 2008, p. 36).
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A questão para o autor está centrada em entender “que potencialidades estéticas são
mobilizadas quando a encenação é praticada desse modo” (BORDWELL, 2008, p. 30). O modo
em questão é exemplificado por um plano sequência do filme A Virgem desnudada por seus
celibatários (2000) do diretor Hong Sang-soo, no qual uma ação em torno de uma mesa é
apresentada sem cortes através de gradações de importância das personagens pela coreografia
dos atores e o desenho especial do plano.
Muitos autores, e principalmente os que tratam atualmente da encenação no
documentário, consideram essa separação impensável, como veremos a seguir. Para Bordwell
(2008), tal modelo dá conta de seus propósitos analíticos de, através de uma análise poética da
mise en scène em determinados autores, pensar o estilo no cinema, as formas de definição e
caracterização, por exemplo, de um cineasta autor. Essa especificidade de análise é ainda mais
explicitada quando o autor nos diz que “o que se considera a imagem de mise en scène por
excelência é um plano-sequência com grande profundidade de campo” (BORDWELL, 2008, p.
36).
Serguei Eisenstein (2002a; 2002b; 2003), apesar de ser mais lido por suas sistematizações
sobre a montagem cinematográfica, também elaborou com bastante sistematicidade noções e
procedimentos acerca da mise en scène. Também, assim como Bordwell (2008), numa
perspectiva de domínio dos elementos de construção da cena para suas potencialidades
expressivas. Como bem salienta Aumont (2008), para Eisenstein a encenação é causa primeira
do cinema, mas cada detalhe de sua construção tem que estar previamente justificado e
planejado segundo a significação e a expressão que produzirá na cena. Haveria então uma
submissão da encenação ao argumento e roteiro do filme.
O grau de especificação do trabalho do encenador para Eisenstein, de forma que haja um
nível máximo de controle da cena, chega, segundo Aumont (2008), à sua quase inviabilidade,
justamente pela tentativa de supressão de qualquer elemento de imprevisibilidade no processo.

[...] a decomposição do espetáculo até os seus primeiros átomos, a exigência
de coerência absoluta que reduz tudo a um esquema único, o encerramento do
conjunto, dão a atividade do encenador uma imagem rígida, que exclui
qualquer improvisação e espontaneidade, que, evidentemente, só se adapta a
muitos poucos filmes e cineastas (AUMONT, 2008, p. 149).
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A constatação de Aumont certamente se vale de muitos anos mais de história do cinema e
parte de uma análise do fenômeno. Eisenstein, nos anos 1930, traçou modelos de como
vislumbrava a produção e expressão do cinema em seus primórdios. Mesmo Bordwell (2008),
que compartilha com o cineasta de alguns princípios, ressalta em seu método de análise que,
mais do que os esquemas de constituição à priori da mise en scène no cinema, seus padrões
foram sendo constituídos por tentativa e erro dos cineastas ao longo da história; sendo que nem
os erros nem os acertos têm propriamente a ver com os Elementos perturbadores21 do acaso no
cinema, mas com o domínio das contingências do meio, como as relações de eixo da imagem,
de relação entre o dentro e o fora de campo, as regras de continuidade, modos de dar ênfase a
ações específicas, entre outros.
É nas décadas de 1950 e 1960, com publicações de críticos e realizadores na revista
francesa Cahiers du Cinéma em diálogo com os novos cinemas, principalmente de Rossellini e
o Neorrealismo italiano, e sob forte influência da teoria de André Bazin sobre o realismo da
imagem fotográfica, que as noções de encenação vão tentar abarcar os aspectos de acaso
atribuídos às realidades abordadas nos filmes. Tem-se aqui, também, pelo impulso de afirmar a
especificidade da linguagem cinematográfica que configura o autor como gênio que domina tal
arte, a abrangência desse fenômeno antes circunscrito a aspectos do saber técnico para uma
dimensão ontológica, de caracterização e diferenciação do cinema.

A ideia do autor de filmes; a ideia do cinema como uma arte dos corpos
figurados em seu ‘verdadeiro’ meio, uma arte paradoxal da evidenciação da
beleza do mundo real; uma ideia do cinema como arte eminente da captação
de momentos de graça e de verdade, através dos comportamentos e dos gestos
reproduzidos ‘tais quais’, sem trucagem, sem traficagem, graças à virtude de
inocência e de verdade da câmera (AUMONT, 2000 apud OLIVEIRA Jr.,
2010, p. 18).

Nesse período, ocorre um debate envolvendo teóricos e realizadores em torno do
fenômeno da encenação cinematográfica, que tem como tônica muitas vezes as relações entre o
arbítrio do artista, seu poder criativo e o mundo que já se apresenta, incontornável, à sua frente.
Esse mundo e essa verdade da câmera não são o que se atribuirá ao documentário em boa parte

21

Título de uma seção do livro A Práxis do Cinema, de Noel Burch (2006), no qual aborda As Funções do Acaso.
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de sua história, e mais fortemente em alguns manifestos, como o do Cinema Direto norteamericano dos anos 1960. Tal mundo e tal verdade são o que, posto em relação ao gênio
artístico do autor, produzirá obras que ressaltam tipos de encenação que evitam o truque e
ressaltam a dramaticidade da cena.
Um dos textos mais emblemáticos desse momento é do crítico Michel Mourlet, publicado
nos Cahiers du Cinéma, apesar do autor não fazer parte do célebre grupo que conduzia a
publicação no período. Um manifesto de título Sobre uma arte ignorada (Sur un art ignoré,
1959) que buscava estabelecer parâmetros para que pudéssemos identificar as grandes obras do
cinema, assumindo enquanto premissa que havia um mal entendido sobre a então arte
adolescente. O engano estaria igualmente nos que a menosprezavam enquanto forma
diversionista, e portanto menor, e nos que, no afã de ressaltar sua força, elegiam em profusão
obras e autores como geniais, sem parâmetro ou solidez de análise.
Para o autor, a chave para se pensar o filme está no modo de apreensão cinematográfica
do real. A matéria sensível do cinema é a realidade, diretamente captada, cerne de sua
singularidade.

A arte sempre havia sido uma mise en scène do mundo, ou seja, uma chance
dada à realidade contingente e inacabada de se locupletar, de um golpe
preciso, segundo os desejos do homem. Mas esse mundo não podia ser
apreendido senão por um meio termo, era preciso recriá-lo em uma matéria
indireta, transpô-lo, proceder por alusões e convenções, na impossibilidade de
uma possessão imediata. Linguagem, tela e cores, mármore, sonoridades,
convenções teatrais, eram o lugar da alquimia onde o mundo mudava sua
forma contra sua verdade. (MOURLET, 2008, p. 36).22

Mourlet segue sua diferenciação fazendo uma interessante fusão entre os materiais da
técnica de registro da imagem pela máquina cinematográfica e a nossa própria possibilidade
perceptiva. Um olho de vidro e uma memória de bromato de prata possibilitariam, enfim, aos

22

Do original: “L’art avait toujours été une mise en scène du monde, c’est à dire une chance done à la réalité
contingente et inachevée de s’accomplir à coup sûr selon les désirs de l’homme. Mais ce monde ne pouvait être
saisi que par une moyen terme, il fallait le recréer en une matière indirecte, le transposer, proceder pas allusions
et conventions, dans l’impossibilité d’une possession immédiate. Langage, toile et couleurs, marbres, sonorities,
conventions théâtrales, étaient le lieu de l’alchimie où le monde échangeait sa forme contre sa vérité”.
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artistas recriar o mundo a partir daquilo que ele é (MOURLET, 2008, p. 37). Dessa afirmação
está assentada sua argumentação, por exemplo, de que o cinema começa quando sonoro, já que
a falta desse dado de nossa realidade perceptiva gera nos filmes a produção de uma imagem
não natural, caricata, de exacerbação do sentimento ou sentido que se quer transmitir.
Porém, apesar da louvação a essa captura da realidade quase que imediata, Mourlet
afirma a intervenção do artista, que deveria estar em justa medida com esses elementos dados
pelo mundo. O crítico propunha um equilíbrio que limita as possibilidades de utilização do
meio cinematográfico. Pode-se usar da tecnologia para captar um real encenado, mas deve-se
evitar um redobrar-se sobre o próprio meio, artificializando sua expressão, ou evidenciando sua
artificialidade. Um equilíbrio tênue, e pouco justificável caso não fizesse parte de um
manifesto.
Em seu exercício de análise crítica Mourlet nega o que seria o extremo impulso
documental assim como seu oposto, o impulso fantasioso de manipulação da imagem. Sua
perspectiva situa a imagem na criação artística que parte de um certo compromisso com a
realidade objetivada dessa forma de registro. Nem apenas o registro em si, nem o descuido dele
em relação às artificialidades do meio. Nessa contraposição, o autor tem como emblemas o
roteirista e teórico do Neo-realismo, Cesare Zavattini e a Féerie, tipo de espetáculo teatral
francês com enredos e personagens sobrenaturais e cenários espetaculosos. Se valendo desses
exemplos o autor nos diz:

A essência do cinema como arte não é ser mais documentário do que féerie, se
o documentário se limita a restituir as aparências não controladas e se a féerie
autoriza ao falso, a trucagem e os artifícios de estetas; mas é documentário e
féerie se se trata da beleza imposta pela evidência do olho irrecusável.
(MOURLET, 2008, p. 45).23

Vale ressaltar que o termo documentário aqui deve ser lido com ressalvas e considerando
o contexto da abordagem. Nem o exemplo que o origina na citação Zavattini nem o próprio
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Do original: “L’essence du cinéma comme art n’est pas plus le documentaire que la féerie, si le documentaire se
borne à restituer les apparencer incontrôlées et si la féerie autorise le mensonge, la truquage et les artifices
d’esthètes ; mais c’est a la fois le documentaire et la féerie, s’il s’agit de la beauté impose par l’évidence de l’oeil
irrécusable”.
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autor se reportam ao gênero documental, mas a esse valor posto no cerne do cinema, por sua
matéria prima de composição, pensados em filmes reconhecidamente ficcionais.
Interessante, no entanto, a contraposição estabelecida pelo autor se considerarmos que em
1959 ainda não há uma expressão mais espontânea no cinema documentário que justifique o
limite das aparências não controladas. Pode-se mesmo avaliar a partir da obra de Vertov, e
principalmente em O Homem com uma câmera (1929), que não apenas não se verifica uma
falta de controle, como também é utilizada a trucagem. Os filmes de Flaherty e do grupo
liderado por Grierson, vão claramente conduzir narrativamente suas histórias documentais.
No mesmo período do manifesto de Mourlet e de outros textos do grupo identificado
como MacMahonista, os críticos e realizadores dos Cahiers Du Cinema também vão direcionar
suas análises para as potencialidades e especificidades da mise en scène cinematográfica. Do
ponto de vista do debate em questão, entre domínio e acaso na construção da cena, teremos
mais convergências do que divergências entre os pensamentos apresentados por eles. Também
vão demonstrar fascínio pelo realismo de captura da realidade pela imagem fotográfica, como
conceituou Bazin, afirmando ao mesmo tempo a presença definitiva do cineasta no
ordenamento e recriação do mundo, aqui sob o investimento de definir e valorizar o autor na
arte cinematográfica. Tal grupo, que era formado por Rivette, Rohmer, Godard, Trauffalt,
ressaltava tanto os mestres do cinema clássico, principalmente Hitchcock e Howard Hawks,
quanto as inovações trazidas por Rossellini. Posteriormente, veremos na obra de alguns deles
novas abordagens na construção da cena cinematográfica, como aponta Aumont. No manifesto
Lettre sur Rossellini, Rivette conceitua a novidade do cineasta italiano entre o frescor e a
desordem das coisas do mundo e o ordenamento criativo do cineasta. O caráter de
imprevisibilidade que parece imprimir na cena as instabilidades do mundo tem para o crítico
um poder delineador de sua mise en scène, que se diferencia justamente por isso. Mais do que
uma técnica, a mise en scène se torna uma postura, uma maneira de olhar e recriar realidades
através das potencialidades do cinema. Sobre essa forma de olhar, Rivette nos diz: “não se sabe
o que vai ser, quando, como; pressente-se o evento, mas sem vê-lo progredir; tudo nele é
acidente, logo inevitável; o sentimento mesmo do porvir, na trama impassível daquilo que
dura”. (RIVETTE, 1955 apud OLIVEIRA Jr., 2010).
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Interessante notar como a noção de acaso, aqui tratada sob o que é acidental e
imprevisível, abarca, ao menos no entendimento de Rivette, o seu oposto. Tudo nele é
acidental, logo inevitável. Todo o esforço de controle e previsão assumido pelo cinema, como
aponta Noel Burch (2006), por exemplo, é justamente para evitar o acidental, minimizar a
irrupção do imprevisto, eliminar a possibilidade de erro. Porém, tal junção parece apontar não
necessariamente para uma síntese de polos opostos, mas para um valor atribuído ao que se
materializa, ao que precipita, através do jogo também casual. Algo que, justamente pela
natureza das circunstâncias que condicionam sua aparição, lhe recobrem de tal valor, maior do
que a resposta a um estímulo determinado, a uma causa delineada, o valor de ser inevitável.
Possivelmente aqui está uma chave para entender a aposta de tantos cineastas, não apenas
documentaristas, em assumir procedimentos de construção de cena que fogem do seu controle.
Após expressar essa noção, ao caracterizar o dado acidental da cena rosselliniana, Rivette
refaz o desenho das relações entre ordenamento e acaso ao afirmar a interferência artística do
autor/cineasta na construção de sua obra:

É aqui que entra em jogo a ordenação, não, a ordem mesma, coração da
criação, desenho do criador; o que chamamos modestamente em termos de
métier a construção; a ordem, enfim, que, dando posição segundo seus méritos
a cada aparência, na ilusão de sua simples sucessão, obriga o espírito a
conceber uma outra lei que não o acaso para sua sábia aparição (RIVETTE,
1955 apud OLIVEIRA Jr., 2010, p. 25).

A acentuação do acaso no embate com o ordenamento, com o domínio, irá caracterizar
parte da produção cinematográfica que nascia nesse momento, em que há também uma
efervescência de escritos sobre a mise en scène do cinema. Pode-se destacar a Nouvelle Vague
francesa, emblema desse período e principal fonte de inspiração dos novos cinemas mundo
afora.
O percurso teórico de Rivette, do acaso ao ordenamento, buscando entender o jogo
necessário que se estabelece entre as desordens do mundo e os mecanismos e possibilidades de
construção de uma obra cinematográfica, que as assume em alguma medida, foi muito bem
traçado na pesquisa intitulada O Cinema de Fluxo e a Mise en Scène, do pesquisador Luiz
Carlos Oliveira Jr. Segundo ele:
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Se inicialmente a arte de Rossellini consiste na atenção meditativa concedida à
matéria, no momento seguinte seu processo de realização será o ‘desenho’,
isto é, o ato de imprimir na matéria, na própria desordem empírica das
aparências, o conceito formado no espírito, conceito derivado da
contemplação dos dados concretos. Da imanência, do acaso, do ‘sentimento
mesmo do porvir’, passa-se ao seu campo não contrário porém complementar,
que é o da forma e da finalidade do ser (OLIVEIRA Jr., 2010, p. 25-26).

Vale ressaltar que a realidade de que tratam Mourlet (2008), Rivette (1955 apud
OLIVEIRA Jr., 2010), entre outros críticos e realizadores desse momento, no entendimento do
grande diferencial da cena cinematográfica diante das outras formas de representação, como a
pintura e o teatro, é a realidade histórica que contrapunha a mímese ficcional. Trata-se da
realidade filmada das coisas, dos objetos, dos locais, das pessoas. Tal representação, cujos
elementos constitutivos mantêm uma integridade aparente pelo automatismo do registro, é que
conduz a afirmação de como deve ser a encenação cinematográfica. Uma atitude do olhar
sobre a realidade, como define Rivette (1955 apud OLIVEIRA Jr., 2010).

3.3

A CENA DOCUMENTAL: ESTÍMULO E ESTRATÉGIA DO ACASO

No capítulo As Funções do Acaso, do livro A Práxis do Cinema, o teórico Noel Burch
(2006) traz uma interessante reflexão sobre a presença desse elemento perturbador, já citado
acima, como algo intrínseco ao fazer cinematográfico. Burch argumenta, sob a perspectiva do
acaso como elemento definidor da abertura da obra de arte, como elucidou Umberto Eco
(1976), que, ao contrário dos experimentos musicais de compositores como John Cage, que
adotaram mecanismos aleatórios, de fundamentos matemáticos, na execução de suas obras,
claramente suscitando uma maior liberdade do ato de composição, o acaso não representa um
elemento externo ao cinema. Ele estaria em sua gênese e perpassa em diferentes graus todas as
formas de composição aqui expressas. Haveria, mesmo que involuntariamente, um embate ou
uma aceitação do acaso na feitura de qualquer cena. O esforço maior, no entanto, da maioria
das produções, segundo o autor, sempre foi a de reduzir ao máximo as interferências do acaso.
Mas, ao longo da história, alguns autores perceberam, segundo sua interpretação, a força
criativa da postura de valorizar essa condição da arte cinematográfica.
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Apesar da função mais criativa do acaso, a que incide na forma, ter sido
apenas recentemente compreendida por realizadores como Godard e Rouch,
alguns cineastas excepcionais já haviam previsto sua função na sintaxe
cinematográfica. Desde 1920 encontramos realizadores que, em vez de
controlar o acaso, tentaram subordinar sua câmera ao mundo aleatório que
chamavam de ‘realidade’. Foram os primeiros grandes documentaristas: Dziga
Vertov, Joris Ivens, Walther Ruttman, Alberto Cavalcanti e outros (BURCH,
2006, p. 136-137).

Noel Burch analisa diferentes formas de utilização do acaso, ou do jogo entre os graus de
controle e indeterminação da prática cinematográfica. Desde a decupagem de cenas de ação em
Eisenstein, aos experimentos do cinema underground norte-americano de Shirley Clarke e
Andy Warhol, à Godard. No campo do documentário, identifica principalmente o Cinema
Verdade, através de Jean Rouch, e o Cinema Direto como as primeiras experiências
cinematográficas do gênero a realmente incorporarem elementos de imprevisibilidade no corpo
do filme. Atribui tais mudanças aos novos papéis da câmera na construção dos filmes. Sobre o
Cinema Direto, nos diz:

[...] um mundo com formas narrativas inteiramente novas, introduzindo
mudanças no papel da câmera (passando de interlocutor a espectador passivo,
de ‘provocador’ a condutor absoluto dos acontecimentos), como princípio
estrutural e formal do discurso cinematográfico (BURCH, 2006, p. 142).

Mais adiante, Burch discorre sobre o jogo de funções que a câmera de Jean Rouch
assume no filme Eu, um negro (Moi, un noir, 1958):

A imagem (filmada sem som) compõe-se ora de cenas mais ou menos
dirigidas, ora mais ou menos improvisadas, ora mais ou menos realmente
vividas. Nos dois primeiros casos, tem-se consciência da presença da câmera,
enquanto que no terceiro a câmera é ora ignorada, ora esquecida [...]. São
transições contínuas de um tipo de relação para o outro, por vezes no interior
de um mesmo plano, resultando numa espécie de trajetória de percepção
visual extremamente rica (BURCH, 2006, p. 143).

Sob esse aspecto, Jacques Aumont (2008) parece ter direção similar nas análises que
desenvolve no livro O Cinema e a Encenação. No trecho mais diretamente dedicado à questão,
de título sugestivo – A Parte do Acaso –, ele nos diz que a cena “comporta sempre, senão um
aspecto aleatório, ao menos uma preocupação com o acidente” (AUMONT, 2008, p. 169). Isso
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por conta dela ser composta na realidade, e essa matéria prima fazer “o cineasta lidar com
elementos sobre os quais o controle é, quando muito, incerto” (AUMONT, 2008, p. 169-170).
O autor retoma a análise de Labarthe sobre as duas cenas dos irmãos Lumière que mostra a
saída dos operários de uma fábrica e conclui:

Os deslocamentos dos operários e operárias foram então adequadamente
determinados; no entanto tal não significa que esta ‘encenação’ evite o acaso:
não afeta, nomeadamente, os gestos, as mímicas, os olhares que continuam a
ser susceptíveis de nos surpreenderem, tal como surpreenderam Lumière
(AUMONT, 2008, p. 170).

Pode-se fazer uma ponte entre esse primeiro experimento com a postura de muitos
cineastas contemporâneos que propõe esse equilíbrio, certamente mais conscientes de suas
implicações, entre um nível de condicionamento do cineasta sobre suas personagens e
contextos aliado ao que as mesmas personagens em seus contextos podem trazer de expressão
própria. Esse é o ponto central de identificação de alguns filmes documentário da atualidade
que acentuam suas encenações, se valendo de procedimentos ficcionalizantes no tratamento de
suas cenas, sem perder de vista o que pode lhe dar ou manter um traço documental.
Tal hibridização de posturas entre os gêneros não é recente. Ela remonta, ao menos com
maior evidência, justamente ao período que os críticos e realizadores franceses, abordados
anteriormente, elaboraram suas compreensões e posturas sobre a mise en scène
cinematográfica. Essa proximidade não há de ser aleatória. Eles se reportam a experiências
logo anteriores, de Rossellini, de Preminger, que vão influenciar fortemente as vanguardas
estéticas que o sucederam.
Os novos cinemas dos anos 1960, 1970, tanto ficcional quanto documental, irão
experimentar formas diferentes de produção. Tais formas em maior ou em menor grau,
resguardadas as especificidades de suas práxis, trarão em grande parte as potencialidades do
acaso na construção da cena cinematográfica. As ideias expostas no manifesto de Mourlet
(2008), que têm grande similaridade com os valores difundidos pela Nouvelle Vague, segundo
afirma Aumont (2008), criam uma espécie de síntese da encenação à partir da “dialética entre
controle e acaso, que nesse caso é da ordem da flexibilidade” (AUMONT, 2008, p. 171). O
cineasta aqui dialogaria mais horizontalmente com os outros elementos que compõem a cena,
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se incorporando como mais um desses elementos, apostando que o acontecimento da filmagem,
sua interação a partir de norteadores menos objetivos, pudesse estimular a realização de uma
cena com o que o cinema teria de mais característico e potente. Segundo Aumont, essa
concepção de encenação seria uma espécie de armadilha lançada ao real.

O cineasta está na filmagem meio que emboscado, a sua arte consiste em
capturar os momentos de vertigem, de graça, de sublimidade, aqueles
momentos em que surge, subitamente, uma sensação de verdade; para isso a
arte da encenação consistiria em determinar as condições dessa captura
(AUMONT, 2008, p. 171).

A partir de experiências de muitos cineastas, como na Nouvelle Vague de Godard e
Rivette, no caso do Brasil com o Cinema Novo de Glauber Rocha, Rogério Sganzerla,
passando por experiências mais recentes, como o grupo dinamarquês formulador do Dogma 95,
os irmãos Dardenne, o cineasta iraniano Abbas Kiarostami e o cineasta português Pedro Costa,
por exemplo, teremos tipos variados de abertura da cena ficcional às imprevisibilidades do
acaso, tanto na reprodução mais simplificada de certos efeitos de câmera, quanto num
investimento mais acentuado de condução da cena apenas com alguns poucos disparadores,
deixando que atuações e filmagem busquem sintonias ou dissonâncias a partir do
indeterminado. Ambos aspectos são tidos como um valor documental no cinema de ficção.
Segundo Aumont (2008, p. 173), “esses elementos acidentais não são dados de forma bruta,
mas, ao contrário, já trabalhados, já espremidos para darem seu suco ficcional”. Esse aspecto é
bem sintetizado pelo autor em outro momento de sua argumentação em que ressalta o ganho ou
a transformação de concepção e formas da encenação enquanto tal:

[...] os cineastas já não desejam construir uma encenação ou desenvolvê-la
segundo o modelo antigo; encenar, atualmente (depois dos anos 1950) – num
cinema em que a montagem tem papel cada vez mais importante e em que a
filmagem em estúdio não é obrigatória – é, na maioria dos casos, reagir ao
encontro entre atores, um cenário e uma situação dramática. É ter aprendido a
utilizar o acaso (AUMONT, 2008, p. 173).

No campo do documentário, o momento das vanguardas estéticas foi de profundas
transformações na maneira de se pensar o gênero e nas possibilidades práticas de realização. O
acaso ganha ainda mais evidência e será ponto de partida para experiências bastante distintas

59
que resultarão em obras também bastante distintas. O impulso criativo do cinema documentário
da época tem também forte inclinação para as experimentações citadas acima no gênero
ficcional, que confluem em procedimentos estilísticos por conta também dos avanços
tecnológicos que permitem a câmera deixar mais facilmente os estúdios, pelo seu porte e seu
peso menores e pela possibilidade de captação sonora sincronizada.
Um dos filmes mais emblemáticos da época, que é tido como manifesto de uma vertente
demarcadora do cinema documentário – o Cinema Verdade – serve como modelo de análise de
uma mise en scène documental que tem implicações ainda hoje. Crônica de um verão
(Chronique d’un Èté, 1961), de Jean Rouch e Edgard Morin, coloca os cineastas dentro da
cena, discutindo suas possibilidades de condução para que se atingisse o que disseram ser a
verdade do cinema. Tal objetivo, reformulado sutilmente do que era anteriormente atribuído ao
documentário, de atingir a verdade no cinema, não apenas muda o eixo de compreensão do
documentário como sedimenta um valor que norteará novas formas da construção da cena
documental. No filme, os cineastas adotam um dispositivo aparentemente simples de
abordagem de pessoas nas ruas de Paris como disparador de uma trajetória de convivência entre
as personagens assumidas ao longo das filmagens e de debate sobre a própria feitura do filme.
O acordo entre personagens e cineastas é posto em cena e sua realidade não é exterior nem
alheia à obra, ela é criada em função da obra. Mas, ao mesmo tempo, as reações das
personagens às provocações dos cineastas não são conduzidas, não há falas prescritas, nem
roteiro para as ações. Há intenções, que propiciam o filme e são mostradas por ele.
Tomando a cena criada por Crônica de um verão como um protótipo da nova cena
documental, podemos identificar dois aspectos definidores de uma encenação característica do
documentário. Primeiro, a presença do cineasta, que nesse caso específico se faz aparente, mas
pode-se pensar também, num outro nível de relação, que essa presença mesmo não física é
requisitada por nós espectadores pelo que atribuímos ou esperamos de um filme assim
identificado. Tipos de engajamento do cineasta com o mundo, seja por qual estratégia de
realização for. E, segundo, da vivência de contextos reais como condição do filme. Personagens
e cineastas, aqui também enquanto personagens, compõem a cena.
Essa compreensão nos aproxima das recentes formulações dos pesquisadores Cesar
Guimarães e Ruben Caixeta (2008), que abordam a mise en scène do real, à luz do teórico Jean-
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Louis Comolli (2008), como resultado de uma práxis diferenciadora do gênero. Guimarães e
Caixeta (2008), através do texto Pela Distinção entre Ficção e Documentário,
Provisoriamente, vão propor uma ideia de mise en scène, nesse caso especificamente vinculada
ao documentário, que se forma a partir da experiência transformadora de vivenciar, cineasta e
personagens, a elaboração do filme. Segundo afirmam, “filmar não para capturar o pensamento
e o corpo do outro, mas sim para transformá-lo e ser transformado” (CAIXETA;
GUIMARÃES, 2008, p. 41).
A mise en scène possível e diferenciadora do documentário revela, segundo eles, a
relação que se estabelece entre os principais atores da produção. E, a partir principalmente das
proposições de Jean-Louis Comolli (2008), afirmam a duração necessária para que o real, a
personagem real, em seu ato performativo, uma auto mise en scène, transborde os limites da
cena. A proposição de que deve haver uma duração transformadora da cena no ato de filmagem
implica o acordo de participação horizontalizada dos atores, entre eles o cineasta, na
construção da cena. Estabelece-se um mínimo para que a ação transcorra acolhendo suas
potenciais casualidades. Guimarães e Caixeta identificam esses elementos com o que pode
efetivamente diferenciar o documentário de outras expressões do cinema, segundo eles:

Essa diferença – entre documentário e ficção – não deve ser vista do ponto de
vista substantivo da forma ou de conteúdo, da estrutura narrativa ou das
operações retóricas, mas tem a ver com uma prática que faz da mise en scène
um ato receptivo da presença e da figura do outro, que em função disso,
coloca para o espectador um compromisso com o mundo visto, imaginado,
colocado em cena pelas pessoas filmadas (CAIXETA; GUIMARÃES, 2008,
p. 44).

A mise en scène do filme se estabeleceria das mises en scène dos sujeitos filmados e do
cineasta. Num outro texto de título Documentário: testemunha do presente, César Guimarães
(2009), ao analisar o filme do cineasta português Pedro Costa, No Quarto de Vanda (2000),
cujo próprio cineasta nega que seja documental, conclui que “o traço documental reside no
modo com que a presença da pessoa filmada modifica a mise en scène do filme e influencia sua
escritura” (GUIMARÃES, 2009).
A ideia do traço documental de uma cena, que ultrapassa os gêneros, é analisada por
Guimarães através de uma formulação de Jean-Louis Comolli (2008), que afirma como
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potência do documentário a aposta em uma inscrição verdadeira. Tal nome de conceito, assim
como a homenagem de Jean Rouch à Vertov denominando seu cinema de Cinema Verdade,
traz na forma sutil como insere o termo “verdadeira” em sua chave de entendimento do
fenômeno. Para Comolli, a práxis documental se constitui do registro de uma vivência
compartilhada, a câmera testemunha e faz ao mesmo tempo a cena que vai se constituindo
através do encontro e da interação, em algum nível, entre as personagens. Portanto, assim como
o Cinema Verdade não é a verdade no cinema, mas a verdade do cinema, como afirma Rouch, a
cena documental é a verdade da inscrição e não uma inscrição da verdade. E, para tanto, o
tempo, a duração, da vivência filmada se faz preponderante:

A inscrição verdadeira concerne à duração partilhada entre quem filma e quem
é filmado, de tal modo que o tempo do filme se compõe com o tempo do
mundo, que sempre deixa seus vestígios nas imagens, nos sons e nas falas
(GUIMARÃES, 2009, p. 44).

Num trecho do artigo citado, Guimarães acentua essa compreensão da duração e do
caráter testemunhal da câmera na encenação do documentário:

Só a delicada e atenciosa insistência de prolongar a duração (de um plano, de
uma conversa, de um olhar, de uma respiração) pode conduzir a câmera (por
princípio indiferente ao sofrimento dos homens) e entrar numa composição
com algo (uma força, uma potência) que ultrapassa seu poder de registro
automático, para além de toda visible evidence. Chamamos a isso testemunho.
Àquele que recolhe restos e refugos – os vestígios de uma forma de vida –
chamemos testemunho (GUIMARÃES, 2009, p. 48).

A cena documental então se forma a partir de uma postura diante do real, de um tipo de
práxis cinematográfica que resvala nas imagens seus vestígios e que põe em cena mais do que
um arranjo de elementos enquanto composição estilística, como intenciona David Bordwell
(2008), uma postura de olhar o real e de se inserir nele através e por conta de uma inscrição. “O
cinema não existe apenas – e isso já é muito – para tratar do mundo e da realidade que nos
define. Ele deve também inscrever cinematograficamente sua potência e complexidade”
COMOLLI, 2008, p. 170). Assim conclui Comolli (2008) ao avaliar a realidade da inscrição
nos filmes de Abbas Kiarostami.

62
Formas de compartilhamento no fazer a cena cinematográfica, com o intuito e cuidado
com o que de documental ela também expressa, estão também nas experiências analisadas nesta
pesquisa. O gesto de ficcionalização, nesses casos, não sobrepõe ou torna indistintas as
expressões provenientes da realidade que supomos estar nas personagens e contextos filmados.
A forma de filmar, que resulta também em possíveis escolhas posteriores de pós-produção,
aponta para acordos prévios, para estímulos também direcionados, mas que não submetem
todos os elementos à lógica da previsibilidade, do controle de cena.
Entre os aspectos que podemos ver nesses filmes, do que suas cenas nos mostram, algo
parece central para que se chegue a tais gestos de composição. As posturas, aqui identificadas,
ressaltam compreensões acerca do caráter performativo que nos compõe enquanto sujeitos nas
interações sociais e que, justamente por suas características também liminares, potencializam a
criação cinematográfica a transitar pelos polos da ficcionalidade e documentaridade. A
performance, com foco nas personagens, aparece como elemento eixo que faz precipitar a cena,
abarcando seus outros aspectos. Então, no interior do que a mise en scène desses filmes nos
revela, destaca-se a performance enquanto expressão responsável pela convivência de práxis
distintas, de modo a não apagar seus traços diferenciadores, a não esvaziar suas expressões, a
não deslegitimar suas especificidades.

3.4

PERFORMANCE NO FILME: DA FICÇÃO NA REALIDADE À REALIDADE DA
FICÇÃO

O termo performance remete a diferentes conceitos em diferentes áreas do conhecimento.
A sua presença nesta pesquisa atende a um recorte bastante preciso tanto no que diz respeito ao
fenômeno analisado, quanto às correspondências teóricas que o formulam e problematizam
dentro do campo do cinema. Portanto, vale ressaltar que há nessa abordagem uma seleção
também precisa das utilizações do termo, que remete aos elos de nossa auto representação no
tecido social com a atuação de personagens reais em filmes documentário. E, partindo desse
recorte, percebe-se que o caráter performativo de nossas ações – gestos, palavras – no âmbito
social, da vida cotidiana, pode ser na obra cinematográfica o principal veio de expressão da
convivência entre a ficcionalidade e a documentaridade do filme.
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Voltando às noções de mise en scène e auto mise en scène do teórico e realizador JeanLouis Comolli (2008), poderemos identificar a proximidade que sua abordagem tem em relação
à noção de performance, como formulou o sociólogo Erving Goffman (2009), e que por sua vez
serviu de base para a análise da pesquisadora Mariana Baltar (2007) sobre esse aspecto no
campo do cinema documentário. Comolli (2008) abarca em suas reflexões sobre a cena fílmica,
e principalmente a cena documentária, tanto a dinâmica social, de como o sujeito se forma e
atua, quanto como esse arranjo, prévio e posterior à tomada, à uma situação de filmagem, atua
em sua configuração. O cinema documentário defendido por ele parte desse pressuposto e se
posiciona em relação a ele. Vejamos o que o autor nos diz em seu texto de apresentação
Estudos em Toulouse: representação, mise en scène, mediatizacão:

As Sociedades são constituídas de mise-en-scènes cruzadas, empilhadas,
distintas e confusas, claras e obscuras, brutais e refinadas etc. Cada indivíduo
passa de uma mise-en-scène à outra, produz, na articulação das mise en scènes
sociais pelas quais passa, sua própria mise-en-scène. Filmar o outro é
confrontar minha mise en scène com aquela do outro (COMOLLI, 2008, p.
100).

Antes de chegarmos ao filme propriamente dito, Comolli ressalta o sujeito em sua
dinâmica social, transitando entre e se formando a partir das mises en scène. O estudo do
sociólogo Erving Goffman (2009) de título A Representação do Eu na Vida Cotidiana não
aborda o cinema, mas traça com bastante minúcia e a partir de exemplos concretos os muitos
elementos condicionantes desse trânsito e da atuação dos sujeitos em circunstâncias de
interação social. O autor se vale inclusive de compreensões e terminologias da dramaturgia,
justamente por identificar no plano da vivência cotidiana aspectos relacionados a ela. Não
apenas da dramaturgia em geral, mas do teatro, mais especificamente, por perceber esse
“espaço” das interações em sociedade como um palco.
Performance, para Goffman, diz respeito a “toda a atividade de um dado participante
numa dada ocasião que serve para, de alguma maneira, influenciar o outro participante”
(GOFFMAN, 2009, p. 34). O direcionamento de sua pesquisa é para o jogo complexo de
mecanismos acionados pelo sujeito para a projeção de si na dinâmica das relações
intersubjetivas. A ação é do sujeito, deliberada e calculada em alguma medida, mas que se
efetiva a partir do outro, enquanto sujeito, e de como corresponde ou não aos diversos
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elementos da conformação dos papeis sociais. Entre as camadas de adequação e crença das
performances entre os sujeitos, o autor não estabelece como parâmetro serem elas verdadeiras
ou falsas. Os graus de respostas dessa equação de muitas variáveis estariam entre os extremos
da sinceridade e do cinismo. Como nos diz a pesquisadora Mariana Baltar acerca desse
referencial de avaliação, trata-se de:

Um valor que varia de acordo com a crença do sujeito em sua própria atuação
e no jogo de forças colocado em ação no gerenciamento das autoimagens.
Performance condensa, a um só tempo, a dimensão da atuação (constitutivas
do jogo de projeções nas relações ‘face à face’) e uma afirmação da
‘realidade’ dessa atuação (BALTAR, 2010, p. 223).

Essa compreensão é valiosa para se pensar a personagem do filme documentário e o que
está posto nas relações estabelecidas para a composição do filme documentário. E, mais
especificamente, como foco da pesquisa, como esse campo de formação do sujeito social, que
traz consigo a lógica da representação como fundante, pode ser trabalhado no cinema como a
expressão de uma realidade que abarca sua própria ficcionalidade.
No primeiro caso, de se pensar as relações entre personagem, cineasta e filme no campo
do cinema documentário, a pesquisadora Mariana Baltar (2010), traz, a partir das formulações
de Goffman (2009), aspectos da concepção de performance como centrais para entendê-las.
Seguindo a argumentação da citação anterior, o jogo que a performance estabelece no âmbito
da vida em sociedade tem como objetivo garantir e manter um papel social. Para tanto, o sujeito
se vale de “uma série de táticas e estratégias para controlar, o máximo possível, a impressão
uns dos outros, para, assim, reafirmar a autoimagem” (BALTAR, 2010, p. 220).
A autora se vale do conceito de facework, ou fachada, como elo entre a performance no
âmbito social, fruto da interação direta, imediata entre os pares, e a performance no âmbito do
cinema, que além dessa mesma relação envolve também um público, ausente, mas pressuposto.
Nas palavras de Baltar, tal conceito se refere a:

Todo um conjunto de mecanismos empreendidos pelo sujeito para
salvaguardar, perante si e perante os outros, sua autoimagem, sua face, em
que, entre esses mecanismos, a pose, ou posar, figura como um dos mais
importantes. O facework influencia sobremaneira o jogo de projeções que
atravessa a performance de cada um em uma dada interação. Como se as
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performances fossem pautadas por uma conformidade à face/autoimagem,
bem como pela necessidade de manter tal face – no que acarreta todo um
esforço de agir ou não de acordo com expectativas estabelecidas e projetadas
em relação ao outro (BALTAR, 2010, p. 221).

A especificidade dessa esfera da performance se dá justamente na expressão do sujeito
através de sua gestualidade, entonação, pose, que apesar de ter maior estímulo no contato direto
também pode ser percebida através de mediações, como sinaliza a autora a partir dos estudos de
Goffman (2009). No caso do cinema documentário, Baltar (2010) acredita que essa noção em
especial é proveitosa, pois é possível afirmar que há aí um duplo movimento peculiar ao
facework, tanto no âmbito das relações interpessoais, no encontro necessário entre cineasta,
equipe e personagens, quanto no tipo de mediação estabelecida, pelos olhos de um outro
“despresentificado”, mas que atua com força particular em como essas performances se dão.
No segundo caso, que diz respeito ao deslocamento que essa concepção de performance
propicia no tipo de valor que é requerido para se analisar o fenômeno, a autora sinaliza
justamente para o que é chamado em causa ao pensarmos a personagem do filme documentário.

A dimensão da performance no campo da não ficção desloca a abordagem do
tipo de relação entre os atores sociais e a narrativa documentária de uma
tradicional oposição entre verdade e mentira, entre realidade e atuação. Ela faz
incorporar, no encontro instaurado pela experiência documental, a noção de
que há uma ordem de atuação presente em qualquer interação social
(BALTAR, 2010, p. 223).

Trazendo a elaboração para o âmbito mais estrito da pesquisa, poder-se-ia dizer que a
proximidade demonstrada entre os procedimentos da representação dramatúrgica com a
representação social implica na percepção de que a pessoa, independente de se tornar
personagem em um filme, tem a ficcionalidade enquanto mecanismo de autoformação, ao
menos na esfera da atuação social? Os termos ficção e ficcionalidade não são empregados por
Goffman (2009), assim como por Baltar, mas há uma clara sugestão de que há um
compartilhamento formal entre as atuações em questão, começando pelos termos empregados
pelo autor. Afora que se a presença da personagem do filme documentário, em se considerando
o aspecto de sua performance, não está mais sob o viés de ser ou não verdadeira, propiciar
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então um outro nível dessa atuação – atuação de si para o filme – como veremos no corpus de
análise desta pesquisa, não destitui o seu aporte de realidade.
Vale ressaltar, por outro lado, o tipo de gesto que é possível ver nos filmes aqui
abordados quanto à sua possibilidade expressiva, em diálogo com valores como os que
recobrem tais concepções de mise en scène e performance. O filme, nem como transparência de
uma realidade existente, e externa a ele, nem como opacidade extrema, que transmuta tal
realidade numa matéria que dela não sobram vestígios documentais. Voltando às abordagem de
Jean-Louis Comolli, ele nos diz quanto a esse encontro de representações:

O cinema mostra o que faz funcionar o sistema de representação nas
sociedades humanas. Ele é o principal analisador desses sistemas. O que o
cinema lê nas representações sociais? Que no seu interior elas estão sob a
lógica da escritura, ou seja, de escolha, de sacrifício, de perda, de articulação
(COMOLLI, 2008, p. 99).

O pensamento do autor sobre a mise en scène no cinema documentário, seu diferencial,
que como dito anteriormente se aproxima em muitos aspectos das formulações sobre
performance expostas acima, tem como eixo a mesma compreensão do campo social como
campo de trocas, de escolhas, de atuações. Que no encontro com o cineasta no processo de um
filme, a personagem, agente e atualidade desse campo, recobra seus mecanismos de atuação
pela presença evidente da câmera como uma espécie de olho do outro que a observa. E o
cinema documentário, ou parte dele, por sua vez, torna mais clara essa dimensão por requisitála muitas vezes não como meio, mas como própria finalidade.
Comolli (2008) acrescenta a esse olhar sobre a representação social a dimensão da
imagem, da gestão da imagem, não apenas a autoimagem idealizada pelo sujeito, mas a
imagem construída pelo cinema e pelos meios de comunicação. Pelo audiovisual de forma mais
abrangente. Que atua no encontro efetivo com a situação de filmagem, quando ela acontece e se
ela acontecer. Nesses casos, o autor estabelece um outro nível dessa representação que
denomina ser um ato de auto mise en scène. O duplo processo de atuação de que sinaliza Baltar
(2010) e que nas palavras do autor significa:

[...] a combinação de dois movimentos. Um vem do habitus e passa pelo corpo
(o inconsciente) do agente como representante de um ou de vários campos
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sociais. O outro tem a ver com o fato de que o sujeito filmado, o sujeito em
vista do filme (a ‘profilmia’ de Souriau) se destina ao filme, consciente ou
inconscientemente, se impregna dele, se ajusta à operação da cinematografia,
nele coloca em jogo sua própria mise en scène, no sentido de colocação do
corpo sob o olhar, do jogo do corpo no tempo e no espaço definidos pelo olhar
do outro (a cena) (COMOLLI, 2008, p. 85).

Vale uma pequena ressalva ao aspecto de definição pelo olhar do outro, por conta do tipo
de relação que o próprio autor afirma ser mais enriquecedor da experiência do cinema
documentário. Para Comolli, o olhar do outro está dentro da cena, na dinâmica de troca que
caracteriza esse encontro de mises en scène. Lembremos aqui, como parte das discussões
acerca das especificidades do gênero, que ele faz uma distinção sobre a lógica de como tratar a
personagem no filme. Ele o faz ao comentar sua experiência de composição do filme Tabarca
42-87 (1987) e relata que ao invés de “guiar” o percurso de suas personagens, se deixou ser
guiado por elas, passou a segui-las.
Diante de tal postura, da formulação teórica e de sua experiência prática, o autor afirma,
então, que o cinema documentário, diante dessa constatação e contexto, deve se posicionar em
perspectiva às mises en scène prévias a ele. Se constituir a partir delas, e não moldá-las ao
filme. Ou não por completo, já que há nelas todo um conjunto de conformações anteriores.
Comolli (2008) identifica aí a força específica e expressiva do documentário. Uma postura que
agrega o duplo aspecto da mise en scène, da atuação que ao mesmo tempo é condicionada,
calculada, mas é também imprevista e reveladora, resultado do que se pode esperar do encontro
que guarda essas características.
Uma outra noção de performance, provocada justamente por aspectos de um conjunto de
filmes brasileiros recentes, é proposta pelo pesquisador André Brasil (2011). Em seu texto A
Performance: entre o vivido e o imaginado, o autor vai situar seu objetivo de traçar uma
definição do conceito em questão, no caráter liminar que tais filmes trazem em suas formas,
que são criados em mão dupla, que “de um lado ficcionalizam-se vidas reais [...]. De outro, mas
simultaneamente, produz-se algo como uma deriva da ficção, provocada pela deriva da vida
ordinária de suas personagens” (BRASIL, 2011, p. 3).
Os filmes citados no artigo são exemplos do mesmo fenômeno abordado nesta pesquisa.
Assim como Vitor Guimarães (2013) sinaliza, Brasil (2011) fala em intensificação das formas
de contágio entre ficção e documentário, e não de ruptura, por também reconhecer outras tantas
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experiências anteriores que adotam posturas de composição semelhantes. Porém, haveria uma
diferença no contexto atual identificado. O entrelaçamento de formas de vida e formas de
imagem, como se refere Brasil, é hoje um dado constitutivo ao mundo vivido. Isso está de
acordo ao que Comolli (2008) constata, que existiria pela dimensão da produção e consumo
audiovisual um devir-imagem, personagem dos sujeitos. Então, para o autor, diferentemente de
outras experiências anteriores, os diretores da atualidade já partem desse estado de indistinção.
Para Brasil, o tipo de postura estabelecida para a realização desses filmes, que passa por
uma “aproximação entre equipe de realização e personagens” (BRASIL, 2011, p. 4), faz da
imagem proveniente não apenas um lugar de representação, mas de performance. Mais do que
essa proximidade, o compartilhamento das formas de construção dessa imagem fazem dela um
lugar que ultrapassa a dimensão representacional ou figurativa para um lugar de invenção, de
produção de formas de vida. Como nos diz: “Isso nos permite afirmar que as performances que
ali se produzem (dos autores e das personagens) estão, simultaneamente, no mundo vivido e no
mundo imaginado, elas são a um só tempo, formas de vida e formas de imagem” (BRASIL,
2011, p. 5). Segundo o autor, seria o que possibilita unir as duas formas até não mais
distinguirmos precisamente os traços de uma ou de outra. A esse aspecto formador da
performance, Brasil concebe um status ontológico, uma dimensão performativa, que a
diferenciaria da representação por ser um ato que não exatamente substitui uma realidade
anterior, externa, mas que atualiza e produz sua própria expressão.
Pensar os filmes selecionados para esta pesquisa, como também os que o autor elenca em
sua formulação, é como que estabelecer um paralelo do valor que aqui se teoriza e que lá, no
campo da produção cinematográfica, parece ser o norteador dos processos criativos que
resultam em tais experiências. André Brasil (2011) busca também pensar a dimensão política
desses atos, o sentido político da performance que podemos ver nessas obras. O autor tem
como parâmetro as formulações do filósofo Jacques Rancière sobre o caráter político intrínseco
ao campo da estética em suas possibilidade de redistribuir o espaço material e simbólico.
Segundo Brasil, os filmes em questão preservam uma política das imagens precisamente pela
forma como através da performance fazem emergir, de um polo, o outro, do real à ficção, da
ficção à realidade:
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[Os filmes] participam, intervêm, derivam da vida dos personagens que o
habitam, mas, simultaneamente, por meio da ficção, produzem algo como um
deslocamento, uma transfiguração – leve ou extrema – destas vidas. De todo
modo, nem a dimensão documental, nem a ficcional se impõem absolutamente
de fora uma à outra: os resultados, mais ou menos contidos, mais ou menos
desconcertantes, nascem, propriamente, de uma relação de imanência: ficção
que imana do real e real que se produz enquanto ficção (BRASIL, 2011, p.
13).

Vejamos, então, a partir das obras que compõem o corpus de análise desta pesquisa,
como as formas e expressões de mise en scène e performance possibilitam e revelam a
convivência das dimensões documentais e ficcionais da vida no cinema. E até que ponto esse
amálgama criado na dupla dimensão das instâncias aqui abordadas – mise en scène e
performance – tornam indistintas as expressões de cada uma delas. Ou, se a vertigem desse
cinema se dá pelo apagamento das diferenças ou se elas permanecem, e até mesmo se
fortalecem, apesar de tudo.
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4

A VERTIGEM NO CINEMA DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO
CONTEMPORÂNEO

O cinema brasileiro recente apresenta, em uma parte significativa das produções, formas
variadas de convivência de mecanismos de composição fílmica que transitam do documental ao
ficcional ou que, em sua maior parte, incorporam ao documental traços ficcionais como
potencializadores da experiência fílmica. O volume e a diversidade de filmes, aliados à
inserção e repercussão no campo, nos estimulam a olhar tal presença no contexto atual
enquanto um fenômeno, cuja força aponta tanto para a vivacidade de questões caras, sobretudo
ao cinema documentário, quanto para os vínculos da nossa produção com as cinematografias,
também recentes, de outras partes do mundo.
Além da forte presença em festivais, estimulando uma produção significativa de críticas e
análises, tal fenômeno foi abordado de forma mais organizada pelo crítico e pesquisador Vitor
Guimarães (2013) através do artigo O Desvio pela Ficção: contaminações no cinema brasileiro
contemporâneo. É interessante desde já ressaltar os termos utilizados para se reportar a essa
convivência: desvio, contaminação; que se somam a outros termos, de outro autores e em
outros momentos, como hibridação, utilizado por Arlindo Machado (2011), e deriva, de JeanAndré Fiechi (2009), sobre parte da obra de Jean Rouch em suas peregrinações africanas.
Termos que pressupõem encontro, contato, mesclagem de coisas, lugares distintos. Interessante
notar também, para o momento desta abordagem, como o crítico elenca a diversidade de formas
que identificou ao olhar para os filmes de que trata:

Nas distintas modalidades de contaminação – personagens burlescos que
irrompem em meio ao relato documental, performances que desafiam os
limites entre vida e atuação, arquivos do passado que se ficcionalizam no
presente, cosmologias indígenas que se reinventam no espaço da ficção,
trajetórias cotidianas que se tornam romanescas –, abrem-se horizontes
inesperados para o espectador, no mesmo movimento em que se inventam
maneiras singulares de encarar politicamente o presente [do país e do cinema]
(GUIMARÃES, 2013, p. 62).

Podemos assumir não apenas como estratégia narrativa, mas por indicações do campo
cinematográfico, um filme como emblema, e de certa forma disparador, desse momento. Tratase de Jogo de cena do cineasta Eduardo Coutinho, lançado em 2007 com grande repercussão e
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acolhimento nos meios de exibição e legitimação do cinema nacional. Tal marco se justifica
não apenas pelo filme em si, mas pela importância e trajetória do cineasta. Coutinho é
considerado por muitos como o maior cineasta brasileiro dedicado ao documentário,
responsável por trazer para nosso contexto vanguardas estéticas do gênero, como as influências
do Cinema Verdade, principalmente, e que mais recentemente consolidou um modo particular
de composição fílmica, através da fala das personagens com quem dialogava. Pois é justamente
esse território, até então seguro, do depoimento, que é posto em suspensão em Jogo de cena.
Numa espécie de filme laboratório, ao misturar relatos diretos da própria vivência com a
interpretação dos mesmos relatos por atrizes, algumas conhecidas do grande público, outras
não, o cineasta desestabiliza uma crença pressuposta no depoimento documental e chama
atenção para a performatividade da fala no cinema, pondo em paralelo regimes diferentes de
composição num diálogo vertiginoso.

4.1

JOGO DE CENA E A AFIRMAÇÃO DO REAL NO FILME

Jogo de cena é um filme sui generis na carreira do cineasta Eduardo Coutinho e da
cinematografia contemporânea brasileira. Tal importância, aferida pelo campo, se deve ao tipo
de experimentação que se pode ver na tela aliado à trajetória do diretor. O impacto da obra foi
de forma recorrente identificado como um golpe certeiro em um dos pilares do cinema
documentário, com o qual o próprio Coutinho ganhou notoriedade na estruturação de seus
filmes: a fala documental. E, tal desestruturação, promovida justo por ele, evidenciaria que o
aporte do espectador com o que teria de específico em um filme assim identificado não se
sustenta no plano formal. Podemos, então, ser enganados no que teria de fortemente
documental num filme documentário, o relato de uma experiência própria, que pode com
facilidade ser reproduzido, ficcionalmente encenado, mantendo-se apenas os traçados estéticos
recorrentes no gênero em questão.
A experimentação que o filme traz, no entanto, não nos parece apontar para uma crítica
direcionada ou uma forma de deslegitimar esse recurso fílmico tão utilizado. O próprio diretor
retomou tais recursos em produções posteriores. O filme de Coutinho certamente abre um leque
de abordagens, possivelmente por não se propor a encerrar nenhuma das questões colocadas ou
por expor justamente as dúvidas sobre o próprio dispositivo adotado para sua realização. O que
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se propõe analisar, tomando essa obra como propulsora de um contexto específico do atual
cinema documentário brasileiro, é que mesmo estabelecendo uma relação vertiginosa entre a
documentaridade e a ficcionalidade no filme, os aportes que direcionam nossas experiências
fílmicas, entre essas duas ancoragens, não se dissipam. Ao contrário, eles se retroalimentam.
Característica que poderemos aferir nas demais produções selecionadas para compor o corpus
de análise desta pesquisa. No caso específico de Jogo de cena, toda a vertigem criada pela
dinâmica das falas (auto)encenadas acaba por reafirmar a força que tem para nós espectadores o
relato de uma experiência vivida. O movimento de desestabilização do filme, então, acaba por
afirmar o que é posto à prova.
4.1.1 Coutinho e a fala no filme
Antes da realização de Jogo de cena, quatro outras produções de Eduardo Coutinho,
principalmente, pareciam ter criado um campo estável e característico da realização do
cineasta. Através dos filmes Santo forte (1999), Babilônia 2000 (1999), Edifício Master (2002)
e O Fim e o princípio (2005), Coutinho iniciou e depurou um método, paradoxal, que pôs as
personagens, principalmente seus relatos pessoais, como elemento central de composição
fílmica.
O aspecto paradoxal desse método e seus resultados significaram uma transformação na
trajetória do cineasta e sedimentaram um modo, um estilo, vinculado a ele. O que mais nos
interessa nessa análise é que tipo de fala Coutinho estimulou e se valeu para compor os filmes e
por que essa característica é importante na análise de Jogo de cena, quando ele lança
questionamentos sobre esse elemento fílmico.
Certamente essa fala se diferencia do relato documental fartamente utilizado nas
produções de caráter expositivo, comuns à maior parte das produções do gênero. A estrutura e a
motivação características desse modo do documentário talvez seja o que o emblematiza
enquanto obra que enraíza seu apelo à verdade histórica, compartilhada, factível, comprovável.
Outras tantas são as posturas assumidas na produção de filmes do gênero que tornam esse eixo
de identificação frágil ou simplesmente inapropriado. No caso das falas cultivadas e colhidas
por Coutinho nas quatro produções citadas, o que podemos ver é o estímulo à expressão da
vivência pessoal de cada personagem, uma busca sobre quais os relevos que a constituem, seus
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valores, suas dores, suas visões de mundo. Os filmes lançam olhares sobre as particularidades
de cada uma, a personagem ganha força pelo que expõe de suas próprias narrativas de vida,
mesmo que através de temas comuns, como no caso da religiosidade em Santo Forte ou da
virada do século em Babilônia 2000.
Retomando o aspecto paradoxal desse método, sabe-se – por conta dos relatos de
produção, expostos principalmente no livro O Documentário de Eduardo Coutinho: televisão,
cinema e vídeo, da pesquisadora Consuelo Lins (2004), que trabalhou com o cineasta em
algumas de suas produções – que antes de ter um contato direto com as pessoas filmadas,
Coutinho fazia uma seleção de suas personagens através de entrevistas que sua equipe de
produção era orientada a fazer, previamente, na etapa de pesquisa para o filme. Então, nos
momentos de encontro entre cineasta e personagens, mostrados sempre com o frescor
documental da espontaneidade, da surpresa, há já um certo conhecimento prévio de ambas as
partes do que poderá acontecer.
Partindo do que podemos ver nos filmes, a surpresa do encontro acentua o grau com que
o cineasta consegue estimular a fala de suas personagens, que no diálogo filmado se mostra de
forma espontânea ou receosa ou vacilante. Mas, há de se considerar que é realmente um
primeiro contato direto das personagens com o cineasta. Não haveria, portanto, uma
contradição nesse mecanismo de Coutinho de planejar sua atuação com dados mais precisos
sobre quem vai entrevistar. Poderíamos sem dúvida adentrar mais acuradamente as
especificidades desse método, mas o que nos interessa aqui é localizar, enquanto novidade, a
postura do cineasta em Jogo de cena.
No filme em questão, Coutinho dá informações de que conhece previamente suas
entrevistadas. Ele próprio nos permite pressupor seu método, pela primeira vez. Não diria que
esse seja um aspecto preponderante do filme, mas é interessante identificá-lo como mais um
elemento de abertura do jogo que ele se propõe e nos propõe. Será que ele quer nos provar algo
de antemão e o filme seria sua evidência empírica? Ou, não, o filme se faz enquanto
experimento que pode apontar para novos questionamentos acerca do gênero documentário e
sobre a trama com a realidade pressuposta que lhe nutre?
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4.1.2 A realidade da cena
Jogo de cena foi lançado em 2007 com grande repercussão. Ganhador de prêmios
importantes dentro e fora do país, o filme foi festejado pela crítica, que discorreu longa e
diversamente sobre sua ousadia e sobre o que poderia representar para a cinematografia
nacional. Abalo, ruptura foram termos usados para antever o impacto dessa produção. Toda a
mobilização gerada pelo filme é sintomática. Há a junção do tipo de experimentação que a obra
traz, num contexto de valorização do cinema documentário brasileiro, em todas as suas esferas,
com o fato de Coutinho, cineasta já consagrado, ser quem se lança a essa aventura. A estrutura
do filme é o sumo do que ele havia feito nas produções anteriores, sendo que nesse caso foi
todo filmado num teatro, todo centrado nos relatos. O filme é composto de 13 entrevistas,
sendo que algumas são repetições de uma mesma história, mas narradas por duas pessoas
diferentes. Há a mistura de atrizes sociais, de onde provêm todos os relatos, com atrizes
profissionais, algumas conhecidas do grande público, que recontam algumas dessas histórias.
A primeira imagem que vemos (Figura 4), fora os créditos iniciais, é um anúncio de
jornal convidando mulheres acima de dezoito anos, moradoras do Rio de Janeiro, que tenham
histórias para contar, a participarem de um teste para a produção de um filme documentário.
Não há qualquer identificação sobre o que é o filme ou de quem parte o convite.

Figura 4 - Anúncio de jornal mostrado na abertura do filme
Fonte: JOGO..., 2007, 51’’

Seguimos então a primeira das personagens, subindo uma escada e se acomodando na
cadeira onde será entrevistada, que, por sua vez, se situa no palco de um teatro, de costas para
uma plateia ausente (Figura 5). Nessa primeira entrevista ainda não podemos saber sobre o
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dispositivo do filme. Uma jovem atriz relata as dificuldades pelas quais passou para conseguir
atuar através do projeto Nós do Morro24 (Figura 6).

Figura 5 - Chegada da personagem ao set de filmagem
Fonte: JOGO..., 2007, 1’38’’

Figura 6 - Momento logo posterior à entrevista
Fonte: JOGO..., 2007, 1’50’’

A partir da segunda entrevista é que somos apresentados a um dos aspectos inovadores do
filme. A personagem, também apresentada antes da entrevista em si, tem sua fala entrecortada
pelo mesmo relato, sendo que interpretado pela famosa atriz Andréa Beltrão (Figura 7). A
quarta fala do filme termina por fazer esse desenho de mescla de relatos encenados em
diferentes níveis. Trata-se de uma atriz reinterpretando uma fala, mas como não a conhecemos,

24

“O Grupo Nós do Morro é uma associação cultural sem fins lucrativos fundada em 1986, com objetivo de
proporcionar o acesso à arte e à cultura para crianças, jovens e adultos do Morro do Vidigal. O projeto oferece
atividades e cursos nas áreas de teatro (atores e técnicos) e cinema (roteiristas, diretores e técnicos)”. Disponível
em: <http://www.nosdomorro.com.br/index.php/sobre-o-nos-1>. Acessado em: 8 jul. 2016.
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podemos mesmo atribuir aquela experiência à pessoa que nos narra. Porém, no final da
entrevista, eis que a personagem se volta para a câmera e nos diz diretamente: “foi isso que ela
disse” (Figura 8).

Figura 7 - Personagem real e a atriz Andréa Beltrão, nacionalmente conhecida,
interpretando o mesmo relato
Fonte: JOGO..., 2007, 10’08’’/7’44’’

Figura 8 - Atriz se volta para a câmera no final de seu relato
Fonte: JOGO..., 2007, 30’03’’

Digamos que o primeiro ato do filme nos apresenta as principais peças do jogo, ou o
desenho do dispositivo que motiva a obra. Uma justaposição de relatos, de fatos marcantes, que
podem ou não estar sendo apresentados no filme por quem de fato os viveu. Relatos que nos
mobilizam tanto pelo teor, quanto pela apresentação de quem os faz.
Esse primeiro desenho se complexifica ao passo que outras personagens entram em cena
e relatos tidos como diretos são reapresentados, na íntegra, em outros momentos do filme.
Também, através dos questionamentos do diretor às atrizes famosas sobre a experiência de
encenar a fala de uma personagem real. Para esse jogo vertiginoso, uma primeira conclusão
pode ser, e foi, formulada. A imagem, o filme, não são garantia da veracidade do que vemos e
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ouvimos. Está posto ao chão o pilar de sustentação do cinema documentário. Afinal, tudo é
ficção. Mas, seria mesmo essa a tônica do filme?
Como sinalizado anteriormente, Jogo de cena segue uma sequência de filmes de
Coutinho que valorizam aspectos pessoais da vida de suas personagens. O que é dito são
impressões sobre as próprias vidas, sobre acontecimentos que dizem respeito principalmente às
pessoas que relatam. Mesmo, então, que constatemos que tudo pode ser falseado no plano
fílmico, resta o questionamento: por que se falsearia algo que não altera significativamente em
nada os rumos da "história"? Seguindo a lógica da estruturação dramática, o que motiva a ação?
Poderíamos, com elementos do próprio filme, afirmar o contrário. Na verdade, Coutinho
está legitimando a fala documental, mostrando que há um ethos que a diferencia, cuja verdade
está em sua interpretação. Isso se considerarmos a avaliação das atrizes de conhecimento prévio
do público sobre suas próprias atuações. Marília Pera, por exemplo, fala do mecanismo do
choro da encenação profissional que, por ser difícil de atingir, quando o ator enfim consegue,
valoriza mostrar as lágrimas. Ao contrário da pessoa que, numa circunstância semelhante,
procura esconder o choro em público. Mais emblemático ainda é o comentário da atriz
Fernanda Torres, também famosa, que avalia o jogo em que está inserida da seguinte forma:

A diferença é que com um personagem fictício, se você atinge um nível
medíocre assim, você pode até ficar ali nele, porque ele é da sua medida. Com
o personagem real, a realidade um pouco esfrega na sua cara onde você
poderia estar e você não chegou (JOGO..., 2007, 83’34’’).

Outros questionamentos podem nos fazer redirecionar o olhar para o que nos estimula o
jogo vertiginoso do filme. Por que a presença de atrizes famosas, de conhecimento geral do
público? Por que questioná-las sobre a experiência de interpretar uma personagem real através
dos relatos gravados? Certamente estaríamos mais inseguros quanto à veracidade das falas se
não identificássemos quem de fato vivenciou o que relata. Mas não é exatamente isso que o
filme nos traz.
Jogo de cena coloca em primeiro plano a superfície da cena, sua realidade material, nesse
caso da cena que se constitui com o recurso da entrevista, e ressalta o aspecto performativo que
constitui nossa expressão própria, que está em nossa autonarrativa que os contextos de
interação social, e não apenas fílmica, estimula. E, atravessando as camadas desse jogo, é
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importante ressaltar as histórias, o que nos é contado e o fato de sabermos que partem de
vivências reais.
O impacto dessa experiência tem como termômetro o volume e a intensidade dos escritos
que abordaram o filme e que pautaram questões acerca do gênero documentário e de seus elos,
dissociáveis ou não, com a ficcionalidade. Daí também se seguiram diversas produções que
apostaram em formas ficcionais, ou mais claramente associadas à ficcionalidade, bastante
variadas, para a composição de filmes que circulam e são considerados também como
documentários. Há filmes premiados em diferentes festivais sendo apresentados ora como
documentário, ora como ficção, como é o caso de A Vizinhança do tigre, produção de 2014
dirigida por Affonso Uchoa, vencedor das competitivas de festivais específicos de
documentário, como o ForumDocBH e o CachoeiraDoc, além da Mostra de Cinema
Tiradentes, onde foi inscrito como filme de ficção.
Estando entre duas tendências opostas em relação ao filme documentário – uma de
afirmar sua “inexistência” por considerá-lo somente como ficção, e outra de que ele não apenas
existe como atende a um desejo de verdade comprovável –, esta pesquisa situa sua hipótese
pressupondo que o filme documentário possui diferenças substanciais de outras expressões
cinematográficas. É reconhecido por um elo que se estabelece entre um pacto documental no
plano da recepção e a recorrência de modos de composição que, mesmo falseáveis como nos
mockumentaries, ou falsos documentários, aportam no filme imagens e sons que direcionam
nossa experiência cinematográfica. As formas ficcionais, como vemos nos filmes aqui
analisados, podendo-se abranger o fenômeno para outras obras com característica similares,
reforçam o valor documental que há neles e, ao invés de destituir sua documentaridade,
evidenciam sua expressão.
Presume-se, a partir das fundamentações elaboradas no decorrer desta pesquisa, que o
trabalho em torno da mise en scène e da performance é também proeminente nos exemplos
citados e em outras obras afins. Se constitui, então, como chave central da análise interna
dessas obras, dos fluxos contínuos de suas escolhas estéticas, com implicações éticas e
políticas, como ressaltado anteriormente. Dada as especificidades e diferenças entre as obras,
mesmo que possamos conceber uma regularidade em torno da valorização dessas expressões
que aqui se tornam o foco da análise, verifica-se também uma diversidade de propósitos nas
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formas de composição que acentuam esses elos. Olhemos, então, como se dá essa convivência
de formas ficcionais e documentais nos filmes citados e o que tais composições suscitaram de
interlocução com as questões aqui formuladas.

4.2

REENCENAR AS TRADIÇÕES COMO GESTO PARA SUAS PERMANÊNCIAS

Os dois primeiros filmes destacados, Terra deu, terra come (2010) e As Hiper mulheres
(2011), guardam certa similaridade em suas propostas e apontam valores comuns quanto ao
estímulo à performance, apontando para potencialidades estéticas e políticas para o cinema
documentário. Ambos partem de questões relacionadas a práticas de comunidades tradicionais.
Práticas que na atualidade estão restritas ao conhecimento de um ou poucos sujeitos e que,
portanto, podem deixar de serem vivenciadas, encenadas, podem deixar de existir. Os contextos
são bastante diferentes e, mesmo tendo um eixo central comum – o estímulo à reencenação de
ritos ameaçados –, os filmes nos trazem expressões também diferentes no plano das mises en
scène e da performance de suas personagens nos jogos propostos por eles.
Como ponto de partida, proponho o diálogo entre os conceitos e os filmes aqui
apresentados, não como um jogo de identificações externas, mas assumindo a concepção de
que tais obras se inscrevem a partir de tais noções e buscam, através dos riscos assumidos,
acentuar sua expressividade justamente por transitarem na borda dos gêneros cinematográficos,
entrelaçando modos de composição que valorizam em especial a cena documental.
4.2.1 Terra deu, terra come
Lançado em 2010, a produção do filme teve início na pesquisa feita pelo diretor Rodrigo
Siqueira, em 2007, sobre “fragmentos de memórias da passagem africana pelo distrito de
Diamantina” (TERRA..., 2010, 85’52’’) no estado de Minas Gerais. Sobre essa busca, o
encontro com Pedro de Alexina, garimpeiro da pequena vila de Quartel do Indaiá, 81 anos de
idade, parece ter superado qualquer expectativa. Pedro encarna de maneira fantástica as
tradições locais, trazendo para a atualidade uma defasagem temporal que remonta ao período
colonial, de escravidão dos negros, e atravessa os ciclos de extração de pedras preciosas, ouro e
diamante, que deu à região um dinamismo peculiar não mais visto nos dias de hoje.
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Entre seus conhecimentos, está os cantos Vissungos, entoados em dialeto Banguela em
ritos fúnebres. Cantos que apenas ele conhece e que não mais parecem fazer sentido para as
gerações posteriores. É através do estímulo à vivência dessa tradição que o filme assume como
linha narrativa principal o velório e o enterro do senhor João Batista, conduzido por Pedro de
Alexina. Com o que primeiro temos contato no filme é uma narração, sem imagens, de Pedro
falando sobre como nasce a Morte – escrita com maiúscula por se tratar de uma entidade no
entendimento dele – e o porquê dela existir, suas características e peripécias.
A morte, no filme, reverbera o contexto de áreas de garimpo no Brasil, regido por
estruturas hierárquicas violentas e pela falta de jurisdição que pudesse arrefecer a voracidade
do enriquecimento imediato, um tipo de espectro dessa atividade: “se matava é à toa”
(TERRA..., 2010, 11’05’’) – nos diz Pidrim Peçanha, comerciante da região e primo do
protagonista. A fantasia característica das narrativas que vemos no filme em torno da morte,
por sua vez, acaba, paradoxalmente, por ancorar a realidade do ato fúnebre que será reencenado
de forma inusitada.
Outro espectro do garimpo, que nutre os elos de realidade e imaginação local expressos
na figura de Pedro, é a busca do tesouro enterrado. Algo bastante factível, em se tratando de
terras onde se cavam pedras preciosas e onde muitos negros escravos esconderam alguns de
seus achados, os enterrando na tentativa de burlar a hierarquia que os oprimia. A referência a
esse tesouro faz parte da narrativa de uma entidade que Pedro incorpora, que relata esse tipo de
herança dos antepassados, mas cujo mapa que daria acesso a ele não é de conhecimento de
ninguém.
A fantasia que reveste a história trazida pela entidade se confunde com o que faziam os
antigos, segundo relatos documentais das personagens do filme que, por sua vez, também
ganham ares fantasiosos por como Pedro compõe e nos conta suas memórias. Tal relação se faz
clara na fala da personagem sobre o morto que estão velando: “esse povo mais velho tinha esse
defeito com eles. Tirava bastante [diamante], né? [Mas, quando] via que não [es]tava mais
[a]guentando trabalhar, que ia morrer... Ah! Terra deu, terra come! E enterrava” (TERRA...,
2010, 52'23'').
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4.2.1.1 Velar o morto, desvelar a cena
Para a realização do filme, Pedro de Alexina assume a incumbência de conduzir um
funeral aos modos tradicionais, e o faz aparentemente como costumava se fazer na região.
Porém, o morto, João Batista, é criado para o filme, e o corpo que o representa é, na verdade, o
tronco de uma bananeira. Essa solução aparentemente absurda, que nos é revelada nos minutos
finais do filme, tem, segundo relato do garimpeiro, precedentes. Dos que fazem contrato com o
diabo, e o fazem por inteiro – seria possível um trato parcial –, o corpo, após a morte, em
contrapartida some; e para que se conclua a cerimônia é necessário substituí-lo por algo. Então,
o que é feito para o filme se trata de uma prática da realidade do povoado, cuja justificativa,
real para Pedro, não pode ser acolhida sob um regime de verificação, de verdade. Porém, o que
é possível imaginar é que tal sumiço, ou ausência de corpo, não deveria ser algo tão raro no
ambiente do garimpo como descrito anteriormente.
Pode-se dizer que Terra deu, terra come parte de um estímulo ficcionalizante, de
reencenação de uma tradição em vias de desaparecimento, feita por conta do filme. Porém, a
condução do evento – e o que a ele é trazido –, abrangendo outros aspectos das personagens e
da região, é feita de maneira bastante assentada sob escolhas estéticas documentais. Não há
marcação de cena, a todo momento acompanhamos os passos de Pedro. A câmera, em muitos
momentos com aspectos subjetivos, desvela os locais, as pessoas, num desenho irregular, de
quem segue uma ação que não a coordena. O diretor do filme entra em cena, dialogando com
Pedro, principalmente, para buscar saber das histórias do lugar, dos detalhes do garimpo,
explorar as fábulas, que vão ao mesmo tempo revelando um universo mítico e factual. Há
entrevistas e sequências inteiras de mostração das atividades dos moradores, como o próprio
garimpo e a feitura de farinha de milho.
Assim, também podem ser vistas as sequências em que são mostradas as etapas do
velório e do enterro. Há uma naturalidade na condução de Pedro, nas interpelações do diretor e
na presença de outros moradores que também compõem, de forma bastante convincente, a
encenação. Eles conversam sobre o morto, comentam suas características, lamentam a dor da
viúva e, assim, se reportam também aos costumes dos mais antigos.
Terra deu, terra come é um filme de personagem, que tem Pedro de Alexina como figura
que reúne em si os principais elementos que dão contorno àquele lugar e que tem uma
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expressividade forte e peculiar. Sua montagem se estrutura reforçando as ambiguidades que sua
personagem principal traz na forma como narrativiza ela mesma, num trânsito indistinto entre a
factualidade e a metáfora da realidade que vive. Nos créditos finais, nos é dito que o diretor
buscou apurar as histórias que ouvia, mas que Pedro insistia em as expor num trânsito entre “a
verdade, a memória e a fantasia” (TERRA..., 2010, 27'27''). O diálogo que se estabelece para o
filme, o encontro que dele resulta, é o próprio filme. Vejamos como essa estrutura de
montagem se faz a partir da percepção dos mundos que compõem sua personagem principal.
Na sequência inicial do filme, de aproximadamente oito minutos, veremos já os
principais elementos que o compõem. Após a fala já citada de Pedro de Alexina sobre a Morte,
vemos os planos que apresentam a pequena roça onde ele vive. Enquanto ouvimos sua voz
fazer um tipo de oração, vemos o descortinar de uma bananeira, que aparecerá no plano
seguinte atrás da casa do garimpeiro, agora ocupando a frente do quadro (Figura 9). Após um
rápido passeio por dentro da casa, em que Pedro indica à sua mulher qual o pano que velará o
morto (Figura 10), vemos na fachada o velório montado (Figura 11), com a personagem
comentando para a câmera a situação atual do falecido: “precisa beber, pois está inchado”
(TERRA..., 2010, 6'13'').

Figura 9 - Apresentação da casa de Pedro de Alexina, com detalhe das bananeiras
Fonte: TERRA..., 2010, 4’41’’
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Figura 10 - Pedro e a esposa com o lençol de velar o morto
Fonte: TERRA..., 2010, 5’31’’

Figura 11 - Pedro com o corpo sendo velado
Fonte: TERRA..., 2010, 5’45’’

Logo chama o diretor para aferir o que diz, este entra em cena e segue as orientações.
Pedro fala então do contrato que se pode fazer com o diabo para as benesses terrenas e qual o
custo disso. O diretor reforça o sentido dessa fala, “quando tem contrato, não tem reza que dê
jeito” (TERRA..., 2010, 8'29''). A conversa gira em torno do que justificará, no final, a
utilização da bananeira para a encenação. Pedro chama Rodrigo, o diretor, para a janta; ele
então corta a cena fazendo uma claquete com as mãos (Figura 12).
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Figura 12 - Diretor cortando a cena com a presença de Pedro
Fonte: TERRA..., 2010, 8’52’’

Mais adiante, numa sequência maior, de aproximadamente 15 minutos, a montagem
dialoga mais claramente com a tríade que identifica em sua personagem – verdade, memória,
fantasia. Ela se inicia com Pedro dentro de casa, vestindo uma máscara rudimentar (Figura 13),
talvez feita por ele, incorporando uma entidade – depois saberemos que seu nome é João
Batista, o mesmo do morto, sobre quem a máscara será posta para o percurso do enterro – e
falando de um tesouro escondido (Figura 14). Essa nova esfera da personagem é seguida por
uma pequena sequência em que acompanhamos seu trabalho de garimpeiro. Ao término de uma
série de planos descritivos sobre a atividade do garimpo (Figura 15), retoma-se a fala de Pedro
contando sobre uma pedra de diamante, a maior que ele já achou.

Figura 13 - Pedro vestido com a máscara que marca a incorporação do espírito de João Batista
Fonte: TERRA..., 2010, 15’17’’
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Figura 14 - Pedro contando a história do tesouro perdido
Fonte: TERRA..., 2010, 11’50’’

Figura 15 - Cena descritiva da atividade do garimpo
Fonte: TERRA..., 2010, 17’53’’

Corta e somos então apresentados a Pidrim Peçanha (Figura 16). Um senhor também de
idade que situa no filme um plano histórico mais factual sobre a região de Diamantina.
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Figura 16 - Pidrim Peçanha espantado com a própria imagem no visor da câmera
Fonte: TERRA..., 2010, 10’08’’

Sua fala nesse momento é sobre a quantidade de diamantes que Pedro já havia garimpado
e sobre todo o dinheiro que poderia ter, mas que não guardara nada. “O garimpo dá, o garimpo
toma” (TERRA..., 2010, 22'20''). A fala é endossada por outra personagem, um dos parceiros
de trabalho de Pedro, que nos diz rapidamente não saber como ele teria gasto o que ganhou e
que vive hoje do jeito que vive, sem nada, trabalhando com o que pode. Voltamos à Pidrim,
que agora descreve a estrutura de comércio da região de garimpo e suas relações de poder. A
sequência então volta para Pedro, que segue contando detalhes de como achou uma farta
grapiúna – área de garimpo –, e finaliza novamente com o garimpeiro em sua casa, incorporado
com a máscara, falando que não teve como esconder nada, tudo que conseguiu pegar era para o
gasto do dia.
Aqui temos um desenho de sequência que parte da fábula do tesouro escondido para a
própria atividade de vasculhar pedras preciosas, o tesouro escondido. Passamos então por um
fato compartilhado pelas três personagens: o quanto Pedro garimpou e como poderia estar rico.
Daí para como se organizavam as relações produtivas em torno da atividade, encerrando com a
entidade falando por Pedro o que lhe aconteceu. O desenho dessa sequência é bastante
emblemático de como o filme entrelaça os elementos que compõem o lugar através do
imaginário e das lembranças dos moradores numa mescla, formalmente indistinta, de dados
factuais e de narrativas fantásticas que dialogam diretamente com o contexto descrito. Notemos
que o início e o fim desse momento é composto pela entidade incorporada por Pedro, que
retrata uma espécie de mito real da região. É dessa forma que o filme faz a costura das
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dimensões que identifica ser as que formam o lugar e suas personagens: verdade, memória e
fantasia.
A postura do filme diante dessa realidade é de diálogo direto. Não há uma indução para
que se encene qualquer coisa fora do contexto das personagens. Claramente, não há um
direcionamento de suas expressões, de seus atos em cena, de como se portam diante da câmera
frequentemente mencionada entre as ações que transcorrem. A ficcionalidade e a realidade
estão amalgamadas nas personagens. A mistura desses universos compõe suas formas de
enxergar o próprio mundo, de se enxergarem no mundo. Portanto, a condução fílmica, a
estética escolhida de composição, de acompanhamento das ações que não são moldadas para o
filme, de exposição do diretor em diálogo direto com as personagens, do mecanismo escolhido
para o ato fúnebre, se alinha ao contexto abordado e ao processo de produção que a obra mostra
e descreve internamente. O fato do velório ser de uma personagem inventada não destitui, do
que vemos, a veracidade dos outros elementos que o compõem. Vemos o velório enquanto
evento específico, que o filme provoca, que o atualiza nas condições atuais e que possivelmente
se perderá em breve, dado que o saber ali exposto está restrito à Pedro, um senhor de idade
avançada.
4.2.2 As Hiper mulheres
Um ritual tem sua própria narrativa, tem seu desenho espacial, seus elementos
simbólicos, suas personagens. O cinema não raro se debruçou sobre rituais e produziu maneiras
bastante diversas de os recompor em filme. As Hiper mulheres (2011) experimenta, filiando-se
a formas de expressões fortes do cinema documentário, nos conduzir ao Jamurikumalu, uma
tradição da aldeia Kuikuro, do Alto Xingu, situado no estado do Mato Grosso, através de uma
narrativa encenada para o filme, mas que se assenta fortemente em questões latentes desses e de
outros povos tradicionais.
Já em sua primeira e breve sequência de abertura, o filme nos apresenta a questão que irá
mobilizar a comunidade: a senhora Taihu, já idosa, pode não ter mais muito tempo de vida, e
isso faz com que se precipite a tentativa de realização da grande festa (Figura 17). Mais
adiante, saberemos que ela está adoentada, nem os médicos nem o Pajé parecem chegar a uma
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cura, e ela é uma das únicas pessoas do povoado a conhecer os cantos femininos que conduzem
ritual.

Figura 17 - Contraplano da conversa em que é apresentado o dilema
que mobilizará a comunidade
Fonte: AS HIPER..., 2011, 1’16’’

Apesar de haver indicativo de que algo pode se perder caso a senhora não viva tempo
suficiente para passar seus conhecimentos, o que vemos, durante toda a parte que precede a
realização do ritual, são pessoas da tribo mobilizadas em memorizar os cantos dessa tradição,
de diversas formas, não apenas atreladas ao conhecimento que estaria restrito à senhora Taihu.
Esse dado parece importante principalmente por deslocar uma narrativização de algo que
parece não ser tão ameaçador às tradições dos Kuikuros. Acompanhamos, através dessa busca
de memorização, ações do cotidiano da comunidade, sem que se explique ou que se aponte para
especificidades da cultura deles. Vivenciamos, a partir dessa provocação do filme, que planifica
as ações e estimula o teor das falas das personagens, uma naturalidade cotidiana.
Possivelmente pelo aspecto de criar uma espécie de “protorroteiro” que estimula e acolhe
a realização do Jamurikumalu, que parece mais querer criar outro tipo de visualidade para
aspectos da vivência do povoado do que propriamente centrar numa tensão narrativa de
incerteza sobre a continuidade de uma tradição, é que se pode pensar em dois momentos
distintos, de tratamentos distintos, que resvalam ou propiciam mises en scène e performances
também distintas. Esses momentos estão divididos entre a apresentação e a tentativa de
resolução do dilema, que gera a preparação da grande festa e a festa em si.
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No primeiro momento do filme, vemos o desenrolar da mobilização da comunidade,
composto por cenas cujo desenho de plano indica um direcionamento das posições das
personagens, do tema de suas falas. A atuação delas é bastante pouco natural, o que ressalta o
jogo proposto de se atingir nuances da vida comum através da criação de um problema que os
preocupa e que bem poderia ser real, se realmente não o for.
No segundo, o culminar do Jamurikumalu. O regime de abordagem muda. Se antes
víamos de um ponto de vista de quem sabe como a ação vai se desenrolar, aqui caímos num
tipo de registro mais claramente documental, de um acompanhamento imerso no ritual, que por
si já traz elementos desnorteadores. Protagonizado pelas mulheres da comunidade, os cantos
soam como preparação para uma caçada sexual aos homens, que reagem com um misto de
receio, submissão e desejo. O mito que substancia a catarse fala da transformação das mulheres
em bichos para buscar seus homens desaparecidos durante uma pesca. A transformação se dá
pelo estímulo sexual de formigas mordendo os lábios vaginais das indígenas. Essas
informações, assim como detalhes sobre o teor das cantigas, nos chegam através de entrevistas,
cujas falas nos são direcionadas. Algo que não apenas não acontece no primeiro momento,
como pareceria incoerente com o tipo de proposta (Figura 18).

Figura 18 - Momento da “caçada” noturna entrecortada por depoimentos
Fonte: AS HIPER..., 2011, 47’34’’/48’05’’

Na manhã seguinte à inesperada “caçada” noturna, seguem os ritos, agora com a presença
de mulheres das comunidades próximas. A dimensão plástica salta aos olhos, uma fila infinda
de mulheres e crianças vestidas caprichosamente que percorrem o imenso espaço entre as casas,
cantam e dançam aos olhares e comentários dos homens que acompanham à margem delas
(Figura 19). O simples registro é já espetacular pela grandiosidade e beleza do próprio ritual. A
mise en scène se faz na busca do registro de algo que ultrapassa o primeiro gesto de estímulo e
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condicionamento das ações para o filme. Não há mais as claras marcações de cena, ninguém
parece mais estar sendo conduzido a uma atuação para a câmera. A grande festa acontece por
si, e o que vemos são imagens com traços fortemente documentais, por parecerem estar
ancoradas no que há de mais referencial para essa identificação. Câmera na mão, imagem que
respira25 no acompanhamento de acontecimentos aparentemente alheios à ela. Após atingir seu
ápice, mostrando a consumação do que foi posto em dúvida no início do filme e, como já dito,
algo de dimensões espetaculares, voltamos ao tratamento inicial, num único plano, que retoma
e encerra a narrativa, em que vemos uma senhora ensinando a uma menina cantos tradicionais
da comunidade (Figura 20).

Figura 19 - Momento da grande festa
Fonte: AS HIPER..., 2011, 68’33’’

Figura 20 - Cena final com uma criança aprendendo cantos tradicionais
Fonte: AS HIPER..., 2011, 76’35’’

25

Termo utilizado usualmente por profissionais da área do cinema em referência à flutuação suave de uma
imagem quando feita, normalmente, com a câmera na mão, que difere da precisão que instrumentos como o tripé,
o slider ou o steadycam podem conferir a um plano audiovisual.
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Poderíamos dizer que em As Hiper mulheres a convivência de mecanismos documentais
e ficcionais acontecem em dois níveis. Num nível, se destaca a linha tênue entre a
narrativização e planificação das ações, encadeadas em uma história que é e não é real. Como
dito anteriormente, o fato da senhora já idosa e adoentada guardar saberes que poderiam se
perder não ganha no filme uma efetividade. Essa questão se generaliza na forma de transmissão
dos saberes tradicionais pela oralidade, na relação entre as diferentes gerações da comunidade.
A diversidade das fontes dos conhecimentos, a diversidade de circunstâncias em que os vemos
mobilizados em aprender e memorizar tais conhecimentos, parece justamente deslocar a
gravidade dessa circunstância específica, apresentada na sequência de abertura do filme. O
mecanismo ficcional, a todo momento exposto pela pouca naturalidade com que as pessoas
assumem suas próprias personagens, possibilita uma inserção na vida dessa comunidade que
um outro tipo de tratamento não alcançaria. E certamente desloca a forma de abordagem mais
comum em povos indígenas, ou em povos tradicionais, cujos modos de vida se distanciam aos
padrões urbanos.
No outro nível, temos em um mesmo filme dois momentos intimamente ligados, mas com
aspectos bastante díspares em se pensando suas mises en scène e performances. Porém, isso não
significa que haja exatamente um choque entre essas perspectivas apresentadas, elas perecem
se complementar, se justificar, convivendo harmoniosamente. O filme As Hiper mulheres
estimula o olhar sobre as possibilidade de inserção de mecanismos ficcionais num campo de
forte presença do cinema documentário, além de como essa inserção pode criar formas de
vivenciarmos esses contextos que o filme recria.
4.2.3 O Ir e vir da ficcionalidade nos documentários em questão
É interessante para a presente abordagem voltarmos às formulações dos pesquisadores
Cesar Guimarães e Rubem Caixeta (2008) acerca de uma mise en scène específica do filme
documentário, ou de certos filmes documentário, que se formam a partir da experiência
transformadora de vivenciar – cineasta e personagens – a elaboração do filme. A postura
ressaltada pelos autores afirma o ato de filmar não como captura da realidade mas como ato de
engajamento que gera transformações em todos que compõem a cena, precipitando uma
realidade cujo estímulo é o filme.
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O que se pode ver em ambos os filmes é um gesto de reencenação que, apesar de ser
estimulado para as filmagens, faz as personagens que protagonizam seus ritos os reviverem
verdadeiramente. A ação é provocada, mas não modulada pelas obras. Mesmo partindo de
dispositivos ficcionalizantes, que garantem a execução dos rituais, como bem analisa a
pesquisadora Amaranta Cesar (2012), não há uma delimitação precisa do desenho de cena e das
ações ou falas das personagens. Essa característica evidencia que há acordos prévios entre
cineasta e personagens, mas sem propriamente configurar uma sobreposição de um ator sobre o
outro. Há um compartilhamento na construção da cena, que gira entorno de um protorroteiro e
do jogo de auto mise en scène, de uma performatividade específica das personagens na
condução de suas presenças em cena.
Em Terra deu, terra come a encenação do rito fúnebre nos faz ter acesso aos Vissungos,
as cantorias entoadas pelos antigos para tal circunstância. E em paralelo acompanhamos o dia a
dia do garimpeiro, sua imaginação fabulosa ao narrar suas histórias de vida.
Em As Hiper mulheres, da mesma forma, a narrativa em torno do risco de se perder o
saber sobre o ritual de protagonismo feminino, Jamurikumalu, nos faz, e os faz, chegar até ele.
O acordo prévio aqui, e a construção de uma narrativa ficcional, é forjado dentro de um
contexto histórico com personagens sociais e abordando um dilema real. A ficção é assumida
como um disparador para que o filme aconteça, porém, seus atos não se mostram todos
enquanto previstos, e o estímulo à reencenação não implica que ela esteja submetida ao filme.
O ritual em si não é mostrado como uma ação cujos atos foram coordenados para a filmagem.
Como nos diz Amaranta Cesar:

Assim, se, de um lado, o filme foi roteirizado, preparado e encenado, através
de procedimentos da tradição ficcional, por outro lado o filme foi afetado pelo
descontrole próprio da prática documental e pelos desejos e ações que ela
performa (CESAR, 2012, p. 94).

Estimular reencenações de algo característico dos contextos mostrados em cada filme,
sem no entanto determinar os limites e formatos das cenas, faz dessas experiências, segundo o
pesquisador André Brasil (2011), intensificações das formas de entrelaçar a vida e as imagens,
ou formas de vida e formas de imagem, o que é algo intrínseco ao mundo vivido na atualidade.
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Conforme indagou Jean Louis Comolli (2008, p. 53): “como não observar que cada um de nós
tem seu estoque de imagens para administrar?”.
Os entrelaçamentos dessas formas na construção dos filmes podem, como nos sinaliza o
Brasil (2011), ser realizados de modos diversos, mas partilham de mecanismos em comum. Os
filmes Terra deu, terra come e As Hiper mulheres nos mostram que, apesar de tão distintos,
compartilham de valores em seus processos de produção que resvalam para o tecido fílmico.
Podemos, então, pensar essa similaridade através de como Brasil identifica partir essa relação:

[...] formas de vida e formas de imagem podem se cruzar por conta do método,
do processo de construção do filme que, em alguns casos, se realiza
fortemente por meio de uma práxis: uma aproximação entre equipe de
realização e personagens estreita-se e as várias alterações que derivam daí
tornam-se constitutivas da obra (BRASIL, 2011, p. 4).

No filme Terra deu, terra come, o diretor passa a constituir visualmente a cena por conta
das intervenções de sua personagem principal, Pedro de Alexina. A reencenação da tradição
Banguela, que apenas no final descobrimos que foi feita para o filme, nos é mostrada ao passo
em que conhecemos o cotidiano da comunidade e os relatos dos garimpeiros sobre tempos de
outrora, quando o diamante era abundante na região. Para nós, espectadores, não há diferença
entre as performances apresentadas por Alexina, sua interação com a câmera e com o diretor é
a mesma nos momentos em que está em casa, ou incorporado e vestido de máscara ou
reencenando o velório. E, mesmo após descobrirmos que parte do que nos é mostrado não
corresponde propriamente a um fato – não há um morto a ser enterrado –, essa apresentação
apesar de surpreendente não anula a força do que vemos, porque, como nos diz A. Cesar, a
“encenação – ou (re)encenação – da tradição apresenta-se, então, como meio de acesso à
memória e instrumento que promove sua transmissão, tornando-se fundamental na abordagem
documental” (CESAR, 2012, p. 89).
Esse aspecto, que também se relaciona com a encenação vista em As Hiper mulheres,
remete ao tipo de relação que a performance nos convida a ter. Não se trata mais de um regime
de verdade ou não do ato, mas de sua efetividade, de seu grau de sinceridade ou cinismo, como
nos diz a pesquisadora Mariana Baltar (2010) através da análise das formulações de Erving
Goffman (2009). Disso dependeria a “crença do sujeito em sua própria atuação no
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gerenciamento das autoimagens” (BALTAR, 2010, p. 223). Ao encenar o velório e o enterro,
mesmo sabendo que no lugar do morto está apenas um tronco de bananeira, Pedro de Alexina
vivencia o momento com as implicações reais do desaparecimento dessa tradição, mostrando
seu descontentamento com o fato de que em seu enterro haverá apenas silêncio, já que apenas
ele sabe os cantos Vissungos.
Também por esse viés pode-se pensar a reencenação no filme As Hiper mulheres. Propor
a feitura de um ritual em vias de desaparecimento como dispositivo de construção de um filme
documentário não faz com que, ao menos nessa experiência, as performances estimuladas, as
cenas criadas, não presentifiquem um passado latente para as personagens do filme. Como
avalia A. Cesar em relação à proposição de Pierre Perrault no filme Para Que o Mundo
prossiga (Pour la suite du monde, 1963): “trata-se de uma ação viva, vivida e desejada pelos
habitantes que responderam afirmativamente à instigação do cineasta” (CESAR, 2012, p. 90).
A principal diferença em As Hiper mulheres é que há uma dramatização do risco de se perder
uma tradição através da doença de uma das únicas índias da comunidade que conhece os cantos
dessa tradição. O filme é construído a partir desse dilema, através de um roteiro que
ficcionaliza a apresentação do dilema, a apresentação das personagens, e nos conduz para o
clímax, que é vivenciarmos a reencenação proposta. Mesmo que estimulado pelo filme, esse
jogo performativo mantém os elos da composição da performance social por partir de questões
e contextos reais, historicamente localizados, que ganham contornos específicos pela
especificidade da experiência fílmica.
Vale ressaltar aqui, no primeiro momento do filme em que temos o desenvolvimento da
narrativa em torno da questão que mobiliza a comunidade, que a pouca naturalidade com que as
personagens atuam nas cenas em que envolvem diálogo, o que deixa claro o jogo ficcional,
fortalece o vínculo documental que temos com elas. Não há uma adoção de características que
não sejam as suas próprias. Elas trazem consigo suas expressividades e as direcionam para a
composição das cenas estimuladas para a obra. Essa ancoragem, por sua vez, é fortalecida pelo
que acompanhamos paralelamente, nos momentos em que vai se descortinando o cotidiano do
povoado, não necessariamente vinculados às ações da narrativa em curso.
A pesquisa de Mariana Baltar (2010), como vimos, aponta para um tipo de relação de
performance característico na experiência do filme documentário e que dialoga com a
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constatação do pesquisador André Brasil (2011), de que esses filmes, ou esses tipos de filme, já
partem de um lugar limítrofe da experiência vivida e imaginada. A noção de performance
trabalhada por ela, levando-se em consideração sua fonte no plano das interações sociais, se
estabelece pelo jogo criado entre uma visão de si e um desejo acerca da visão do outro sobre si,
“é um dado constitutivo das relações entre diretor, filme e personagens em qualquer
documentário” (BALTAR, 2010, p. 220). Ela está no plano da gestão de uma imagem pública
no ininterrupto diálogo com o outro, para que se assegure uma projeção moral, um papel social.
Tal relação de controle de uma autoimagem cria, segundo a autora, um tipo específico de
relação entre os sujeitos na vivência do cinema documentário. Para Baltar, se estabelece, para a
personagem no encontro com cineasta, câmera e/ou equipe de filmagem, um duplo olhar
externo que atua na conformação de uma performance. O dispositivo cinematográfico atua na
interação interpessoal direta por pressupor a mediação com um público não presentificado.
Como nos diz:

Uma performance que deve manter a face para uma dupla instância: o outro
imediato – personificado no diretor/equipe – e um outro mediatizado –
‘personificado’, ainda que implicitamente, porém muito poderosamente, na
audiência (BALTAR, 2010, p. 222).

Parte da produção atual do cinema documentário brasileiro, como vemos aqui e como
veremos na abordagem dos outros filmes que compõem o corpus de análise desta pesquisa,
parece compartilhar dessa percepção e busca, nesse jogo de performances do encontro para o
filme, formas de nos contar histórias, nos ambientar e vivenciar contextos. Formas variadas,
por certo, mas que partem de uma característica em comum, presente no tipo de personagem
que pressupomos num filme documentário e no tipo de relação que pode se estabelecer a partir
dela. Disso deriva uma centralidade do olhar sobre a performance na cena documental. Como
ressalta Baltar:

[...] o estatuto e o dilema do personagem do documentário – sujeito
socialmente localizado em interação com outro sujeito socialmente localizado
[...] – está no constitutivo processo de formulação e negociação de uma
narrativa de si que fica expressa por intermédio de uma performance que lhe é
solicitada pela experiência do encontro proporcionado pelo documentário;
esteja tal encontro explícito ou não no filme (BALTAR, 2010, p. 224).
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Analisando os filmes Terra deu, terra come e As Hiper mulheres, pode-se perceber
formas de encenação bastante distintas, apesar dos elos em comum identificados até então. De
ambas se presume uma certa horizontalidade na composição das cenas, através de formas com
as quais se pode compartilhar desse espaço de criação. Também em ambas as experiências os
contextos e as personagens reais são as expressões originárias que possibilitam, por suas
características próprias, o encontro e os acordos necessários à feitura das obras. Isso está
presente tanto em como vemos as reencenações acontecerem, quanto na valorização dos
cotidianos que são mostrados a partir delas ou em paralelo à elas.
Em Terra deu, terra come, por exemplo, o velório e o enterro são mostrados em paralelo
a outras atividades e relatos que não estão diretamente relacionados ao rito. A presença de
outras personagens, afora Pedro de Alexina, também se dá por interação direta com a câmera,
com o diretor, que é constantemente convocado à cena e a compõe em áudio e imagem. A
relação das personagens com o aparato fílmico – equipe e equipamentos – aparenta um tipo de
espontaneidade de quem não convive tanto com produção e consumo de imagens, como aponta
Comolli (2008) na conceituação da auto mise en scène no contexto atual de consumo e
produção de imagens. Tal característica se evidencia na reação de Seu Pidrim que, ao ver as
imagens que a câmera registrava no momento, exclama: “Gente! Mas [v]ocês têm parte com o
capeta? Que diabo que é?” (TERRA..., 2010, 9'31'').
A dinâmica das personagens em cena, portanto, não demonstra essa pressuposta
existência de um público externo ao contexto da filmagem, esse segundo olhar identificado por
Baltar (2010) na precipitação de performances através do encontro pró-fílmico. Provavelmente
por isso, a simulação do ritual se dá de modo tão natural, sem um acento nos gestos e nas falas
que indique ali uma atuação planejada. Tal naturalidade, junto à abordagem fílmica bastante
identificada a modos já tradicionais do cinema documentário, resulta na surpresa ao
descobrirmos a real condição do velório e da marcha fúnebre.
Em As Hiper mulheres vemos uma situação inversa. As personagens agem como se não
vissem a câmera, e pode-se perceber a previsão do plano pelo ponto de vista da maioria das
cenas. A finalização ressalta tal proposta ao compor diversos diálogos em plano e contraplano e
trazer ações de personagens distintos em montagem paralela. A atuação das personagens,
mesmo que dentro de um desenho de plano que sugere uma previsão da ação, segue a lógica de
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um contexto real e de personagens reais, performando seus papéis sociais diante de um dilema
latente.
A dubiedade performativa vista nos dois filmes, e que o cinema documentário pode nos
mostrar, mesmo que distinta na forma em que compõe as cenas de cada um deles, aponta para o
duplo caráter do ato de performar. Revela sua natureza transitória e de ligação com nossas
atuações possíveis. Baltar aponta em sua análise esse paralelo que o documentário estabelece
da performance no meio social:

A dimensão da performance no campo da não-ficção desloca a abordagem do
tipo de relação entre os atores sociais e a narrativa documentária de uma
tradicional oposição entre verdade e mentira, entre realidade e atuação. Ela faz
incorporar, no encontro instaurado pela experiência documental, a noção de
que há uma ordem de atuação presente em qualquer interação social
(BALTAR, 2010, p. 223).

Como vimos anteriormente, em A Performance: entre o vivido e o imaginado, André
Brasil (2011) nos apresenta exatamente esse caráter liminar da performance. Um tipo de forma
improvável, nas palavras de Paul Zumthor (2007), por remeter menos a uma completude do que
a um desejo de realização. Ela se situa, segundo argumentação de André Brasil, entre o gesto e
a mise en scène. O gesto como pura medialidade, e a mise en scène como um tipo de
ordenamento. Um misto de espontaneidade e encenação. Como nos diz:

[...] a performance expõe a continuidade entre um domínio e outro – o vivido
e o imaginado: ela é a natureza do gesto desde já artificializada e o artifício da
mise en scène deslocado – ‘naturalizado’ – pela espontaneidade e
imprevisibilidade do gesto (BRASIL, 2011, p. 7).

Os termos e caminhos argumentativos empregados por Brasil (2011) parecem falar
diretamente dos filmes aqui analisados. E de certa forma falam. O documentário
contemporâneo, não apenas brasileiro, certamente, intensifica formas de composição que
trazem à superfície as relações entre realidade e obra tão caras ao gênero. Reunir Terra deu,
terra come e As Hiper mulheres, neste primeiro momento, para pensar as relações de
performance e mise en scène no cinema documentário atual, nos permite identificar os pontos
em comum entre eles, que se situam no que A. Cesar (2012) nomeia de (re)encenação de
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tradições, ressaltando o lugar da performance e as diferenças, ou mesmo oposições, que podem
ser vistas na forma final das cenas que compõem cada um dos filmes. Aqui vemos que as
dimensões analisadas traçam um elo entre a realidade e a obra, sendo pensadas como
mecanismos de se fazer reviver expressões de culturas tradicionais, através dos protagonistas
que guardam esses saberes e que, por fim, e pelos filmes, os expõem. Como veremos no
decorrer das análises das outras obras aqui selecionadas, tal centralidade na composição dos
filmes pode apontar para outras questões caras a outros contextos e ser pensada, na dimensão
estética da composição fílmica, de formas também bastante distintas.
Esses conceitos se mostram, então, importantes para a análise do filme documentário e,
em especial, dos filmes que se hibridizam com elementos e expressões da ficcionalidade, por
dois motivos principalmente: primeiro, pelos tipos de arranjo formal, que como vimos apontam
fortemente para a encenação e as relações de performance entre as personagens envolvidas na
feitura da cena; e, segundo, por recolocarem debates recorrentes no campo do cinema com vias
a superar dicotomias tradicionais de segmentação de nossa experiência entre a realidade e a
ficção, entre a factualidade e a imaginação.
Voltando à Terra deu, terra come, como poderíamos classificar uma personagem como
Pedro de Alexina? Como separar o que de vivido e o que de imaginado compõe suas
performances? Seria esse tipo de segmentação uma boa forma de estabelecer diálogo com essas
obras? Segundo tais noções e conceitos, não. Haveria no filme e na vida uma coexistência
dessas categorias, que fazem dos filmes aqui apresentados uma ação transformadora das
realidades que estimula e registra. E que nos possibilita um olhar em perspectiva das
encenações e atuações possíveis, tanto para o cinema, quanto para a vida.
Seja em As Hiper mulheres, seja em Terra deu, terra come, o que vemos está a todo
tempo transitando entre imagens que nos revelam ou nos surpreendem, ao final, sua
ficcionalidade sem perder seu caráter documental. E tal relação liminar, muitas vezes de
indistinção, parece se expressar melhor na dinâmica de performances na feitura da cena
documental. A vertigem desse cinema, uma boa vertigem, digamos, está não em negar que
exista um ou outro polo da relação, mas de mostrar suas correlações, suas interdependências,
enriquecendo, nesse caso, as possibilidades expressivas do cinema documentário.

99
4.3

PERFORMANCE SOCIAL E PERFORMANCE FÍLMICA, UM CAMPO DE
(IN)DISTINÇÕES

Os dois filmes que compõem esse bloco do corpus de análise são especialmente
instigantes quanto à percepção de que há aspectos dramatúrgicos comuns entre a performance
interpessoal das relações sociais e a performance da personagem fílmica documental no ato de
se pôr em cena. Nos casos das obras em questão, o se pôr em cena é feito estimulando a
atuação para as câmeras sem que se denuncie a presença dela.
O campo de expressão estabelecido entre esse tipo de presença em cena e todos os outros
aspectos que nos fazem ver as personagens como reais – seus locais, gestos, ações, contextos de
vida – acentua a ficcionalidade aquém e para além do filme. Chama atenção para como a
ficcionalidade está em nossa forma de expressão na vida real.
4.3.1 A Vizinhança do tigre
A Vizinhança do tigre (2014) foi premiado tanto como documentário, quanto como
ficção. Antes da premiação, claro, o filme foi inscrito em festivais assumindo uma ou outra
vertente do cinema. Tal indefinição, aparente, poderia até ser atribuída a algum tipo de
estratégia para maior circulação da obra nesses espaços que, a rigor, são os que têm propiciado
alguma visualização das produções nacionais independentes. Mas certamente não é disso que
se trata. O filme em questão pode, deva talvez, ser visto como uma obra que é documental e é
também ficcional, e o é por combinar elementos que em separado caracterizam sem esforço os
gêneros e que, postos juntos, da forma como podemos ver aqui, criam ou estimulam um tipo de
experiência particular, deflagradora de questões caras à arte cinematográfica.
Não se quer dizer com isso que se trate de uma experiência inaugural no cinema. A obra
em questão segue uma linhagem que tem Kiarostami e Makhmalbaf, nos anos 1990, como
artistas que retomaram com força particular a composição cinematográfica a partir dos elos e
choques entre as práticas documentais e ficcionais e que, mais recentemente, deságuam em
propostas como, por exemplo, a do cineasta português Pedro Costa.
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A Vizinhança do tigre nos apresenta o cotidiano de cinco jovens que moram na periferia
da cidade de Contagem, Minas Gerais. Um cotidiano sem rumo definido, sem objetivos ou
possibilidades claras a seguir. Quatro desses jovens estão no limiar da vida adulta e se
defrontam com as limitações dadas pelo que são socialmente. A quinta personagem, numa faixa
logo posterior de idade, parece apontar para um dos caminhos possíveis desse contexto de
indefinição que expõe um oco entre a tentativa de inclusão social e a afirmação do lugar de
excluído. Flerta, por sua vez, com o consumo e o tráfico de drogas.
O filme não os aborda sob arquétipos sociais, não deflagra um discurso a partir deles, não
os reduz enquanto sujeitos a emblemas das conhecidas mazelas que afetam as periferias de
qualquer grande cidade do país. O filme se compõe com os jovens, é fruto da depuração da
própria vivência deles, numa recriação que, ao mesmo tempo, narrativiza um percurso bastante
provável de ser também real, através de uma das personagens, e mostra um cotidiano
performado para as câmeras, que por si dá a dimensão da vizinhança anunciada no título.
Aqui se destaca um primeiro ponto característico e interessante: as ações são claramente
encenadas para o filme, e boa parte delas não está submetida a uma narrativa que as conduza. A
vivência se faz por si e com a clara participação das personagens na concepção das cenas. Esse
dado se confirma nos créditos finais, quando vemos os nomes das personagens também
assinando argumento, roteiro e diálogos. Porém, para além dessa informação, vale buscar no
filme os elementos que substanciam o aspecto de uma cena horizontalizada, composta pelo
compartilhamento das mises en scène das personagens e do olhar da câmera ou do cineasta ali
pressuposto.
Por outro lado, a obra não se furta em criar uma narrativa que permeia o contexto de vida
das cinco personagens. Um instrumento de clara ficcionalização, que permite ao filme criar, de
uma forma menos evidente e mais complexa, as muitas esferas que permeiam o universo desses
jovens. Uma ficção feita a partir de uma realidade, com todos os elementos dessa realidade, e
que a recria, sem hesitação em suas escolhas de liminaridade, num diálogo potencializador das
possibilidades expressivas do cinema, documental e ficcional, ante a realidade que o nutre.

101
4.3.1.1 A Vizinhança de modos de composição
A primeira sequência do filme já no diz bastante do que está por vir. Em plano fixo,
vemos um jovem deitado ao sofá lendo uma carta escrita a um amigo. Trata-se de Junin,
personagem que assumirá mais claramente uma linha narrativa. A carta revela que o amigo a
quem se destinam as palavras está preso, e a forma como se reporta demonstra uma intimidade
entre eles. Junin descreve como estão os outros amigos do bairro, deseja que em breve o
destinatário esteja em liberdade provisória, assim como ele mesmo, que, como também nos diz,
acabara de receber uma intimação por conta de uma detenção recente. Após a cartela que
apresenta o título da obra, voltamos à sequência de abertura com a personagem recebendo uma
correspondência enquanto trabalha em uma construção do bairro. A ação é finalizada num
outro momento da personagem, em casa, lendo e guardando o papel recebido. Trata-se da
intimação citada na carta (Figura 21).

Figura 21 - Início e fim da primeira sequência do filme
Fonte: A VIZINHANÇA..., 2014, 22’’/ 6’36’’

O tratamento e a decupagem da sequência, inclusive invertendo os tempos do que teria
acontecido – primeiro narra a intimação e depois a recebe –, já nos sinalizam uma construção
ficcionalizada em algum nível. Seria uma reconstituição de fatos? Ou, um reordenamento do
que de fato estava acontecendo enquanto era feito o filme? Não há respostas na obra para tais
perguntas. Se supõe apenas que aquela é uma personagem em seu contexto de vida tratando de
sua realidade e a encenando para o filme.
O teor da carta nos apresenta a informação chave para o percurso de Junim no filme.
Como saberemos bem mais adiante, ele foi preso numa tentativa de assalto, e a arma que
empunhava ainda não está quitada. Agora em liberdade, ele deseja um outro destino, não mais
em contravenções, mas precisa pagar a dívida que fez com os traficantes da região. Essa linha
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narrativa só será retomada após uma sequência emblemática, que divide o filme ao meio, em
que vemos uma série de retratos filmados de outros jovens que nos confrontam ao olharem
diretamente para a câmera, ou para nós espectadores. Recurso que destoa do que
acompanhávamos até então, mas cuja força e organicidade no filme não nos dispersa – e
merece ser destacado nesta análise num momento posterior.
Entre a sequência inicial e a retomada do problema que mobiliza Junin,
acompanharemos, por aproximadamente 40 minutos, sequências longas que envolvem também
as outras quatro personagens principais, em circunstâncias do cotidiano incerto em que vivem.
Não há para elas propriamente uma estruturação narrativa. Não se cria nesses momentos
nenhum tipo de impasse a ser enfrentado ou do qual se espera um desfecho. E também não há
exatamente uma vinculação entre as sequências como forma de estruturação de uma história
contada. Vemos a convivência entre eles, que é ressaltada justamente pela falta de outro tipo de
encadeamento que justifique as ações que transcorrem nas cenas. Cada momento desses tem
um certo tipo de autonomia, e a coerência de estarem encadeados se dá menos pela
protonarrativa da personagem da abertura do que pela latência do momento de vida das
personagens fortemente atrelada ao lugar onde moram – não saímos, inclusive, em momento
algum do bairro Nacional. O filme recria a atmosfera da realidade em que vivem esses jovens,
potencializando os graus dessas vivências pelo que a ficcionalidade permite à obra. Um teor
ficcional que se vê na abertura de um campo expressivo de auto mise en scène e também nas
formas sutis de vinculação entre o que parece apenas banal, sem intencionalidade outra que sua
própria aparição, e o percurso narrativo de uma das personagens.
Pode-se dizer que há um duplo movimento nessas grandes sequências: enquanto
autônomas e enquanto partes integradas que dão unidade à obra. A autonomia delas chama
atenção para os aspectos que as compõem diretamente. A ação mostrada por si, e não por uma
engrenagem clara de causa e efeito, faz ressaltar a cena tanto em seu aspecto plástico, visível,
quanto no que por ela pode se compartilhar da vivência das personagens que a fazem. Quanto à
unicidade, no caso específico desse filme, tais momentos ganham corpo, estando juntos, pelo
que a escolha deliberada e compartilhada de elementos desses cotidianos, através de um gesto
claramente ficcional, possibilita transparecer um olhar, uma ética, presente na recomposição
das condições e do momento de vida das personagens. Pode-se ver tais sutilezas desde o gesto
mínimo, tanto de um ligando para o outro e combinando um encontro, quanto da integração do
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que é mais claramente narrativizado – a questão de Junin – em meio às ações banais com o tipo
de sentimento suscitado pela obra quando somos convidados a vivenciarmos esses cotidianos.
Reconhecendo a duração como elemento central do tratamento das sequências nesse
duplo movimento de autonomia e interdependência, olhemos mais detidamente para a mais
longa delas. A ação se inicia com Junin em casa recebendo uma ligação de Neguin, que o
convida a catar abacates para uma encomenda. Não apenas a coincidência desse contato, mas a
forma como nos é mostrado, afasta qualquer dúvida sobre uma possível espontaneidade da
ligação. São três planos fixos ambientando a ação. Primeiro, vemos a casa de Junin, depois sua
mãe na cozinha quando ouvimos o telefone e depois o sofá onde ele irá deitar para atendê-lo
(Figura 22). Esse mote disparador da sequência, de decupagem claramente ficcional, não
parece imprescindível ao que virá, mas assenta bem a passagem do que vínhamos
acompanhando.

Figura 22 - Primeiro plano da grande sequência: Junin recebe ligação de Neguin
Fonte: A VIZINHANÇA..., 2014, 13’26’’

Durante os quase 16 minutos seguintes, veremos as duas personagens em diferentes
situações, cujo elo não tem necessariamente a ver com a demanda anunciada em seu início. O
que seria um objetivo claro se perde nessa convivência errante, que revela a amizade entre eles
e a criatividade em ocupar um tempo que, ao menos em discurso, não querem ocioso. Da busca
sem êxito por abacates, os dois seguem para catar tangerinas, fumar cigarros, brincar de jogar
pedra nos galhos das árvores e adaptar letras de música, brincando um com o outro (Figura 23).
Essas ações são mostradas dinamicamente, a imagem alterna entre um acompanhamento
subjetivo e o quadro estático com detalhamento em plano e contraplano de falas e expressões
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das personagens. A decupagem dos planos se torna mais fluida, com aspecto mais documental
que é reforçado pela espontaneidade com que eles agem, inclusive ignorando a clara
proximidade com que são filmados, algo que evidencia o compartilhamento do jogo de
encenação.

Figura 23 - Junin e Neguin seguem por terrenos baldios, catam frutas,
fumam cigarrose se divertem
Fonte: A VIZINHANÇA..., 2014, 13’45’’/19’54’’

O término dessa longa trajetória é um desses momentos que parece condensar a proposta
do filme. Pode-se vê-la talvez como uma sequência dentro da sequência, que eleva o jogo
proposto a um outro grau ou nos mostra mais claramente o quão deliberada é a escolha de
construir com substratos documentais uma ficção que revela, ao mesmo tempo, o tecido do
filme e a realidade que ele evoca. Num dos momentos de provocações – a todo tempo a
brincadeira entre eles envolve um trato aparentemente agressivo de mal dizer o outro –,
estabelece-se um duelo (Figura 24).

Figura 24 - Cena que antecede o duelo inventado
Fonte: A VIZINHANÇA..., 2014, 22’23’’
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No plano seguinte, vemos Junin se aproximando de forma frontal, interpelando Neguin e
olhando para a câmera. O contraplano, também frontal, revela Neguin com a mesma postura
provocativa (Figura 25). A brincadeira da ação e da forma de apresentá-la remete claramente
aos duelos emblematizados pelos filmes westerns e resvala em mais e mais curtições dos dois,
que reforçam por sua vez o universo de vida deles, permeado em toda a obra. Após os desafios
face a face, segue o embate que vai desde quem tem mais cicatrizes pelo corpo a quem tem o
melhor celular, sucedido por um duelo de rimas acompanhado por uma música do celular de
um deles e, por fim, a brincadeira de espadas, sendo que munidos de espetos de churrasco. Se
já tínhamos bastante indícios de como a mise en scène e a performance no filme apontavam
para uma autoencenação previamente orientada, sem perder aspectos da espontaneidade que o
ato de se colocar em cena enquanto personagem de si possibilita, aqui vemos esse jogo se
voltar mais claramente para formas de expressão cinematográficas a partir da adoção da
caricatura de um tipo de filme que em nada remete aos muitos modos de composição
documental.

Figura 25 - Plano e contraplano do início do duelo entre Junin e Neguin
Fonte: A VIZINHANÇA..., 2014, 22’57’’/23’12’’

A Vizinhança do tigre, ao passo que lança um olhar em perspectiva da vida desses jovens,
o faz a partir de uma postura também reflexiva em relação ao tecido fílmico, sobre o qual ou
com o qual tal realidade pode ser criada. Porém, tal reflexividade não se mostra evidente, como
em outras experiências do cinema documentário que expõem, por exemplo, o percurso de
feitura das obras e as pessoas e equipamentos envolvidos. Mesmo assim, o filme não parece
querer criar um espaço incômodo de indefinição do que seria ou não real, sua postura nos
remete mais ao que pode ser visto e sentido de uma realidade a partir de uma ficcionalidade
também claramente assumida. Os elos ficcionais e documentais no filme se mostram
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amalgamados, frutos de uma postura que avança sobre as possibilidades do cinema e abre
campos expressivos a partir do que há de real na ficção e de ficção na realidade.
Tal postura pode ser vista na forma de compartilhamento da elaboração das cenas, que
partem das vidas dos jovens protagonistas e das proposições também deles em recriar seus
próprios contextos de vida. Essa junção de elementos, aliados aos três anos de elaboração e
filmagem da obra, faz emergir a expressão de convivências do quê e de como o filme nos
mostra: convivência entre os jovens, convivência entre os jovens e o diretor na concepção e
feitura das cenas e convivência da ficcionalidade na realidade vivida e criada para o filme.
4.3.1.2 Dimensões da cena horizontal
Vinculo a ideia de horizontalidade da cena às formulações de mise en scène do teórico
Cesar Guimarães (2011) sobre o possível compartilhamento entre as personagens, incluído aí o
diretor, das formas de se fazer a cena. Algo que pode potencializar, ou de forma recorrente
valorizar, mais especificamente em filmes documentário, os aspectos de indeterminação no
interior dela. Não se pretende, no entanto, fazer dessa noção uma categoria, com o devido
esforço de especificá-la enquanto experiência cinematográfica mais abrangente. O intuito dessa
identificação se vale da percepção de que pode-se verificar nos filmes analisados um tipo de
postura em relação à construção das cenas que envolve, de forma mais horizontalizada, a
atuação daqueles que a compõem. E essa característica, por sua vez, é reconhecida aqui como
um dos elementos que dão contorno ao corpus de análise, a partir do prisma da composição
cinematográfica que alia ficcionalidade e documentaridade.
Nos casos aqui estudados, mesmo verificando diferenças entre eles, há um conjunto de
posturas que possibilita traçar um contorno que os une em algumas dimensões. Pode-se dizer
que os filmes aqui analisados, com menor adesão, como se verá, apenas de Branco sai, preto
fica (2014), partem de estímulos a personagens reais para que assumam interpretar suas
próprias vidas em circunstâncias, se não da própria vivência direta, de algo dentro de seus
horizontes reais de possibilidade. Outra similaridade, que também varia de filme a filme, mas
não a ponto de uma desconexão, é a valorização da autonomia das personagens ao se colocarem
em cena. Há, então, um estímulo inicial, mas que não determina precisamente, em maior ou
menor grau, como será a cena.
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Esse jogo, de pôr-se numa liminaridade de estimular uma ficcionalização consciente da
própria realidade, resulta num tipo interessante de convivência de formas e expressões
cinematográficas distintas. De maneira diferente dos filmes anteriormente analisados – Terra
deu, terra come e As Hiper mulheres –, temos neste segundo bloco de análise uma acentuação
da auto mise en scène, que pode ou não dialogar com uma narrativa tradicionalmente
estruturada. A Vizinhança do tigre une duas perspectivas que não existem, por exemplo, em O
Céu sobre os ombros, que será analisado mais adiante. Mas, dadas as especificidades da
primeira, como pensar esse tipo de compartilhamento a partir do que podemos ver nas cenas e,
mais ainda, como falar de indeterminação, ou acaso, em filmes que também expõem um claro
viés ficcional?
Como já sinalizado, a maior parte das sequências do filme nos mostra a convivência entre
os jovens. As ações que vemos nelas não têm uma relação de causalidade direta com o que virá.
E a combinação de elementos que as compõem traz fortemente o trânsito entre a ficcionalidade
e documentaridade. Pode-se ressaltar aqui a fotografia do filme, as locações e a postura das
personagens, tanto no que diz respeito ao ponto de vista das cenas, como na relação
estabelecida pelo contato entre elas.
A proximidade com que são mostradas as personagens, sem que elas apontem a presença
de uma câmera, e a utilização de planos fixos que deixam claro o conhecimento prévio de
determinadas ações são formas que apontam para uma elaboração ficcional. Por outro lado, os
lugares mostrados, a maneira pela qual se apresenta as personagens, incluindo aqui roupas e
outros elementos de cena, e a luz natural de todo o filme apontam, ou se apresentam como,
dados daquela realidade. Porém, o aspecto que atravessa os polos documental e ficcional, que
os une mais fortemente, é a performance dos jovens, a forma como se colocam em cena, como
a fazem passar de uma intencionalidade prevista a uma espontaneidade típica da expressão
própria ou que se dá também independente do filme.
O fato de haver algum grau de combinação prévia para a feitura da cena não significa que
ela será planificada, que terá todos os seus aspectos controlados e, por fim, que atenderá a um
efeito específico. Por outro lado, é importante ressaltar que falar em acaso aqui não implica
afirmar o extremo oposto do controle dos elementos de composição da obra cinematográfica.
Pode-se acolher, no seio de formas de composição que necessariamente se constituem de
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escolhas deliberadas, expressões que não se possa prever ou controlar em todas as suas esferas.
Lembremos aqui a discussão do teórico Jacques Aumont (2008) sobre as inovações na mise en
scène cinematográfica provenientes das vanguardas estéticas dos anos 1960, 1970, por
justamente trazerem para a cena ficcional aspectos de imprevisibilidade associados ao
documentário.
Nas obras aqui analisadas, o elemento de indeterminação, paradoxalmente estimulado, é
o que mais fortemente aporta nelas uma dimensão documental. Em A Vizinhança do tigre podese atribuir mais claramente esse valor à performance das personagens e à falta de um sentido de
encadeamento das ações, na maior parte do tempo, sobre o que compartilhamos desse cotidiano
reinventado. Tomando como base a presença e a trajetória das três personagens principais –
Junin, Neguin e Menor, a ser mencionado na próxima seção –, entre as cinco citadas, pode-se
ter clareza desses aspectos.
4.3.1.3 O início, o fim e o meio
A Vizinhança do tigre concilia formas díspares de construção de personagens. Essa
junção resulta num trânsito ininterrupto das dimensões documentais e ficcionais do filme, além
de gerar um tipo de potencialização de cada uma delas. Se olharmos para a trajetória das três
personagens que dão corpo à obra, poderemos ver que uma delas, Junin, tem um percurso
narrativo de início, meio e fim, e as outras duas não: se situam numa circularidade da própria
ação, que remete tanto para a deriva do momento de vida deles, quanto para o tecido fílmico no
diálogo com tal realidade.
Junin, como dito anteriormente, encarna uma trajetória no filme que remete não apenas às
outras duas personagens principais, mas aos jovens daquela localidade em situação similar,
numa vinculação mais direta, que pode ser abrangida aos jovens e contextos parecidos de
outras tantas cidades do país. Imerso num horizonte de poucas opções de formação e atuação
profissional, ele flerta com a contravenção. Já foi preso por furto, já serviu ao tráfico de drogas
e, agora, em liberdade condicional, tem que quitar uma dívida com traficantes da região e não
vê como, por meios legais, levantar a quantia necessária. Essas informações são postas aos
poucos e aparecem entre muitos momentos de pura convivência dele com seus vizinhos. A
trama de Junin, parcialmente apresentada no plano de abertura do filme, é retomada após a
sequência de portraits (tratada mais adiante), que se situa sugestivamente no meio da obra. Sua
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presença, a partir de então, será quase que integralmente vinculada à tentativa de resolução do
problema – desde a conversa com Eldo para levar parte do dinheiro que deve, passando pela
solução parcial de voltar a vender cocaína, até, e por fim, sua fuga de casa.
Mas, mesmo que na metade final do filme, a personagem de Junin encarne mais
sistematicamente esse desenho narrativo, ainda a veremos em momentos de pura vivência, em
que seus problemas não afetam a ação. A cena em questão é feita por Neguin e Junin, em casa,
após a separação da droga para a venda e suposto consumo dos dois. Eles cantam raps de
protesto, letras que recitam com a verdade de quem as compõem, por claramente fazerem parte
de seus universos. Esse desfecho está vinculado ao momento de separação da droga, acontece
na mesma sequência, mas não representa, necessariamente, um momento que componha ou
estimule uma relação de causa e efeito traçada para a personagem. Nessa cena ele volta, como
que por uma quebra, à sua deriva de convivência com os amigos, que buscam se divertir num
momento adverso, mostrando, mais do que tudo, uma afetividade entre eles, algo que contrasta
com os espectros através dos quais costumamos visualizar o envolvimento de jovens com as
drogas.
Junin, com sua trajetória narrativa, protagoniza esses momentos, porém os casos de
Neguin e Menor são mais radicais nesse aspecto. Nenhum dos dois são movidos por alguma
trama, algum problema claro, por algo a se resolver ou que aponte para uma resolução ou
impasse no filme. Os dois são vistos sempre dentro dessa circularidade da vivência do dia a dia.
Por vezes, falam de suas questões, mas em nenhum momento tais falas geram algum tipo de
ação direcionada. Eles encarnam mais fortemente essa deriva e demonstram, também com isso,
o outro aspecto que o filme traz com força particular: a afetividade desses jovens, a forma
lúdica como levam suas vidas, mesmo que flertando sempre com a violência que recobre o que
os avizinha.
O caso de Menor é, sob esse ponto de vista, ainda mais emblemático. Afora o plano final
do filme, em que o vemos andando de skate pelas ruas do bairro com outros colegas, em todos
os outro momentos ele está em casa, fazendo “nada”. Sabemos, por uma conversa com Neguin,
que ele se ocuparia com os estudos, apesar de não mais ir às aulas e ter sido reprovado na
escola mais uma vez. Numa das sequências mais impactantes do filme, o vemos sozinho em
casa. Num primeiro momento, lê no sofá de casa o trecho de uma canção religiosa, que
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supomos ser de sua mãe. Depois se veste como quem vai sair, mas o que se segue é o que
aparenta ser o preparo e o consumo de crack. A cena continua em quase completo silêncio, com
Menor, sob efeito da droga, olhando assustado pelas janelas, como se temesse a vinda de
alguém. A forma de mostrar esse momento é de respeitosa discrição. Não se acentua ou
espetaculariza sua angústia. O vemos como que encarcerado em sua própria casa, temendo o
que pode estar por vir. Na maior parte do tempo, o acompanhamos de longe; os momentos em
que fuma são parcialmente velados, e sua feição sob efeito não é explorada na imagem.
Neguin é possivelmente quem tem maior presença no filme. Espirituoso, tem especial
desenvoltura nas cenas, parece muito bem incorporar para a câmera sua expressão
independente dela. As brincadeiras que faz com os outros nos mostram uma interessante
combinação de carinho e agressividade, as respostas dos amigos vêm no mesmo tom. A todo
momento as personagens brincam, com termos agressivos, umas com as outras. Mas o que
demonstram em seus gestos é proximidade, afetividade, carinho mesmo. Essa dimensão
atravessa o filme. O sentimento mais forte talvez seja esse, o da afetividade entre eles. A forma
como expressam seus sentimentos de amizade em meio a contextos de aridez e falta de
perspectiva.
Uma das longas sequências que mais acentuam essa dimensão corporal do afeto entre eles
é a que vemos os dois, Neguin e Menor, se pintando com tinta branca de correção de texto
(Figura 26). Ela segue a circularidade das ações identificada em outros momentos do filme.
Eles primeiro se pintam, depois encenam estar tocando instrumentos enquanto uma música de
heavy metal é escutada e, em seguida, dançam o passinho, dança criada nas favelas da cidade
do Rio de Janeiro, praticada nos bailes periféricos de música funk.

Figura 26 - Menor pinta Neguin e depois se pinta
Fonte: A VIZINHANÇA..., 2014, 51’19’’/55’48’’
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Há em toda a sequência uma grande proximidade entre eles mesmos e nós espectadores
das cenas, por quão internamente acompanhamos todo o seu desenrolar. O aspecto de
horizontalidade, abordado anteriormente, acolhe a cumplicidade com que as personagens
compartilham seus cotidianos. Há, para além de toda a fala aparentemente ofensiva, respeito,
intimidade, amizade. E tais aspectos, tais sentimentos, podem também ser vistos na forma
como as cenas acontecem. Essa proximidade e cumplicidade, que permitem tão bem o jogo
ficcional, se assentam no que há de documental no filme e para o filme. As personagens, em
seu ato performativo, expressam ao mesmo tempo o jogo de encenação para uma câmera
absolutamente próxima e a grande espontaneidade dos atos e gestos de suas próprias vidas, para
aquém e além do filme.
Esse duplo regime ou essa dimensão ambivalente das personagens se acentua, no próprio
filme, por uma sequência bastante emblemática que foge, paradoxalmente e por completo, do
tipo de tratamento e de construção de cena de todo o restante da obra. Um tipo de ruptura que
expõe o artifício do filme, mas que não o nega, nos estimula o olhar para essas diferentes
dimensões que coabitam as imagens, os planos e sequências.
4.3.1.4 Retratos vivos
Sermos interpelados por alguém, olho no olho, através de uma imagem filmada, tem uma
força particular. Talvez seja o desvelar da postura de voyeur do espectador. Talvez o desvelar
do mecanismo fílmico, expondo o que há entre um olhar e outro. Ou por corporificar uma
presença que não há e que passa pelo estabelecimento de uma cumplicidade entre quem filma,
quem é filmado e quem assiste à filmagem. Talvez exponha o duplo regime do olhar, a imagem
que nos olha, que nos expõe enquanto sujeitos do olhar, nos termos do filósofo George DidiHuberman (1998; 2006; 2012), e que aponta para o comprometimento de quem olha. São
muitas as possibilidades de atribuição dessa força, e elas não se excluem, necessariamente.
Mas, algo é certo, o encontro desses olhares promove o atravessamento do meio que o
possibilita, e o faz pela cumplicidade.
Reagir a ou disfarçar a presença da câmera são posturas inevitáveis na feitura de um
filme, cuja diferença serviu de substância para a separação e caracterização dos gêneros,
mesmo que, a rigor, tal critério não se sustente. Um exemplo claro, e clássico, pode ser
destacado dentro do campo do documentário no confronto de posturas entre os cineastas norte-
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americanos do Cinema Direto e o que foi batizado como Cinema Verdade, na França dos anos
1960. Mas, de certa forma, reagir à câmera, de forma a evidenciar sua presença na cena, mesmo
que não aparente, sempre nos foi apresentado como um gesto documental.
Entre as reações, voltamos à mirada para as lentes da câmera (Figura 27). O olhar para a
câmera, que gera o efeito de olhar para o possível espectador, foi utilizado de diversas maneiras
em filmes documentais e ficcionais, em experimentos audiovisuais, como os conhecidos
screem tests de Andy Warhol, e até mesmo em anúncios publicitários de veiculação televisiva,
além de ser prática padrão em telejornais. O que faria então desse recurso algo de tão especial
em A Vizinhança do tigre? Comecemos pela forma.

Figura 27 - Sequência de portraits
Fonte: A VIZINHANÇA..., 2014, 29’28’’- 48’35’’

Os frames postos acima mostram a série de portraits que formam uma sequência do
filme. Sequência essa emblemática pela forma e por quando aparece na obra. Portrait, termo
em francês assumido nos meios de produção audiovisual, corresponde a um plano, de
enquadramento médio, normalmente, em que a pessoa filmada mira a câmera, em silêncio,
simulando a postura de quem pousa para um retrato. Um retrato com as características dos que
são exigidos para documentos.
Em A Vizinhança do tigre, essa sequência é posta no meio do filme, em termos não
apenas temporais, e convive, por assim dizer, com outra proposta de construção de cena, na
qual as personagens atuam sem expor a presença de uma câmera. Essa aparição, repentina, faz
o filme nos olhar. Inverte momentaneamente o sentido da mirada, o que nos estimula voltar a
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atenção de forma ainda mais contundente ao que nos é mostrado e à forma como o vemos. Vale
ressaltar também que nenhum dos jovens que aparece nesses retratos filmados está presente em
outros momentos do filme.
O que vemos em toda a obra são jovens em seus supostos locais, vestidos como
supostamente o fazem cotidianamente, vivendo circunstâncias que, também supomos, são as
suas corriqueiras. A forma como vemos é de clara encenação para a realização da obra, dado,
principalmente, a proximidade com que se apresentam em cena sem que mostrem que estão
sendo filmados. Além, claro, das motivações que formam a trajetória narrativa de um deles.
Sermos interpelados pelos olhares desses outros jovens, que claramente moram no mesmo local
e possivelmente compartilham o mesmo contexto, acentua o caráter e a força documentais das
personagens, ao passo que chama atenção para o tecido fílmico, matéria com a qual se constrói
essa expressão de dimensões ambivalentes.
O filme nos olha não apenas por esses portraits. Ele nos olha por como se deixa mostrar,
pelo que podemos ver e sentir dos arranjos e expressões presentes em suas cenas; da
composição que se vale da realidade e da ficção de uma forma específica. Um gesto que
concilia possibilidades expressivas de ambas, sem que tal vertigem negue a força de cada uma
delas. Retomando a elaboração do filósofo Jacques Rancière (1999; 2009; 2013), o filme parte
do que é um dado para o documentário – a verossimilhança do real, através das personagens,
dos lugares, das falas, do som – e estabelece com isso um gesto de ficcionalização que abre
essa realidade para outras formas de expressividade fílmica. Há, por exemplo, um sentimento
de companheirismo, de amizade, de afeto, que se sobressai ao contexto de deriva e, por conta
disso, do risco iminente da violência do tráfico de drogas que avizinha os jovens. Uma
dimensão que talvez não fosse tão bem expressa por outras formas de produção mais
tradicionais do campo do cinema documentário. Por outro lado, o aspecto documental do filme
traz uma força que talvez outros modos de produção ficcionais não alcançariam. A convivência
e o afeto são dados do filme, do que vemos e de como vemos. Frutos de um gesto, bastante
terno, de estimular uma realidade no fazer do filme. Uma realidade que se olha, antes de tudo,
para se fazer filme. E que culmina numa obra que nos traz, enquanto espectadores, o mesmo
estímulo de encontro de miradas: de nós com o filme, do filme conosco e de nós com nossas
formas e possibilidade de olhar.
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4.3.2 O Céu sobre os ombros
É de certa forma consensual que a presença de uma câmera em um contexto real altera,
necessariamente, o transcorrer das ações e estimula que as pessoas se portem, mesmo que numa
aparente espontaneidade de gestos, a partir dela. E para isso independe que a reação a essa
presença seja evidenciada na cena que será posteriormente vista. O filme documentário pode ou
não se valer desse dado em suas perspectivas de composição. A maioria possivelmente não
problematiza, ou apenas minimiza, esse dado, o que aponta para um alheamento do aspecto
performativo que a pessoa/personagem inevitavelmente traz consigo, para além do filme.
As obras que compõe o corpus desta pesquisa têm em suas estratégias de composição um
claro olhar sobre esse aspecto e o acolhem de maneiras diferentes. O caso de O Céu sobre os
ombros (2011) é bastante específico, apesar de guardar, no plano formal, similaridades com
outros filmes, a exemplo de A Vizinhança do tigre, que forma junto com ele o par deste bloco
de análise. A especificidade em questão se dá pela escolha das personagens.
Duas informações nos créditos finais do filme reforçam esse argumento. Primeiro o de
que houve uma pesquisa de personagem, que demonstra, nesse caso, o interesse claro de
composição centrado nelas, as personagens. O filme não trata de um fato, de uma história ou de
uma questão objetiva. Para a realização da obra, se buscou pessoas que atendessem a algum ou
alguns critérios. Mas quais seriam eles? O segundo dado talvez responda a pergunta. Todas as
três personagens do filme têm um segundo nome, um nome social, que abarca possivelmente as
transformações determinantes que cada uma delas assumiu enquanto traços de suas personas,
conscientemente escolhidas, selecionadas, adotadas. Então, supõe-se, a dimensão de uma
performatividade social, da vida cotidiana, já bem traçada por processos de transformação do
eu, está em primeiro plano no argumento do filme.
Essa suspeita ganha força quando se verifica que, apesar de algumas estratégias de
estabelecer elos entre elas, as personagens não se conhecem, não se encontram e não
desenvolvem algum tipo de ação ou trajeto que as una num plano narrativo. O movimento que
o filme traz no tratamento de suas personagens é o de uma crescente cumplicidade nossa com
aspectos de suas vidas, a partir do que seriam seus cotidianos, aqui também claramente
encenados para a realização da obra. Mas, diferente de A Vizinhança do tigre, numa postura
mais radical, o filme não cria nenhuma linha narrativa que as mova de forma causal.
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Acompanhamos com extrema proximidade e intimidade, e aparentemente de forma
desinteressada, o passar de seus dias e o que vai se revelando de pessoal no decorrer do tempo.
4.3.2.1 Personagem no filme, personagem na vida
Como bem nos mostra a pesquisadora Mariana Baltar (2007), em sua tese de doutorado
intitulada Realidade Lacrimosa: diálogos entre o universo do documentário e a imaginação
melodramática, há consideráveis transformações nas maneiras de se conceber e construir a
personagem no filme documentário. Todas elas, guardadas as diferenças, se nutrem de
procedimentos da tradição narrativa ficcional. Com o objetivo de categorizar essas diferenças,
mas não de forma estanque, Baltar (2007) estabelece três momentos do cinema documentário
sob a perspectiva em questão: (1) o Documentário Clássico, que assume as personagens como
“categoria social, submetida ao argumento/tema do filme”26 e se configura como “poderosos
exemplos, contra-exemplos ou ilustrações”27; (2) o Documentário Moderno, que ainda traz as
personagens como categoria social, mas submete às suas individualidades o argumento do
filme; e (3) o Documentário Contemporâneo, cujas características dialogam fortemente com O
Céu sobre os ombros (BALTAR, 2007). Em suas próprias palavras, tal momento do cinema
documentário assume suas personagens com tais características:

[...] relação entre indivíduo e categoria social cada vez mais diluída em função
da descentralização do sujeito, a qual acarreta também uma diluição da
expressão mais explícita do argumento/tema no nível da narrativa. O
personagem, então, é o centro da narrativa, que parece se constituir de um dar
a conhecer tal personagem em seu aspecto privado, colocando em uso, muitas
vezes, toda uma economia que se ampara na reflexividade, nos procedimentos
de alusão e paródia em consonância referencial com a história do cinema
(BALTAR, 2007, p. 64).

Claro que esse perfil não recobre todo o campo do documentário na atualidade.
Possivelmente, não se pode atribuí-lo nem à maioria das produções documentais mais recentes.
A própria pesquisadora ressalta que tal mecanismo, de categorização, é um instrumento de

26
27

BALTAR, 2007, p. 64.
Ibidem.
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análise, sem pretensões de segmentar precisamente as expressões cinematográficas abordadas.
Mas, trata-se também de um importante instrumento para que possamos observar essas
transformações e identificar os traços diferenciadores de parte significativa das produções
atuais.
O Céu sobre os ombros traz com centralidade alguns desses aspectos. As personagens são
o filme. Não há diretamente nenhum outro aspecto tratado, senão as suas próprias vivências,
através de ações autocentradas que aprofundam com o passar do tempo nosso convívio com
elas e nosso conhecimento sobre elas. Os elos sutis que dão a organicidade de estarem juntas
num filme não são tematizados, eles se mostram numa dimensão criada pelo arranjo dos
elementos da obra, como numa música cuja nota principal, a tônica, não aparece. Ela ressoa
pela combinação harmônica das outras notas, que a fazem presente. Vejamos então como se
mostram cada uma delas.
Don Lwei, ou Edjulu Moio, nome de batismo, é um escritor underground, sem
publicações, que vive e escreve sobre o submundo da cidade de Belo Horizonte. Sabemos que
não tem emprego ou qualquer outro vínculo formal. Vaga pelas ruas, sai com amigos e vê
eventualmente o filho, deficiente neurológico, sustentado pela avó e pela mãe. O vemos boa
parte do tempo em casa, dormindo, no banho ou escrevendo e revisando seus textos. A nudez
que vive em casa nos é também mostrada com a naturalidade com que se dá em seu cotidiano e
que expõe a intimidade e cumplicidade com que o filme é feito em relação a suas personagens.
Murari Krishna, ou Márcio Jorge, é líder da torcida Galoucura, do clube Atlético Mineiro,
Hare Krishna e empregado de uma empresa de telemarketing, além de prestar serviços como
confeiteiro. O vemos em casa, por vezes rezando ou assistindo televisão, exercendo suas
atividades profissionais e liderando seu grupo de torcedores numa partida de futebol. Também
vaga pela cidade, fazendo exercícios físicos, andando de skate e pichando muros.
Everlyn Barbin, ou Sarug Dagir, é uma transexual prostituta, como se autodefine, que dá
aulas numa universidade, faz programas na noite da cidade e escreve romances em casa. Sua
presença no filme, a mais forte entre as três, revela esse cotidiano. Uma naturalidade que faz
ressaltar o choque entre os estereótipos que cobrem seu perfil social de forma mais abrangente,
no caso, o de transexual, e o que ela traz de específico em seu dia a dia. Também aqui não
temos uma tematização, mas vivenciamos esses descompassos através de suas ações diárias,
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como almoçar num restaurante popular, sendo mais uma pessoa que frequenta o local; dar dicas
de como estruturar um projeto de doutorado a uma amiga, demonstrando erudição; revisar seus
escritos; se arrumar para o trabalho noturno; discorrer sobre a transexualidade numa aula, o que
confirma sua boa inserção no campo da pesquisa teórica; ou apenas estar em casa, fumando e
escutando músicas no rádio.
As sequências também têm certa autonomia. Cada personagem vai se mostrando
individualmente, e suas vidas não têm vínculos diretos entre si. Porém, a proximidade delas é
sugerida já nos três primeiros planos do filme, quando vemos cada uma, em momentos
diferentes, mas com enquadramentos bem parecidos, andando de ônibus (Figura 28). Uma
sugestão apenas, que ganha força justamente por como vai se mostrando e revelando esse
caráter marcado de terem vivido transformações determinantes, que mudaram seus cursos de
vida.

Figura 28 - Apresentação das personagens do filme em mesmo enquadramento e circunstância
Fonte: O CÉU..., 2011, 1’57’’/2’53’’/3’06’’

Afora Murari Krishna, que aparece quase que integralmente em silêncio, Don Lwei e
Everlyn Barbin falam sobre suas escolhas e avaliam suas impactações. Falam enquanto
contracenam com outras pessoas. O escritor, estimulado por um convite de publicação, algo
que se supõe ter sido sugerido para o filme, discorre sobre seu processo de escrita, que reflete
absolutamente como definiu viver suas experiências próprias. Fala de sua relação com o filho,
com a ex-mulher e com os amigos. Fala de suas dores e desilusões e de seus desejos.
Everlyn também expõe suas autoanálises, seja através de conversas por telefone ou pela
exposição de seus temas em sala de aula, afora uma das sequências, que voltaremos a olhar
mais adiante, quando revela, numa espécie de divã, as conquistas e dores que suas escolhas
acarretaram.
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Mesmo silencioso, Murari Krishna também revela essa transformação. E o faz de forma
mais evidente por sua escolha e devoção religiosa, dado que o Hare Krishna, além de não
figurar entre as religiões mais devotadas no país, é visto com exotismo. E não parece ser algo
que ele compartilhe em seu entorno, em casa, no trabalho ou com os colegas de torcida.
Aparece como uma escolha solitária.
Entre as atividades do cotidiano, o filme explora também, nas três personagens, os
momentos em que não há ação, em que nada acontece, os tempos mortos; o que possivelmente
reforça o título do filme, algo que também não é claro, mas que compõe, na metáfora musical,
essa harmonia sem tônica. Nesses momentos, as personagens contemplam algo. São momentos
de introspecção, em que parecem estar revisitando seus universos de escolhas e vivências. O
céu do título parece deslocar o que comumente é associado aos ombros. O peso que se carrega.
Porém, o céu aqui também não figura – e ele aparece efetivamente em alguns planos
panorâmicos sobre a cidade de Belo Horizonte – como o oposto, como leveza. Há uma
densidade nas personagens que o filme acolhe e potencializa, mostrando com naturalidade a
diversidade de escolhas e expressões delas. Pessoas com características fortes e incomuns, que
expõem as possibilidades de serem quem são, mas cuja efetividade das escolhas tão conscientes
que incorporam não resulta numa atmosfera apenas de afirmação das liberdades, traz consigo
também o peso dos confrontos sociais que estão ali latentes.
4.3.2.2 Performar antes, durante e para além do filme
A presença de personagens tão diferentes, que não se conhecem, nem se encontram,
chama a atenção para o que teria norteado a escolha delas. Os aspectos que as aproximam, por
sua vez, chama atenção para as possibilidades da performance social apresentada para a
realização de uma obra. Um tipo de postura que parte dos elos e forças do caráter documental,
ou antes, real, de cada uma delas, com os processos de ficcionalização que estão também nessas
realidades e se tornam filme. Há em O Céu sobre os ombros uma conjunção de escolhas,
formais e de vida, que apontam para o caráter performativo nosso, de cada dia, e de como um
filme, documentário principalmente, pode ser pensado a partir disso.
A dimensão “filme documentário” aparece aqui como um campo de expressões possíveis
que certamente nutrem a obra em questão. Assim como em A Vizinhança do tigre, os aspectos
documentais e ficcionais se fundem, sem que, no entanto, percamos de vista a presença e a
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força de cada um deles. Dar ênfase à especificidade da performance no documentário aqui
aponta para duas direções. Primeiro, que o reconhecimento do caráter performativo nosso, na
vida cotidiana, pode estimular o filme a criar tipos de encenação a partir do encontro desse
tecido social, que se assemelha à ação dramática, com o tecido fílmico. Segundo, que podemos
ver esse encontro em O Céu sobre os ombros e, possivelmente, seja esse seu aporte mais
documental. A performance, nesse caso, se torna a expressão que possibilita um tipo de
ficcionalidade que nasce de contexto reais, que se faz com os próprios elementos desses
contextos reais e resulta numa experiência de forte apelo documental.
O gesto que o filme estabelece com suas personagens é bastante emblemático e ressalta
esse paradoxo. A proximidade e a intimidade com que convivemos e nos cumpliciamos com
seus cotidianos evidenciam uma atuação que disfarça a presença da câmera. Um tipo de
atuação que revela não mais do que aspectos pessoais das personagens, que não estão, aqui
também, atreladas a algum estímulo externo, que não se movem para que algo no filme se
conclua; que aponta para o fluxo de suas próprias vidas. Há nesse gesto a busca e a abertura
para que as expressões da auto mise en scène, claramente pró-fílmicas – ou da performance
social nesse momento específico –, façam conviver o duplo aspecto que as compõem ao se
fazerem personagens de si.
O grau dessa intimidade, por sua vez, nos faz estar dentro dos espaços de vivência, o que
ressalta o pleno acordo de estarem sendo registradas, mesmo em momentos inteiramente
particulares, privados. Tal proximidade transita desde momentos de pura presença28 a ações
estimuladas exclusivamente para o filme, mas que também se mostram autônomas em relação
às outras e parecem atuar no mesmo regime de mostração das demais. Essa acentuação de
estímulo sem que se mude propriamente o caráter da cena reforça o amálgama criado entre a
ficção e o documentário no filme. O gesto mais claramente ficcional parece querer reforçar a
dimensão real das personagens, que possivelmente não seria possível de se expor através de
mecanismos tradicionais do campo do cinema documentário. Dois momentos são mais
emblemáticos nesse sentido.

28

Termo utilizado pelo pesquisador Ismail Xavier (2015) sobre uma das características do documentário
contemporâneo brasileiro que explora justamente a expressão aparentemente desinteressada do cotidiano.
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O primeiro deles é o convite recebido por Don Lwei para que publicasse algum de seus
trabalhos em uma revista literária. Em termos técnicos, é possível afirmar ser pouco provável
que ouvíssemos, como ouvimos, a voz do interlocutor do outro lado da linha telefônica. Isso se
considerarmos uma das características de filmes documentário que acompanham suas
personagens reais, cotidianas ou extraordinárias, que é o não domínio prévio do que pode
acontecer. Nesse caso, o detalhe de escutarmos a pessoa que faz a ligação chama atenção desse
estímulo, que cria um contexto específico no filme, ter sido previamente acordado e cujo
propósito de estar ali ganha outra dimensão. Ele possibilita que saibamos que ele é um escritor,
como se porta a personagem em relação à sua atividade, além do teor dela, quando o ouvimos
recitar os textos nos momentos em que os corrige.
O outro momento não trata propriamente de informações sobre a personagem. Ele expõe
no filme a cena certamente mais íntima e controversa. Trata-se do momento em que Everlyn
Barbin mantém relações sexuais dentro de um carro com um suposto cliente. A cena é o
culminar da sequência em que acompanhamos a personagem em casa, se arrumando para o
trabalho (Figura 29), a espera por clientes na rua (Figura 31) e a conversa com um deles antes
do ato (Figura 30). Nessa conversa, também ouvimos claramente os termos ditos apesar da
imagem os registrar ao longe. Algo que poderia ser feito sem o consentimento do cliente,
“microfonando” a personagem para captar todo o áudio. Mas, na cena de sexo, não parece ser
esse o caso (Figura 32). O quadro inclusive não revela senão a janela do carro e o que se passa
dentro, a partir desse ponto de vista. Poderia ter sido filmada em qualquer lugar da cidade ou
mesmo em um estúdio. Mas acolhemos como uma continuidade natural da negociação anterior,
feita na mesma rua onde Everlyn faz ponto.
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Figura 29 - Everlyn se arruma para o trabalho noturno
Fonte: O CÉU..., 2011, 47’28’’

Figura 30 - Everlyn atende um cliente na rua
Fonte: O CÉU..., 2011, 50’04’’

Figura 31 - Everlyn aguarda clientes em ponto de trabalho
Fonte: O CÉU..., 2011, 51’22’’
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Figura 32 - Cena de sexo dentro do carro
Fonte: O CÉU..., 2011, 53’15’’

É incomum vermos cenas como essa em documentários. Isso porque envolve a
concordância de ambos. É pouco provável, dados os interditos que restringem a publicização
não apenas do sexo, mas da prostituição, e nesse caso de uma transexual, que um cliente aceite
se tornar personagem do filme. A cena em si não revela claramente o rosto do cliente, nem se
realmente a relação se efetivou. Pode ter sido apenas uma sugestão, mas que, por compor o
ambiente de um filme que é também documental, ganha um caráter específico, certamente bem
diferente caso estivesse numa obra apenas ficcional ou tradicionalmente ficcional. Eis o que
possibilita o filme nos trazer a dimensão dessas personagens, o grau com que elas se
possibilitam mostrar e a forma não espetacularizada como o filme as mostra.
Se considerarmos o desenho de toda a sequência, teremos os muitos elementos que o
filme trabalhou nesse ir e vir da ficcionalidade com o documentário, que são potencializados
pela performance, mais especificamente e, de forma mais abrangente, pela mise en scène, como
veremos mais adiante. O percurso da sequência é o de um dia normal de trabalho da
personagem, que se inicia dentro de casa, se arrumando, transcorre para o perambular pela rua,
onde estabelece seu ponto, tem como clímax o ato de seu trabalho e finaliza no que seria um
momento logo posterior à jornada noturna.
Da proximidade com que a vemos em casa, passamos para uma câmera à distância, quase
uma câmera escondida, que busca flagrar um ato obscuro. Podemos não ver detalhes, mas
ouvimos tudo, da conversa com o primeiro cliente, que demonstra ser conhecido, ao áudio da
transa que, mesmo de forma enquadrada, não revela muito, ou revela o necessário. A cena final
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da sequência, o momento logo posterior às etapas do trabalho, pode ser destacada e analisada à
parte. Está ali, integrando a sequência pela montagem, mas pode ser vista como uma espécie de
prisma pelo qual podemos olhar o filme.
Nela, vemos Everlyn Barbin deitada numa cama. Não há outros elementos que
identifiquem o lugar. O único elemento presente mais confunde do que localiza, que é um jogo
de luzes como se tem em boates. Estaria talvez num quarto de motel, num momento posterior a
mais uma transa. Do silêncio da abertura, ela começa a relatar sobre a família não saber sobre
sua identidade e atividade profissional. Reafirma suas conquistas e fala da maior dor, nesse
momento chorando, que é não poder visitar a avó (Figura 33). A quem ela faz o relato não é
claro. Pode ser a um cliente, que não aparece nem se escuta, mas pode ser aos expectadores do
filme. Essa possibilidade, dela se reportar a nós, dá à cena um aspecto provocador do tipo de
proposta que o filme nos faz, do grau de cumplicidade com que se mostra e que também exige
sobre a forma como olhamos o filme.

Figura 33 - Everlyn faz relato emotivo sobre não poder visitar a avó
Fonte: O CÉU..., 2011, 54’18’’

A possível cama de motel se transforma numa espécie de divã e nós, espectadores, em
analistas, cúmplices da expressão mais cara à intimidade da personagem, que ultrapassa
qualquer estereótipo que a estigmatize. A forma como a cena se dá acentua a construção fílmica
deliberada, anterior à ação, mas acolhe com grande intensidade um dado, cuja força se situa na
realidade do que nos é dito. Importa menos aqui saber o quão construída foi a cena, e sim olhar
e sentir a expressividade que emerge dos elos estabelecidos entre a ficcionalidade que reveste
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seu desenho e o que há de forte e específico em compartilharmos de algo que atribuímos à
vivência real de alguém.
O Céu sobre os ombros, assim como A Vizinhança do tigre, trabalha a dimensão
performativa de suas personagens reais no diálogo direto com as possibilidades sensíveis da
elaboração cinematográfica. Gestos de ficcionalização para a elaboração dos filmes que partem
da expressão e dos contextos próprios das personagens reais que os compõem. A percepção de
que o caráter dramático da performance social pode potencializar formas de composição
fílmica que experimentam os elos entre o ficcional e o documental estimula também outros
aspectos da mise en scène fílmica, que os enriquecem ainda mais.
4.3.2.3 O compartilhamento no fazer a cena
Em O Céu sobre os ombros a dinâmica das cenas une algum tipo de direcionamento
inicial e conta no seu desenrolar com o que pode haver de espontâneo, de não previsto na
atuação das personagens. Elas demonstram ter autonomia em suas performances, mesmo que
estejam também atendendo a um direcionamento prévio do tipo de ação que vão desempenhar.
São filmadas em suas casas, com luz natural, e disfarçam muito bem a presença de uma
câmera. Em outros termos, transmitem uma naturalidade que reforça a nossa impressão de que
o que fazem ali o fazem cotidianamente.
Os enquadramentos evidenciam esses acordos de atuação. Além de haver uma
proximidade flagrante, são poucos os movimentos de câmera. Planos fixos, com algum grau de
decupagem prévia, que sabem onde a personagem estará e a ação que vai se transcorrer em
determinado espaço. Mas, ao mesmo tempo, o que transcorre resguarda a irregularidade do que
não foi plenamente desenhado.
As estratégias de filmagem que abrem espaço para o imprevisto são variadas e não estão
restritas ao cinema documentário. Muitos são os exemplos de diretores, como Glauber Rocha,
que experimentam criar cenas a partir de dados mínimos, contando com a improvisação dos
atores e, consequentemente, dos fotógrafos e cinegrafistas, além deles próprios. Como analisa
Jacques Aumont (2008), essa abertura ao acaso nutriu as inovações estéticas dos cinemas de
vanguarda dos anos 1960 e continua a figurar em muitas cinematografias contemporâneas.
Mas, mesmo nesse território em que práxis e valores diferentes se encontram, pode-se traçar as
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diferenças, não apenas de formas, mas de proveniência. Como o próprio Aumont (2008) sugere
em sua abordagem do tema, tratado aqui mais detidamente no primeiro capítulo, o cinema
ficcional se aproxima do documentário se valendo de alguns de seus elementos: cenários
naturais, luz natural e dinâmica de improvisação. O que implica, principalmente nesse último
caso, uma valorização do que está fora das possibilidades de prever e determinar, mesmo que
sejam expressões que nascem a partir de estímulos condicionados.
No caso da aproximação que parte do outro polo, do documentário para a ficção
deliberada, há claras diferenças, que podem ser vistas e sentidas a partir das próprias obras.
Aumont cita em O Cinema e a Encenação o cineasta iraniano Abbas Kiarostami como forte
expressão dos que se situam na “zona de troca entre realidade e ficção” (AUMONT, 2008, p.
173), se valendo antes da realidade, criando filmes nos quais “seres humanos desempenham
‘seu próprio papel’ (segundo a expressão adequada) em histórias que são, em parte, as suas, e
em parte, inventadas, do cineasta” (AUMONT, 2008, p. 173).
O Céu sobre os ombros, assim como todas as obras aqui analisadas, partilham essa
característica. Em se considerando os graus com que as histórias partem das personagens ou do
cineasta, diria que Terra deu, terra come é a que mais assume os dados da realidade, assim
como Branco sai, preto fica é a que tem uma interferência mais forte da construção de roteiro e
atuação da direção sobre o fato que mobiliza o filme. Mas o que se procura ressaltar aqui é a
constatação que se parte de algum “lugar” para se estabelecer a aproximação de via dupla entre
documentário e ficção. Lugar aqui como metáfora que acolhe práxis, filmes e formas de
espectatorialidade diferentes. Lugar como metáfora da sedimentação de formas de composição,
por recorrência, por especificidades, que substanciam as diferenças entre elas, e que são
responsáveis pelo não apagamento de suas marcas, mesmo em obras como as que são
abordadas aqui.
Um dos aspectos fortes da documentaridade que permanece nesses filmes está na
abertura, mesmo que num plano fixo que pressupõe alguma combinação prévia, ao inesperado,
incontrolável, irredutível. Esses três termos, Jacques Aumont (2008) utiliza como algo que é
pressuposto no documentário, não em todos por certo, e que pode ser explorado na ficção. O
contexto específico de sua utilização é para falar de filmes que modulariam esse tipo de
experiência, estabeleceriam um tipo de “gestão” para se chegar a efeitos puramente formais,
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como o movimento de câmera irregular à mercê da ação. Como exemplos, o autor cita os filmes
do movimento Dogma 95 e, como derivação, Dogville (2003), de Lars Von Trier. Nos filmes
aqui analisados não se pode falar em gestão, ao menos nesse nível. O aspecto formal, nesse
caso o contrário dos exemplos trazidos pelo autor, da decupagem das sequências via planos
fixos, não restringe a autonomia, o tempo e as possíveis irregularidades das ações incorporadas
pelas personagens. Vejamos uma das cenas em O Céu sobre os ombros que bem nos dá essa
dimensão.
Durante pouco mais de quatro minutos, acompanharemos a conversa de Don Lwei com
dois amigos num balcão de bar (Figura 34). O enquadramento não se altera. Um ponto de vista
à distância, possivelmente situado no balcão do lado oposto.

Figura 34 - Don Lwei conversa com amigos em um bar
Fonte: O CÉU..., 2011, 45’18’’

A imagem é constantemente atravessada pelos garçons que trabalham no local. É claro na
cena que a locação não foi moldada para a filmagem, e o transcorrer da conversa, mesmo que a
temática possa ter sido previamente definida, não parece seguir uma ordem. Podemos imaginar
como se desenhou a cena: define-se a circunstância, o local, o enquadramento, e deixa-se que a
ação aconteça sem mais interferências. A fala, o posicionamento, o tempo das personagens
cabem a elas.
Nesse caso, não se pode realmente falar em gestão do imprevisto, ele paradoxalmente é
estimulado, mas não simulado. Ele está presente na cena, nesse caso, não para nos causar
surpresa, para que algo esteja em suspensão, e sim para que a expressão de uma conversa entre
amigos seja tal qual imaginamos ser independente do cinema, para que ela fortaleça nosso elo
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com a personagem através do que de real lhe atribuímos. Portanto, essa combinação de
elementos, de práxis cinematográficas distintas, expressa mais um diálogo do que uma
sobreposição.
Esse tipo de equilíbrio de mises en scène, nos dizeres de Comolli (2008), ou de
acolhimento das performances das personagens, em seu duplo aspecto performático e
performativo, como nos diz André Brasil (2011), é a matéria subjacente do filme, tão
significativa quanto a força expressiva das personagens, que se vê mais claramente na cena.
Lembrando da metáfora musical, é a nota ausente que rege a órbita das notas aparentes que
compõem a harmonia da canção. É por esse gesto que melhor se dimensiona o ir e vir da
ficcionalidade e do real no filme e na vida, que a obra acentua, desnuda, também por não criar
tipos de condução narrativa, que submetessem a personagem a uma ação que justifique seus
atos. Elas estão ali para serem. E são para o filme, assim como são para suas vidas.

4.4

FICÇÃO E REALIDADE NA RETOMADA DE HISTÓRIAS NEGLIGENCIADAS

Os dois filmes que compõem este último bloco de análise são de um mesmo coletivo de
cinema, o CeiCine – Coletivo de Cinema em Ceilândia –, e dirigidos por Adirley Queirós.
Apesar das grandes diferenças formais, eles compartilham de muitos elementos que
possibilitam estarem aqui reunidos sob o prisma da convivência de formas audiovisuais de
aporte documental e ficcional. E, considerando as outras obras do corpus de análise, elas
resguardam especificidades bastante significativas para o fenômeno aqui pesquisado.
Adirley Queirós é um cineasta radicado em Ceilândia, Brasília, lugar que não apenas
ambienta suas produções, mas as nutre em todos seus aspectos. Em seus dois filmes de longa
metragem, A Cidade é uma só? (2011) e Branco sai, preto fica (2014), veremos o
estabelecimento de tramas que partem de questões caras à formação e à vida dos moradores
dessa cidade satélite, que abrigou desde o início os trabalhadores que migraram para o centro
geográfico do Brasil para o trabalho de construção da cidade destinada a se tornar sua capital,
na década de 1950.
Adirley trabalha em conjunto com outros artistas e ativistas locais, que também atuam
politicamente afirmando suas expressões e expondo as discriminações, segregações e
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violências por que passam os moradores das regiões satélite que rodeiam a cidade de Brasília.
O discurso oficial de promoção da nova civilização brasileira a partir dessa grande empreitada,
de forjar por completo seu centro de poder, contrasta com a realidade de exclusão dos cidadãos
que a construíram. Tal descompasso, descompromisso, desequilíbrio, que se estende às relações
sociais do restante do país, é o que aflora nas obras do cineasta enquanto resposta criativa,
contundente, de quem se posiciona artisticamente como agente histórico.
As obras em questão partem de fatos. No caso de A Cidade é uma só?, a remoção das
famílias pobres de trabalhadores que moravam numa área próxima ao Plano – termo popular
para Brasília –, através de uma campanha do governo federal que cria a Ceilândia. No caso de
Branco sai, preto fica, a repressão policial a um baile famoso também dessa região que reunia a
juventude local e representava, segundo depoimento do cineasta, um primeiro momento de
afirmação identitária deles. Mas tais fatos serão trazidos à tona não apenas enquanto denúncia
circunscrita a eles próprios, eles serão abordados em perspectiva com as contradições políticas
que representam e com as quais estão associadas na atualidade.
Essa perspectiva, essas contradições, por sua vez, são potencializadas enquanto expressão
pelas escolhas formais, que, para muito além de repetir formatos de um campo ou de outro – do
filme de asserção29 documental ou do filme narrativo ficcional –, vai se valer de variados elos
de trânsito entre um ou outro que recobrem as obras de múltiplas dimensões, discursivas e
estéticas.
Uma das recorrências nos filmes está em como se portam em relação à existência ou não
de arquivos na construção do discurso histórico, considerando seu lugar de fala, seu ponto de
vista. E também de como podem construir suas próprias histórias os que tradicionalmente não
são ouvidos, os que não protagonizam a construção narrativa das tramas nas instâncias em que
são oficializadas. A ausência ou escassez de registros dos eventos marcantes dessas
comunidades periféricas por si já evidencia o forte caráter político de construção do discurso
histórico, antes mesmo de uma vertente possível de interpretação. Os filmes retomam os

29

O termo asserção aqui utilizado diz respeito à proposta de definição do cinema documentário elaborada pelo
teórico Noel Carroll (2005), que tem como principal argumento o fato de presumirmos nesses filmes uma postura
assertiva frente a uma determinada realidade que é abordada através da obra.
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registros que existem e constroem os que se perderam – não se sabe se por negligência – de
maneira livre, ao mesmo tempo que apontam tanto o flagrante fato da ausência ou escassez de
material, quanto as imprecisões dos materiais disponíveis que podem, paradoxalmente,
potencializar uma função ao serem retomados e articulados.
Outra recorrência, ou especificidade, diz respeito às personagens. Nos dois filmes em
questão, a construção das personagens, apesar das aparentes diferenças, resguarda pontos em
comum bastante significativos. Os atores com que o cineasta trabalha são amigos e parceiros do
coletivo artístico pelo qual atuam. Suas presenças nos dois filmes, apesar de assumirem
diferentes papéis, que não lhes cabem na vida real, trazem os traços e expressões de cada um,
que por sua vez são fortemente atrelados ao local de onde e sobre o qual falam. O forte caráter
pessoal com que atuam os outros papéis, resultando num tom de ironia que recai sobre o que
expressam e sobre o próprio mecanismo de expressão, dá a essas personagens um aspecto que
não foge por completo do documental e que, mesmo interpretando papéis que não são
socialmente os seus, resguardam em suas performances os modos de ser que os caracteriza,
num vínculo forte com o lugar e com os discursos proferidos pelos filmes.
É necessário ressaltar que as informações sobre as personagens relatadas anteriormente
não se encontram todas nos filmes, o que faz destoar um pouco do caráter de análise interna das
obras que norteia a metodologia adotada para esta pesquisa. Em boa parte delas sim, podemos
aferir pelo que o filme nos mostra e confirmar através dos créditos. Mas, ressalta-se aqui que
para a abordagem desse conjunto do corpus é importante considerarmos seu contexto. Tal
consideração não se deve propriamente a uma demanda de confirmação da veracidade do que é
dito e mostrado, ela recai sobre os elos entre os filmes e reforça a motivação para a feitura
deles.
4.4.1 A convivência de personagens documentais e ficcionais em A Cidade é uma só?
Durante o filme A Cidade é uma só? fica claro que a ação que mobiliza uma de suas
principais personagens é inteiramente ficcional. Dildu, interpretado por Dilmar Durães, é
candidato a deputado distrital nas eleições de 2010. Boa parte de sua presença no filme se dá na
formulação e atuação de sua campanha política. Seu partido, o PCN, evidencia a brincadeira, a
sigla significa Partido da Correria Nacional. Seu apelido, porém, reúne as iniciais do nome e
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sobrenome do ator e, portanto, se não já o utilizava antes, aparece como uma sugestão de um
elo existente entre ele e a personagem.
Remetem à criação da Ceilândia, sua marca de campanha, um X que sinalizava as casas
escolhidas da antiga ocupação para a remoção das famílias, e parte de suas propostas, como a
indenização dessas famílias por conta da ação enganosa empreendida pelo Estado para a
limpeza étnica e social da área. Esse símbolo e o que justifica a reivindicação de Dildu são
apresentados, por sua vez, por Nancy Araújo. Cantora de Ceilândia, cujas canções, ou a parte
delas que interessa ao filme, abordam a ilusão de que a construção do Plano – Brasília, a cidade
plano piloto – incluiria posteriormente os trabalhadores que para lá migraram.
Nancy é a síntese da contradição entre o discurso que foi empreendido na construção da
cidade, de alto teor ufanista, saudando a nova civilização brasileira, e a manutenção das velhas
práticas de segregação responsáveis pela disparidade social evidente ainda na atualidade
brasileira. Quando criança, foi convocada para participar da campanha televisiva que promovia
Ceilândia como lugar apto a abrigar as famílias que moravam de forma irregular próximo ao
Plano. No jingle da campanha, cantado por ela, se falava na unidade da cidade, na união dos
que ali habitavam, plano e (nova) periferia. Um discurso político-publicitário que o filme
retoma, mostrando o quão pouco ou nada correspondia com a realidade que promoveu e
publicizou.
Podemos fazer uma nítida separação dessas personagens. A Dildu atribuímos a
ficcionalidade por sua ação principal, por sabermos que ser candidato é, na obra, uma espécie
de provocação que amplifica a denúncia que subjaz sua realização. Nancy é claramente uma
personagem documental, apresentada em moldes tradicionais do gênero, com entrevistas e
acompanhamento de suas ações, em bastidores inclusive, vinculados ao tema tratado. Porém,
essa separação inicial não se mostrará tão simples ao olharmos com mais cuidado para Dildu,
principalmente, e ao considerarmos a grande presença e interação de outras duas personagens
na trama do filme. São elas Zé Bigode e Marquinhos do PP.
Zé Bigode, cunhado de Dildu, além de o ajudar nas ações de campanha, trabalha como
corretor de imóveis. Em muitos momentos acompanhamos, em suas perambulações de carro, os
comentários de alguém com seu perfil profissional que reforçam, de maneira indireta, uma das
tônicas do filme. Zé está sempre atento à ocupação urbana, à transformação dos lugares, à
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forma desordenada com que crescem e, em contrapartida, ao alto valor e grande valorização do
que está dentro do Plano. A outra personagem é Marquinhos PP, cujo nome, tido como real,
consta nos créditos como Marquinhos do Tropa. Um quase mesmo apelido. Sua presença no
filme está totalmente vinculada à campanha eleitoral de Dildu. Responsável pela elaboração do
jingle, é incorporado à equipe como uma espécie de estrategista que pensa os meandros da
comunicação de seu candidato.
Essas quatro personagens convivem, literalmente, no filme. Se encontram, conversam,
além de compartilharem questões comuns. Afora as entrevistas feitas com Nancy sobre o
momento em que foram desalojados e sobre como aconteceu a campanha publicitária da qual
fez parte, o tratamento dados às outras três é bastante parecido, não há portanto no regime
estético de construção delas uma intenção clara de estabelecer diferenças. Uma cena em
especial indica essa postura. No início do filme, logo após três momentos em que cada uma
delas aparece pela primeira vez, e sem ainda termos elementos suficientes para identificar
Dildu enquanto personagem ficcional, burlesco, há um encontro, na cozinha da casa de Nancy.
Adentramos o lugar vendo o diretor, Adirley, em primeiro plano, saudando a dona da casa.
Nancy, por sua vez, o apresenta às duas pessoas sentadas à mesa, trata-se de Dildu, seu
sobrinho, e a namorada, Dandara. Quanto à Adirley e sua equipe, ela identifica serem do filme
que vemos, A Cidade é uma só? (Figuras 35, 36 e 37).

Figura 35 - O diretor Adirley adentra a cozinha de Nancy
Fonte: A CIDADE..., 2011, 6’56’’
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Figura 36 - Nancy apresenta Dildu, seu sobrinho, e Dandara à Adirley
Fonte: A CIDADE..., 2011, 7’15’’

Figura 37 - Nancy apresenta a Dildu e Dandara o diretor e a equipe do filme
Fonte: A CIDADE..., 2011, 7’30’’

A cena é bem acolhida em formas conhecidas do fazer cinema documental. Uma
reflexividade vista, por exemplo, em filmes do Cinema Verdade, cujo desvelar de equipe e
propósitos do próprio filme são parte constitutivas da obra. Seguem-se daí uma reportagem da
época da construção de Ceilândia e a fala de Nancy mostrando uma versão diferente para os
fatos narrados. Dildu, então, nos é apresentado como personagem real – sobrinho dela – que
estaria ali possivelmente para também participar do projeto. Seria ele, então, dado o que vemos
depois, uma personagem inteiramente ficcional? A cena em si pode também ser vista a partir de
sua ficcionalidade, com atuação cúmplice da própria Nancy. Mas, Dildu, apesar de encarnar no
filme ações que não são suas, ao menos a de ser candidato a deputado distrital, está assentado
em sua realidade.
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O fato de identificarmos no filme a não factualidade de sua candidatura não nos faz o ver
como um ator profissional que estaria ali interpretando uma personagem que não lhe diz
diretamente respeito. O jogo proposto pela obra se vale, ao menos é presumível, das
características e expressões de Dildu, do fato de ser de Ceilândia e afeito às questões e pontos
de vista propostos e, a partir disso, de criar uma personagem que pode abrir outras formas de
vermos as contradições e disparidades da realidade abordada e que se expressam através dela.
Qual, por exemplo, as reais possibilidades de um morador de Ceilândia se tornar deputado
distrital? A campanha em si, levada com bastante seriedade por ele, mas feita e mostrada a nós
de maneira risível, é uma dessas formas. Através dela se fala em reparação da ação do Estado
na remoção das famílias. Mostra-se a inviabilidade de pleitear esse posto sem recursos. Brincase com os mecanismos publicitários atrelados ao discurso de promoção política – ressalta-se
aqui a cena em que acompanhamos a elaboração do jingle do candidato. E, numa cena que
restitui toda sua realidade, mostra-se a imensa estrutura de que a política eleitoral partidária se
vale para a ocupação de postos de representatividade.
Na cena em questão, vemos Dildu caminhando pelas ruas de Brasília após o carro de
Marquinho, que tinha sido adaptado como carro de som para a campanha, quebrar e forçá-lo a
seguir a panfletagem a pé (Figura 38). Não há no conjunto de planos algo que indique uma
previsibilidade da ação. Seguimos seu percurso com um ponto de vista, uma câmera que o
acompanha em todo o trajeto, sem jogos de montagem – plano e contraplano ou
enquadramentos que ressaltem um ou outro elemento na imagem. Ele se depara com uma ação
da campanha presidencial de Dilma Rousseff, que viria a ser eleita naquele pleito, composta
por uma infinidade de carros puxados pela comitiva num trio elétrico de grande porte. Dildu
segue na contramão da carreata, desolado (Figuras 39 e 40).
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Figura 38 - Dildu empurra o carro quebrado
Fonte: A CIDADE..., 2011, 72’17’’

Figura 39 - Dildu segue a pé em meio a um evento de campanha política presidencial
Fonte: A CIDADE..., 2011, 73’56’’

Figura 40 - Dildu desolado pela grandiosidade da carreata que encontra nas ruas
Fonte: A CIDADE..., 2011, 75’20’’
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A irrealidade de sua campanha não está apenas na brincadeira ficcional que o filme cria.
Ele, Dildu, mesmo que sequer tenha pensado em algum dia ser realmente candidato, demonstra
nesse momento sentir o quão distante está a possibilidade de alguém como ele, morador da
Ceilândia, com poucos recursos, acessar enquanto ator principal a esfera institucional da
política representativa. O movimento dele na cena, seu trânsito, não apenas espacial, é de uma
boa vertigem, digamos, entre a realidade e a ficção. Ele está ali através de uma ação
ficcionalizada para o filme, mas, como dissemos anteriormente, carrega em sua personagem
seus traços reais. O choque desse encontro o faz vivenciar uma realidade que, mesmo não
sendo a dele diretamente, o atravessa enquanto sujeito. A desolação de Dildu nesse momento
nos parece não ser mais a do candidato fictício, ela o atinge além da personagem que interpreta
e reforça os vínculos que possui com ela.
Zé Bigode, cunhado de Dildu, é quem o acompanha desde o início das ações da
campanha política. Compartilha com ele as panfletagens nas ruas e também o vemos juntos no
carro nas idas e vindas da periferia para o Plano, do Plano para a periferia. Nessas viagens, eles
ressaltam sempre estar deslocados em Brasília, perdidos por vezes, e comentam jocosamente
seu desenho urbano, suas formas de sinalização, a aridez da Esplanada do Ministérios. Entre
um e outro comentário, o corretor imobiliário observa também o que seriam oportunidades em
sua área: placas expostas nas ruas, áreas valorizadas, áreas promissoras. Esse perfil, por sua
vez, é também explorado por Adirley, diretamente, em viagem de carro pelas ruas incertas de
áreas da periferia. Nesse momento, que está subdividido em três partes no filme, Zé Bigode é
entrevistado. Ouvimos a voz do diretor fazendo perguntas, que ele responde apontando as
transformações das áreas por onde passam. O que nos transparece é que trata-se de sua
atividade profissional fora do filme, que é trazida para a trama como mais um viés de se
abordar a questão de moradia que atravessa as histórias das outras personagens. E o filme o faz
misturando essa mesma expressão em momentos distintos, tanto em formas documentais, como
atrelado à narrativa ficcionalizada de Dildu.
Marquinhos do PP também entra em cena atrelado à campanha política. Ele possui um
pequeno estúdio improvisado para gravação de áudios, onde será composto e gravado o jingle
do candidato. Pelo que podemos supor, ele é vinculado ao contexto musical da Ceilândia,
principalmente aos compositores de rap, do movimento Hip Hop. Sua atuação como uma
espécie de consultor de comunicação do candidato mistura seus conhecimentos profissionais ao
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contexto fictício da candidatura. Ele fundamenta como deve ser a canção que melhor represente
Dildu em sua busca por eleitores. A música em si é uma clara brincadeira, crítica, a essa peça
de comunicação de publicidade política, que enriquece sobremaneira todo o conjunto de sátira
aos mecanismos de venda de produto que recobre o jogo eleitoral.
Além de compartilharem as cenas, nesse fluxo incessante entre a ficcionalidade e a
documentaridade, o sentido de convivência das personagens é também reforçado pela
montagem do filme. As ações de cada um deles em separado, ou juntos em cena, são
segmentadas e intercaladas, ganhando um corpo de conjunto reforçado pelos elos dos temas
que abordam e/ou interpretam. É tal a integração desses muitos momentos distintos que não se
pode com precisão separar o filme em sequências ou em blocos temáticos, como acontece por
exemplo em parte significativa de filmes documentário cujas estruturas são orientadas por um
discurso expositivo.
A sequência de frames abaixo (Figuras 41 a 46) mostra os planos iniciais do filme logo
após a apresentação do título. Podemos ver com esse recorte como há uma costura de trechos
segmentados da ação de cada uma das personagens, além da junção de momentos distintos
delas, que são postos em paralelo.

Figura 41 - Dildu em roda de cantoria com amigos
Fonte: A CIDADE..., 2011, 3’26’’
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Figura 42 - Nancy cantando em estúdio de rádio
Fonte: A CIDADE..., 2011, 5’46’’

Figura 43 - Nancy em entrevista para o filme
Fonte: A CIDADE..., 2011, 9’14’’

Figura 44 - Dildu e Zé Bigode em panfletagem de campanha nas ruas
Fonte: A CIDADE..., 2011, 10’49’’
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Figura 45 - Dildu no local de trabalho
Fonte: A CIDADE..., 2011, 11’56’’

Figura 46 - Zé Bigode em entrevista no carro
Fonte: A CIDADE..., 2011, 12’28’’

Nancy aparece primeiro num estúdio de rádio cantando uma canção que fala de sua
desilusão quanto a viver no Plano (Figura 42); depois a vemos na cozinha de sua casa, na cena
de apresentações já comentada anteriormente (Figura 37); e em seguida, em duas entrevistas
distintas sobre a remoção (Figura 43) e sobre o comercial de televisão do qual fez parte quando
criança. Dildu aparece primeiro numa roda de amigos cantando rap (Figura 41) – é pouco
claro, mas quem canta no grupo, e comenta a canção, é Marquinhos PP. Depois o vemos no
carro do cunhado, Zé Bigode, num momento que remete, como saberemos depois, às idas e
vindas da campanha política. Também fazem panfletagem juntos num sinal de trânsito (Figura
44). Ainda o vemos fazendo faxina (Figura 45) no que parece ser um corredor de prédio
público, dormindo num ônibus e caminhando por Brasília. Zé Bigode – que já esteve presente
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na primeira sequência do filme, antes do título, quando vai visitar uma área ainda não ocupada
e que está à venda –, por sua vez, aparece no carro, sendo entrevistado pelo diretor (Figura 46).
Entre esses muitos pequenos planos estão inseridos arquivos diversos que também são
integrados à organicidade de convivência das personagens. Elas se vinculam de formas
diversas, como veremos num momento posterior da análise. O elo entre elas orbita no que a
fala ou ação de cada um tem em comum. A remoção, na fala de Nancy e a indenização pela
remoção entre as promessas de campanha de Dildu. Os comentários de Zé Bigode sobre o quão
desordenado é o crescimento da áreas periféricas por onde passa reforçam o relato de Nancy
sobre o fato de Ceilândia não ter tido em momento algum uma infraestrutura básica para
acolhimento das famílias que para lá foram. Há, portanto, uma forte integração das personagens
com o entrecruzamento de seus percursos, com os encontros dentro e fora da cena que a
montagem propicia e que, por sua vez, põe junto também, de forma indistinta, o que é tratado
no filme como documental e o que nos é mostrado enquanto ação ficcionalizada.
O caráter documental que as personagens portam, mesmo que suas atuações no filme não
correspondam necessariamente a dados de seus cotidianos, ou de vivências prévias, diretas,
permanece de forma mais difusa em Branco sai, preto fica. Consideremos os elos entre os
filmes, algo importante na análise por determinadas recorrências que nutrem as pressuposições
aqui expressas. Voltemos aos atores. Dilmar Durães e Marquinhos do Tropa também
protagonizam o filme posterior de Adirley Queirós, Branco sai, preto fica. Suas personagens
têm nomes distintos dos usados no filme analisado nesta seção, mas mantêm algum tipo de
vínculo com seus nomes sociais. Agora apresentado como Marquim do Tropa, ele é no filme
Marquim. E Dilmar, antes Dildu, é agora Dimas Cravalanças. Branco sai, preto fica demonstra
uma total liberdade de criação cinematográfica, tendo como ponto de partida um fato
compartilhado entre os atores e o diretor. Na obra, tal fato, que reside, difuso, apenas nas
recordações dos que o viveram, já que aqui não há qualquer registro do ocorrido, é retomado
numa trama que beira o absurdo, se não o for por completo, e que desafia ainda mais o tipo de
vínculo documental que se pode ter.
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4.4.2 Branco sai, preto fica, da imprecisão do fato histórico à ficcionalização da realidade
Branco sai, preto fica (2014) tem como elemento fundamental um fato histórico: a
repressão policial a um baile de black music que ocorreu no dia 5 de março de 1986, no Clube
Quarenta, o Quarentão, famoso na cidade satélite de Ceilândia. Porém, não há registros do que
ocorreu, e tal acontecimento marcante na vida dos que sofreram a ação violenta da polícia se
mantém latente na memória dos que ali estavam. As versões do ocorrido, através dos muitos
relatos dos moradores, são, segundo o diretor do filme, imprecisas, por vezes contraditórias,
fantasiosas. Uma espécie de espectro, que permanece presente na vida da cidade satélite, de
algo que deixou consequências irremediáveis.
O filme retoma o fato através de duas principais linhas narrativas absolutamente
irrealistas, que fazem ecoar outras expressões da violência sofrida, não apenas circunscritas ao
tempo e ao local do ocorrido. Dimas Cravalanças, personagem de Dilmar Durães, é um agente
que viaja no tempo e volta à “antiga Ceilândia” do ano de 2014 (Figura 47). Sua missão é
encontrar um suposto desaparecido do baile do Quarentão, o Sartana, e assim recolher provas
contra o Estado brasileiro para uma possível indenização das vítimas de agressão.

Figura 47 - Dimas Cravalanças e sua nave em viagem no tempo
Fonte: BRANCO..., 2014, 7’01’’

Marquim, personagem de Marquim do Tropa, tem uma rádio comunitária, onde faz uma
programação musical que retrata o universo do baile em questão. Ele anda de cadeiras de rodas
e, desde o primeiro relato em sua rádio sobre o que ocorreu anos atrás, supomos que tal
condição é consequência direta. Marquim tem um plano, num ambiente de total segregação dos
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espaços, num regime de controle absoluto do Estado, que nos remete a narrativas como as do
livro 1984 do escritor britânico George Orwell: ele intenta “bombardear” a cidade de Brasília
com ondas de rádio que levariam até esse território restrito toda a diversidade musical e sonora
de Ceilândia.
Duas narrativas que fogem substancialmente de pilares realistas e cujo aspecto fantasioso
é ressaltado por como se caracterizam os espaços e personagens que as protagonizam. A forma
escrachada, que evidencia intencionalmente a precariedade dos recursos com que trabalha,
aponta ao mesmo tempo para uma sátira a modelos de produções que, pelo custo, se tornam
restritivos, e para o oposto, a afirmação de outros modos de se fazer cinema, cuja implicação
política está também ressaltada na esfera extra-fílmica. O aspecto futurista de Dimas
Cravalança consiste ironicamente num casaco prata e óculos escuros, sua nave é um container,
que também é prata e está absolutamente vazio. Os efeitos especiais das cenas em que o vemos
viajando no tempo se resumem, do ponto de vista exterior, ao container sendo sacudido; do
ponto de vista interior, a luzes coloridas em movimento, como as de uma discoteca, com a
personagem se segurando nas paredes da “nave” para amenizar o chacoalhar da viagem. E,
sobre os aspectos do filme que apontam também para seu contexto externo, temos a afirmação
de um filme que é feito não apenas de modo coletivo, mas a partir de um coletivo da cidade
satélite, e periférica, de Ceilândia. Estão nos créditos tanto a assinatura da CeiCine, Coletivo de
Cinema da Ceilândia, quanto uma frase na última cartela dos créditos finais que reforça a
escolha dos atores, as locações, os temas abordados e a forma de abordá-los: “Da nossa
memória fabulamos nóis mesmos” (BRANCO..., 2014, 95'06'').
Essa frase diz bastante sobre o gesto que o filme estabelece com o fato que o motiva.
Aqui, mais uma vez se constata a não existência de apuração e registros de um fato caro a uma
comunidade periférica. Para a história que se quer contar, que parte de um fato, o que se tem
são os relatos de cada um que viveu o momento. A imprecisão que pode estar em qualquer
arquivo, aqui, se dá pela ausência dele; o que para o filme vira um espaço em aberto à criação
cinematográfica, que vai ao extremo da incredulidade – uma história absurda contada de modo
escrachado – como forma possível de se posicionar politicamente sobre a própria realidade em
que vivem. Como consegue Branco sai, preto fica ser também um filme documentário mesmo
através de uma história de contornos fantasiosos? Eis que há essa possibilidade. E ela se dá
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pelo caráter de suas personagens e pela permanência de formas documentais em diálogo direto
com a ficcionalidade evidente.
As primeiras sequências do filme são bastante significativas no estabelecimento desse
diálogo. Logo de início, acompanhamos Marquim em sua casa se preparando para uma emissão
em sua rádio. Os planos são todos fixos e demonstram uma decupagem prévia. A música do
repertório e sua fala remetem ao baile do Clube Quarenta. Ele narra detalhadamente seus
passos naquela noite, desde a saída de casa até a intervenção da polícia. Ao interpretar a ação
dos guardas, reproduz as ordens impostas, entre elas a que dá título ao filme. Nesse momento,
vemos também fotos do baile, não da ação policial, mas de jovens negros dançando. O fato nos
é apresentado desde já, a partir de uma narrativa pessoal, amplificada pelas fotos e pela
ambiência sonora de um helicóptero em sobrevoo e do som de um tiro que encerra a sequência.
A segunda vez em que vemos e ouvimos Marquim tem um tratamento ainda mais
assentado dentro de moldes do cinema documentário. Tratamento esse também utilizado na
apresentação de Sartana. Esses dois momentos são intercalados e já dão à obra, desde seu
início, uma forte ancoragem documental. No primeiro caso, acompanhamos o relato da
personagem em off sobre o que lhe ocorreu na noite do baile em questão, enquanto o vemos na
varanda de casa (Figura 48) e depois dirigindo seu carro. A fala remete a uma entrevista, um
relato também pessoal, porém mais objetivo sobre o que lhe ocorreu. No caso de Sartana, o
vemos em planos intercalados à fala de Marquim, indo a um depósito onde procura por
membros postiços, e constatamos que uma de suas pernas é mecânica. Sua fala tem o mesmo
perfil. Sartana está no quintal de casa, brincando com uma bola, enquanto ouvimos seu relato
sobre a amputação de sua perna em decorrência da repressão sofrida no baile (Figura 49).
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Figura 48 - Marquim na varanda de casa, enquanto ouvimos em off seu relato
Fonte: BRANCO..., 2014, 12’44’’

Figura 49 - Sartana jogando bola, enquanto ouvimos em off seu relato
Fonte: BRANCO..., 2014, 18’17’’

Entre essas duas sequências, a de abertura e a das falas citadas, o filme apresenta Dimas
Cravalanças e sua missão. Dimas não difere substancialmente, em aparência, de Dildu.
Mudam-se as roupas, o conteúdo da fala, mas sua feição é a mesma, e a expressão burlesca
também. Mesmo que não tenhamos a referência do filme anterior como forma de sedimentar
que as personagens partem de características fortes da pessoa que as interpreta, pode-se inferir,
pelo choque entre quem interpreta e o que interpreta, essa vinculação.
Esse arranjo surpreendente, de tratamentos de cena distintos, mas tão organicamente
reunidos – ressalta-se aqui a montagem em paralelo com a inter-relação entre os planos –, dá
uma forte dimensão de unicidade ao filme, mesmo com tamanhas disparidades. Produz uma
improvável convivência do aporte documental, ainda que difuso pelos meandros da memória
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particular, com o acolhimento da narrativa irrealista. No desenvolvimento da trama,
acompanharemos através das buscas de Cravalanças mais fotos do baile que o agente reúne em
sua pesquisa, que culmina, enfim, com o êxito de sua missão através de duas entrevistas
gravadas em vídeo com as personagens Sartana e Marquim. As entrevistas são expostas de duas
maneiras, em continuidade, o que aponta também para um jogo formal desse ir e vir do
documental ao ficcional (Figura 50).

Figura 50 - Entrevista de Sartana, primeiro como projeção na nave de Dimas Cravalanças, depois
em primeiro plano: quadro padrão de entrevista documental
Fonte: BRANCO..., 2014, 71’43’’; 71’44’’

Na imagem à esquerda (Figura 50), vemos a projeção da entrevista em um das laterais da
nave de Cravalanças. Um plano integrado à sua trama, a seu espaço e à sua ação. A superfície
de projeção acaba por ressaltar as diferenças entre esses usos, dado que a nave do agente, além
de metálica, não tem suas paredes lisas. Na imagem à direita (Figura 50), vemos a mesma
entrevista sendo mostrada do modo mais comum entre as produções do cinema documentário
que se valem desse artifício – tipo de plano, tipo e nuances da fala que se busca, identificação
do interlocutor. A tela não é mais a da personagem, é a nossa, a do espectador. O relato que nos
contam tem a mesma vertente da fala dos planos iniciais de suas apresentações. A imagem
volta a ser da projeção de Cravalanças em sua nave. Voltamos propriamente à trama
ficcionalizada do filme. No momento logo seguinte, Sartana adentra, digamos assim, mais
fortemente esse universo. Num encontro com Marquim, ambos planejam como será a emissão
sonora do plano de ataque à Brasília. Até então, a personagem Sartana, de Claudio Irineu
Shoquito, apesar do nome e de seu suposto desaparecimento, é apresentada majoritariamente a
partir de uma perspectiva documental.
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A perspectiva de construção do filme é bastante coerente. Há um fato violento de
contornos pouco precisos. Tal imprecisão e violência diz respeito à disparidade social que
conduziu a formação e o trato de áreas como a Ceilândia, e que continua a produzir uma gama
ampla e acentuada de injustiça no país. Injustiças que se tornam invisíveis socialmente pela não
apuração, registro e publicização de fatos como o tratado no filme. A postura que se vê em
Branco sai, preto fica, assim como em A Cidade é uma só?, é de tomada da narrativa como
instrumento político. E que, no caso do filme em questão, muito bem cabe a criação de um
contexto absurdo, em que se acentuam os fatores de repressão e segmentação social para
abordar absurdos reais que são também de forma nada razoável desdenhados. Em um debate
sobre o filme no 3º Colóquio Cinema, Estética e Política, realizado em abril de 2014 na
Universidade Federal Fluminense (UFF) em Niterói, o diretor Adirley Queirós expõe com
clareza essa percepção. Ao comentar uma exposição sobre a cidade de Brasília, ele avalia: “ali
está uma narrativa do poder. A narrativa é um instrumento de poder” (QUEIRÓS, 2014).
4.4.3 A ficção na construção de uma história sem arquivos
A utilização de arquivos no cinema documentário é recorrente. Fotos, filmagens, áudios...
A diversidade de materiais tem paralelo na diversidade de formas e perspectivas de uso desses
recursos, que têm forte apelo historiográfico. Pode-se dizer que a maior parte dessa recorrência
se dá a partir de uma perspectiva comprobatória de um discurso anterior, conformando-a
através de depoimentos ou relatos em voz over.
Outros usos, menos ou nada simplistas, assumem o arquivo como material a ser
analisado, trabalhado, recontextualizado, partindo de sua inércia inicial para a potencialização
do olhar sobre o que através dele pode ser engendrado enquanto leitura do que se vê. Nessa
perspectiva, ressalta-se a cinematografia do cineasta alemão Harum Farocki, que tem como
expressão forte de seu trabalho a retomada da imagem, com ênfase também em arquivos, numa
perspectiva crítica e de abertura dos níveis de legibilidade desses materiais.
Nos filmes de Adirley analisados aqui, os arquivos, ou a ausência deles, surgem primeiro
como um fato da negligência tanto sobre a história das periferias, quanto de sua cidade natal,
Ceilândia. Se não há registros dessa história, do que há, então? E, principalmente, como são
esses registros? Em Branco sai, preto fica, como vimos, não há nada, no filme ao menos, que
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reporte o dia da repressão policial que marcou tão profundamente a geração do cineasta. O
filme se vale de poucas fotos de outros momentos, nas quais vemos a juventude local se
divertindo, e produz, a seu modo, novos registros sobre o fato através das presenças e falas de
duas de suas personagens. As fotos que restam daquele momento são retomadas na narrativa
não diretamente ao que mostram. Elas acabam por reforçar a existência da repressão ao darem
visibilidade a como o baile mobilizava os moradores, ao expor a falta de razões para qualquer
intervenção policial sobre aquele lugar de lazer. A ficção científica sui generis que o filme traz,
abarcando o arquivo existente e produzindo novos, é também, e sobremaneira, um mecanismo
de amplificar a agudez da repressão e da segregação que vivem as comunidades vizinhas ao
grande empreendimento nacional que é a cidade de Brasília.
Em A Cidade é uma só?, a ausência da campanha televisiva que estimulava a remoção
das famílias das comunidades do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI)
e da Vila do Urubu para a área que se tornaria a Ceilândia contrasta com a fartura de arquivos,
de áudio e de vídeo, sobre a construção e os primeiros anos da cidade de Brasília. Há farto uso
deles, recontextualizando-os através tanto da busca documental de Nancy, quanto da campanha
fictícia de Dildu. O filme, inclusive, é sugestivamente produzido com recursos de um edital
público que tinha como tema os 50 anos da capital do país.
Desde seu começo, veremos a forte integração desses arquivos no corpo do filme, sendo
combinados de formas distintas, mas todas numa perspectiva crítica ao que se pode ver e ouvir
neles. Da cartela com o título da obra, e a marca de um X que saberemos depois seu
significado, ouvimos já o áudio de um relato do arquiteto Oscar Niermeyer ressaltando a vida
dessa grande metrópole, seguido da imagem, sob o ponto de vista de quem está num carro, de
uma rua não asfaltada com casas populares no entorno ao som de uma emissão de rádio,
claramente de décadas anteriores, que também enaltece o grande destino do lugar que abrigará
o cérebro das decisões nacionais.
Do choque inicial entre o otimismo do locutor de rádio, de outra época, com imagens
atuais que o contradizem, teremos uma junção que equipara a memória local, dos moradores de
Ceilândia, com mais arquivos de época que, ao som de marchinhas famosas de carnaval,
seguem os louvores à capital. O elo se dá pela fala de Marquinhos, que numa roda de amigos,
com a presença de Dildu, canta um rap cuja letra fala diretamente de seus contextos; ao final
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lembra ser essa uma canção “das antiga”. O corte da cena une o rap a imagens do Palácio da
Alvorada e de outras das construções emblemáticas de Brasília numa campanha televisiva que
registra seu décimo segundo ano de existência e termina com um convite: a cidade espera por
você.
Posteriormente, teremos a confrontação de versões sobre o início da ocupação de
Ceilândia. Agora não mais por sugestões, mas por embate direto entre uma reportagem de
época e os relatos de Nancy sobre o que lembra da remoção das famílias e da chegada a um
local que não correspondia ao programa anunciado pelo governo do estado. Sob essa nova
perspectiva, os registros que existem sobre esse momento, pior do que a negligência, falseiam
as reais motivações da Campanha de Erradicação de Invasões (CEI); fica claro o descompasso
entre o que prometia e o que aconteceu de fato. Tais arquivos são reais, mas não correspondem
à realidade, ao menos não às realidades que o filme traz à tona; precisam ser postos à prova,
revistos num outro contexto, expondo seus vieses, suas implicações políticas.
Porém, a postura mais surpreendente do filme se dá em relação ao comercial de televisão
que Nancy diz ter feito parte. A sequência que aborda especificamente esse material da
Campanha que gerou Ceilândia tem como principal eixo a fala da personagem que detalha
minuciosamente como chegou às gravações do comercial, descreve outras ações promocionais
agregadas e faz uma avaliação sobre o porquê de recrutarem crianças residentes das áreas que
seriam afetadas. E, intercalando a entrevista, muitas vezes sobrepondo imagens, temos recortes
de jornal com recorrência do título da Campanha.
Em meio aos recortes de jornal, vemos no filme o comercial de televisão que Nancy diz
ter participado. Nesse momento, a aparição desse arquivo não nos espanta, ele seria mais um
dos documentos reunidos para a feitura do filme, inserido como espécie de prova do que nos
diz Nancy. Mais adiante saberemos que, na verdade, o videotape original não mais existe, ou ao
menos não foi encontrado para o filme na pesquisa por registros nos arquivos públicos.
Diante dessa ausência, a postura da obra é de recriação desse material a partir da memória
e da orientação de Nancy, que demonstra o quão foi afetada por aquela ação. Vemos o
comercial primeiro como arquivo real, de época, que comprova um relato; utilização recorrente
e acrítica em produções do cinema documentário. Depois, pelo próprio filme, em seus
momentos finais, sabemos da recriação, acompanhamos seus bastidores. Não há, obviamente,
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em se considerando esse desvelar, intenção da obra de suprimir a ausência de um arquivo pela
recriação de outro. Nem de utilizá-lo concebendo-o enquanto material que por si revela um
dado da realidade, objetivamente.
Antes de termos essa revelação, uma passagem de Nancy lendo editoriais de jornal do
ano de 1971 e sendo entrevistada pelo diretor, algo explicitado na cena por sua voz audível, põe
esse gesto do filme sob outro ponto de vista, ou nos suscita outras questões acerca de sua
veracidade. Após ler a manchete do dia primeiro de abril desse ano, ela contesta o que diz o
jornal. Como estaria quase pronta Ceilândia naquela data se as famílias já haviam sido postas lá
no mês anterior? Ao que o diretor completa lembrando que a publicação foi feita no dia da
mentira. Há o estabelecimento então de um jogo um tanto vertiginoso, de um lado o arquivo
real que mente sobre a realidade, do outro um arquivo recriado, e novo portanto, que segue as
instruções de quem viveu o que quer mostrar. E o mostra desvelando seu processo de produção.
O filme não estabelece uma postura de isenção diante dos arquivos que utiliza. Em
nenhum dos sentidos. Nem do material em si, nem de sua retomada no contexto específico da
obra. A relativização do que o arquivo, enquanto documento, pode representar na construção do
discurso histórico é um ponto forte de propulsão de sua postura crítica, chegando ao ponto de
se dar o direito de recriar internamente um arquivo que se perdeu – já que em si o filme por
completo é também já um documento histórico. Por que não? Se para a obra tais materiais têm
que ser postos em perspectiva, serem confrontados levando-se em conta suas origens, seus
contextos de feitura, por que não inserir na dinâmica da construção do discurso histórico,
evidenciando suas implicações, seus pontos de vistas e seus atravessamentos com outros
discursos já formulados? O gesto que a obra estabelece quanto à sua apropriação desse tipo de
material é claro e se insere na própria dinâmica que critica de forma honesta, coerente. Mostra a
instabilidade dos documentos. Mostra o possível viés político também na ausência deles. E, por
isso, os recriar, mostrando também o contexto e a forma da recriação.
4.4.3.1 A ficção evidente e o aporte documental nos filmes de Adirley Queirós
Há uma pequena cena em A Cidade é uma só?, isolada, de certa maneira, que parece ser
um bastidor de gravação. Nesse caso não da recriação de algo, mas do próprio filme. Nela
vemos Dilmar Durães, Nancy, Adirley e Dandara. Dilmar brinca com a forma de falar do
candidato, sua personagem, nas panfletagens de rua, no corpo a corpo com o eleitorado. Os
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outros três riem. Ele ri também, depois de imitar os sons dos tiros que fazem parte de seu jingle
de campanha. Um momento que remete ao primeiro encontro no início do filme, citado
anteriormente, em que há a apresentação de personagens e equipe do filme na cozinha de
Nancy. Seguem o jogo ficcional com o tratamento de mostração documental. Aqui, desnudam a
brincadeira, cumpliciam entre eles e conosco a criação ficcional que é a ação de Dildu na obra.
Não precisamos dessa cena para inferir tal ficcionalidade. Ela nos é dada por outras
informações, como por exemplo pelo partido que Dildu anuncia ser filiado. Mas ela está ali, e
apesar de fugir consideravelmente do que o filme nos mostra em todas as outras cenas, não a
estranhamos. Tomemos essa cena, ou o não estranhamento dela, como uma espécie de
emblema de como os filmes aqui analisados, e não apenas A Cidade é uma só?, trabalham os
elos entre a ficção e o documentário no cinema.
Tanto em A Cidade é uma só?, quanto em Branco sai, preto fica, mesmo considerando as
diferenças entre eles, a ficcionalidade é evidenciada pelo exagero, pelo escracho. E a boa
convivência, digamos assim, entre esse extremo da representação ficcional com os aportes
documentais, nos dois filmes, se dá principalmente por duas razões. A primeira, já sinalizada
anteriormente, pela caracterização e performance das personagens, que resguardam,
independente de não serem as mesmas de um filme para o outro, elementos expressivos – de
aparência e de gestos – das pessoas que as interpretam. A outra razão, mais sutil, diz respeito à
afirmação do ponto de vista, ou de onde se expressam e sobre o que reportam. A divisão
territorial que os filmes trazem ganha outras dimensões metafóricas, que caracterizam a
diferença e o choque entre os territórios. Brasília, além de opressora em relação a quem está
fora de suas bordas, é ascética, limpa, sóbria, simboliza a ordem, a seriedade e também um
padrão de “bom gosto”.
Ceilândia, nesse ethos criado pelo CeiCine, e bem difundido nos filmes e nas falas de
Adirley, principalmente, é um espaço de recriação, de reelaboração, de espontaneidade, que
burla a normatização do opressor. No campo do cinema, Brasília seria uma espécie de
Hollywood, onde toda produção, independente do aporte financeiro, a tem como modelo. O
fazer cinema da Ceilândia, e das periferias em geral, se assume em oposição ao que está
pressuposto nesse modelo. Então, o local, as pessoas, os instrumentos e elementos de cena são
essencialmente originários, caracterizados enquanto expressão e realidade próprias. O escracho
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primeiro realça a crítica aos modelos, depois o que acusam em suas histórias. Em A Cidade é
uma só?, a expressão e o percurso de Dildu ridicularizam a forma em que está assentada a
comunicação política, ao passo que denuncia as injustiças que sofrem os moradores das cidades
satélites. Mostra os descompassos de representatividade ao deixar clara, também pelo exagero,
a distância que há no acesso a esses espaços de poder.
Em Branco sai, preto fica, tal expressão é levada a outro patamar. Os filmes de ficção
científica, que criam futuros extraordinários, trabalham com possibilidades ainda não
descobertas e criadas, como a viagem no tempo, são emblemas do grau em que se atinge,
através de artifícios, efeitos para a imagem, para uma plausibilidade e verossimilhança de uma
realidade que a rigor não compartilhamos, mas podemos imaginar. O filme de Adirley recria
uma ambiência futurista com poucos elementos, sem “escondê-los”, integrados ao contexto
atual da cidade de Ceilândia. A postura dessa criação em relação às referências que temos no
cinema – o próprio diretor diz que Blade runner, o caçador de androides (1982), famosa
produção do gênero, dirigida por Ridley Scotch e estrelada por Harrison Ford, lhe serviu de
parâmetro – não se dá como uma tentativa de filiação direta. Aqui, tal reprodução, ou recriação,
do modelo se estabelece como uma paródia, crítica, que ao mesmo tempo afirma a força que
pode ter um cinema feito na periferia e se vale das implicações dessas narrativas em sua crítica
particular ao contexto que aborda.
A paródia em Branco sai, preto fica se situa nas caracterizações das personagens e em
como adapta suas locações para a trama. Na primeira das sequências em que nos são
apresentados Dimas Cravalanças e sua missão, já temos os elementos dessa brincadeira. Após
sua viagem de vinda ao passado, o vemos ler seu relatório. Suas anotações estão num caderno
velho, esgarçado, sua fala mostra um sotaque forte, que remete a regiões interioranas do país, e
o que relata é também absurdo para o tipo de papel que interpreta: “Saudade de mãe, de pai...”
(BRANCO..., 2014, 10'20''). A forma de Dimas se expressar e a forma como é mostrado –
roupas, instrumentos, demais elementos de cena – remetem a seu contexto local, mesmo que
não diretamente ligado a suas atividades próprias, cotidianas. Assim, ele, personagem cuja
ficcionalidade é evidente, mantém traços que atribuímos à sua realidade. Os mecanismos de
exacerbar um tipo de narrativa que é já de extremos, são também, curiosamente, responsáveis
por manter um elo documental sobre o que vemos e ouvimos.
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O que seriam limitações para a produção do filme se tornam aqui elementos fortes de
expressão. Há uma clara postura política dessas obras que nutrem suas escolhas estéticas. O que
subjaz às duas histórias é uma autonomia do espaço periférico em relação ao centro. Uma
quebra de subordinação, da hierarquia que faz desses locais negligenciados o exemplo do que
não deu certo, do que é precário, e que teria no centro um modelo almejado e distante. O fazer
cinema do CeiCine traz para o plano sensível, para as escolhas estéticas, para as histórias que
conta e como as conta, seus instrumentos de autonomização frente ao que é dominante também
no cinema. Da paródia de Dildu, que acirra vermos como se dá o jogo político eleitoral do
ponto de vista da periferia, à paródia de Dimas, que leva a uma representação extremada um
fato extremo, que o retoma de forma absurda mostrando o quão absurdo é, temos a afirmação
de uma forma de fazer e de uma expressão cinematográfica.
4.4.3.2 A ficção como instrumento político do documentário
Se considerarmos o impulso documental que está na base dos dois filmes aqui abordados,
podemos perceber melhor como atua a ficção nas propostas estéticas deles e suas implicações
no elo que é estabelecido com as realidades abordadas. Retomemos a perspectiva de que as
formas como são construídos e expostos os elementos ficcionais são um tipo de resposta
criativa, política, à negligência com que são tratados os fatos marcantes das comunidades
periféricas; a percepção de que a narrativa tida como oficial, que podemos ver principalmente
nos arquivos utilizados em A Cidade e uma só?, tem um forte viés político, uma forte marca do
ponto de vista de onde se fala e a quais interesses atende.
Em A Cidade é uma só? temos uma interessante convivência entre personagens de
distintos caracteres, sendo que mesmo os que têm suas ações ficcionalizadas mantêm elos com
seus traços documentais, o que abre mais um veio de convivência, interna, digamos, desse
ininterrupto ir e vir entre realidade e ficção que podemos ver na obra. O fato central, a que as
outras expressões da narrativa se relacionam, é a campanha publicitária que estimula, ou
apazigua, a ação de remoção das famílias de antigas ocupações irregulares para uma área
inóspita, onde se criou a cidade satélite de Ceilândia. Ter um candidato a deputado distrital abre
para o filme a possibilidade de tratar diretamente o tema sob o viés da justiça social, da
demanda política ainda pendente, expondo as reivindicações e formas de reparação dos danos
causados pelo próprio Estado. Ter um corretor de imóveis, por sua vez, abre um outro viés de
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abordagem da questão de moradia, especulação, regulação dos espaços, ou a falta dela, que se
liga também diretamente ao fato histórico levantado.
Interessante ressaltar que o tratamento dado às três personagens tem forte identificação
com as formas documentais de criação cinematográfica. E, mesmo assim, temos elementos
suficientes na obra para identificar os estratos ficcionais que estão aportados nela.
Em Branco sai, preto fica essa relação se estabelece de forma mais complexa, mas é
também possível, em sentindo inverso agora, identificar os aportes documentais na trama
ficcional que engloba o fato histórico abordado. O tratamento dado às personagens mistura
formas tradicionais do documentário com formas tradicionais da ficção, correspondendo no
plano da composição audiovisual os elos aqui também estabelecidos entre ficcionalidade e
documentaridade. Da composição de sequência com planos decupados, ao acompanhamento de
personagem com o deslocar da imagem de acordo a seu deslocamento. Da construção de
ambiência sonora, de grande importância para nos situarmos num contexto de estado totalitário
com sofisticados mecanismos de controle, à captação de som da feira da cidade e de grupos
musicais locais para compor a bomba sonora que atingirá Brasília.
A ficcionalidade nos dois filmes se mostra como um duplo mecanismo político, que
abrange o meio de expressão e o discurso expresso através dele. Se mostra como instrumento
de tomada da construção narrativa, com o impulso de (re)contar suas histórias mal ou não
contadas. E tem como especificidade, responsável inclusive pela força com que ela se efetiva,
os traços documentais de suas personagens e lugares. Uma combinação sui generis que dá
densidade a essa tomada de postura e efetiva o olhar, em sentido contrário, da periferia sobre
ela própria e sobre o centro, com elementos e formas nela fomentadas.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dada a complexidade do campo de expressão e debate no qual se situa o fenômeno
destacado nessa pesquisa, faz-se necessário retomar algumas distinções quanto às perspectivas
de produção e análise das relações entre ficção e documentário no cinema, tendo como ponto
de partida o gênero documental. Do ponto de vista teórico e analítico, podemos distinguir três
vertentes mais recorrentes de abordagem do cinema documentário sob o viés de haver ou não
diferenças substanciais em relação ao filme de ficção. A primeira delas é quanto à descrença de
que o filme documentário resguarda especificidades em relação aos demais que justifiquem o
aporte valorativo de nossa recepção. Considera-se aqui dois fatores: que para a realização do
filme documentário há claros gestos de organização dos dados da realidade e que o meio e os
artifícios de linguagem cinematográficos por si já são instrumentos de ficcionalização do que
quer que venha a se tornar um filme.
A segunda perspectiva é a de apontar os traços distintivos do filme documentário nos
diversos aspectos que nos condicionam a reconhecê-lo enquanto tal, tanto no plano formal
quanto no contexto que o engloba. Nesse campo de afirmação, não se verifica mais
formulações que apontem a imagem como prova inconteste do que se vê. Os argumentos giram
em torno dos tipos de práxis recorrentes no cinema documentário que geram tipos de imagem,
de mises en scène, de performances, que são realmente diferenciadoras em relação a outras
experiências e propostas cinematográficas, considerando aqui ambos os campos de realização e
recepção. Aponta-se também nessa vertente os condicionantes externos que atuam em nosso
direcionamento do olhar para a obra, como o reconhecimento institucional e as formulações de
realizadores, analistas e críticos que acolhem e difundem as obras.
A terceira e última vertente, mais recente e mais específica que as anteriores, se posiciona
já não mais no esforço propriamente de afirmação ou negação da separação dos gêneros. Ela se
posiciona, internamente, em filmes específicos, através de derivações que podem ocorrer entre
a ficcionalidade e a documentaridade, mostrando os elos existentes e constatando que, mesmo
que concebamos oposições e incompatibilidade entre elas, há uma relação íntima de
consubstancialidade que possibilita não apenas a convivência de distintas formas, mas uma
verdadeira derivação de uma à outra.
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Do ponto de vista da produção, podemos destacar quatro posturas que trazem e
problematizam a ficcionalidade no cinema documentário. Comecemos pelos mockumentaries,
ou falsos documentários, que se posicionam criticamente ao gênero, construindo histórias
ficcionais e apresentando-as com procedimentos e efeitos característicos do filme
documentário. Uma segunda forma, que se apresenta como um tipo de acusação ao que se
mostra como real no filme, mas não o seria propriamente fora dele, são obras cujo rearranjo da
realidade para os propósitos do filme interfere no que seria próprio dela. Aqui o
questionamento se faz quanto à justeza abordada no primeiro capítulo desta pesquisa, e o
exemplo mais claro é Nanook, personagem que Flaherty criou para seu filme e que não
correspondia à vida da pessoa que o encena.
A terceira postura são as reconstituições de fatos tidos como reais através de
procedimentos padrão da encenação ficcional: atores, figurino, marcação de luz, planificação
das sequências. Um mecanismo de utilização restrito e que não chega a se tornar relevante
enquanto fenômeno para abordagens teóricas aprofundadas. A quarta e última são experiências
como as que são analisadas aqui. Filmes documentário, ou de forte aporte documental, que
assumem procedimentos ficcionais nas formas de lidar com as realidades, personagens e
contextos que irão compor as obras.
O último caso descrito, no qual o fenômeno analisado nesta pesquisa está inserido, é
composto de quantidade e diversidade significativas de obras, em diferentes momentos da
história do cinema, que de fato suscitam e suscitaram considerável esforço de teóricos e
realizadores na compreensão de suas forças expressivas e especificidades. Podemos citar
cineastas como Jean Rouch e Pierre Perrault, que criaram artifícios ficcionais como meios
novos para os filmes documentário. Podemos citar Abbas Kiarostami e mais recentemente
Pedro Costa, que trabalham fortemente a documentaridade em filmes que os próprios diretores
apontam como ficcionais. Cineastas como esses são grandes fontes para análises dos elos
apontados aqui. E a força e atualidade de suas obras demonstram o quão latentes permanecem
as questões que os cercam.
É interessante notar que o processo de depuração do cinema documentário no Brasil, que
se fortalece consideravelmente no contexto de valorização do cinema no país a partir dos anos
2000, sendo batizado de retomada do cinema brasileiro, dialogue tão intimamente com essa
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postura de pensar o filme e a realidade através do que a ficção pode trazer de força expressiva
para o gênero. Um gesto que de tão recorrente pode ser visto enquanto fenômeno interno,
mobilizando cineastas, críticos, analistas, curadores de festivais especializados e o público, que
mesmo restrito aos poucos espaços de exibição dessas obras, faz também reverberá-las.
As questões levantadas para o desenvolvimento desta pesquisa têm como estímulo uma
combinação de fatores que alia a experiência de espectador, a vivência prática de realização
audiovisual com ênfase no cinema documentário e um prévio conhecimento de parte das
formulações teóricas sobre temas e fenômenos afins. Uma primeira suspeita apontava para um
descompasso quanto à concepção de que tais hibridações no cinema nos tiram os aportes de
reconhecimento da obra, gerando um grau de indistinção tal que não saberíamos mais
identificar se tratar ou não de um documentário ou sobre o que há de documental e de ficcional
no filme. Essa dúvida não se refere a um possível jogo de confirmações que nos garantiriam o
status sobre o que vemos e ouvimos, mas de como nos relacionamos com a obra, através de
seus arranjos internos, pelo que presumimos ser real ou ser uma derivação ficcional que o tem
como origem. Essa impressão se aplica aos filmes analisados por avaliar que a experiência de
fruição que eles nos estimula não passa por querer confirmações sobre essas segmentações.
Se olharmos para No Quarto de Vanda (2000), do cineasta português Pedro Costa,
referência clara dos filmes que compõem o segundo bloco de análise desta tese, podemos
inferir claramente o mecanismo de feitura do filme que une decupagens prévias da cena,
enquadramentos rigorosos, proximidade com que se filma uma ação que parece alheia à
câmera, com o caráter fortemente documental de sua personagem principal, dos lugares onde a
vemos, seu consumo regular de drogas, suas expressões, gestos, temas... (Figura 51). O cineasta
relata em entrevistas o que lhe parece caracterizar a ficcionalidade do filme: repetir as
encenações para que se chegue a um resultado esperado, ao passo que diz ser a dúvida mais
pertinente levantada sobre o filme pelo público a preocupação com Vanda, a Vanda real que
todos sabem que mora naquele local e vive o vício da heroína.
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Figura 51 - Vanda e amigo conversam alheios à câmera
Fonte: NO QUARTO..., 2000, 137’01”

O fato do cineasta considerar seu filme uma ficção por ter controle sobre o espaço do
plano e sobre a possibilidade de suas personagens repetirem suas ações e falas não sobrepõe
outros aspectos que nos fazem vivenciá-lo a partir de seus aportes documentais com as
realidades mostradas. Chamar atenção para a ficcionalidade da obra parece uma provocação à
uma característica pressuposta do filme documentário de estar submetido à ação das
personagens, da não interferência, de um certo purismo no olhar para um realidade alheia ao
filme. Mas dessa ingenuidade não parece mais padecer o documentário, ou a parte mais
expressiva dele, já há bastante tempo. A diferença entre essa postura mais conservadora no
gênero e a de Costa, ou a dos filmes analisados aqui, pode ser de gradação da concepção e do
trabalho de mise en scène e performance, mais do que um choque entre opostos.
O que podemos ver a partir das análises dos filmes é que a presença mesmo reconhecida
da ficcionalidade não sobrepõe ou inviabiliza nossa relação documental com a obra.
Ressaltando também que há uma espécie de lugar de onde se parte para se atingir a derivação
do que seria o oposto. Quer dizer, nesses filmes parte-se do documental para se pensar e se
produzir também ficção. Se analisarmos um filme como Viajo porque preciso, volto porque te
amo (2009), poderíamos concluir que há uma relação inversa. Mesmo que as imagens sejam
documentais, boa parte inclusive produzida com outros propósitos, elas estão rearranjadas em
torno de uma narrativa claramente ficcional que as cadenciam em função das desventuras
narradas pela personagem principal.
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O elemento formal que primeiro chamou atenção para o desenho desta pesquisa, como
meio proeminente da relação entre ficção e documentário no filme, foi a construção da mise en
scène. A valorização do ato de elaborar a cena nos filmes aqui analisados é um dado central
para o entendimento do fenômeno a partir dos prismas estabelecidos de abordagem. As mises
en scène que podemos ver nas obras analisadas reúnem elementos característicos de ambas as
posturas, documental e ficcional, e chamam atenção para como se pode pensar esse elemento
da composição cinematográfica no campo documental.
Trazer a encenação no cinema como chave analítica do filme documentário parece
possibilitar ao analista partir de um aspecto central, uma evidência, para as muitas implicações
que podem estar associadas a ele. No caso específico do documentário, pensar os elementos da
cena, sua dinâmica e as condições aparentes de sua construção, potencializam o olhar analítico
para as relações intrínsecas entre a estética, a ética e seus rebatimentos políticos.
Pensar a encenação no cinema documentário presume um debate sobre a natureza do
filme, suas especificidades, limites e possibilidades. Implica a problematização das concepções
em torno do real e da expressão artística que se faz através dele. E, fazendo um recorte mais
específico, pensar a encenação no atual contexto do gênero no Brasil, considerando as
características ressaltadas nesta pesquisa, nos conduz a afirmar as especificidades desse campo
de expressão, que ganham maior relevo quando postas numa convivência com formas e
mecanismos ficcionais.
É possível verificarmos a diversidade e riqueza de abordagens nos autores que
contribuem com suas formulações para o trabalho em questão. E tal riqueza e diversidade
dialoga diretamente com parte considerável da produção documental que estimula a análise das
muitas implicações envolvidas na ficcionalização em filmes documentário, no convite à auto
mise en scène de personagens, à reencenação de tradições, de cotidianos. Principalmente, pelo
aspecto mais revelador da cena documental com as especificidades identificadas aqui, a partir
das obras analisadas, que é a composição cinematográfica através do caráter liminar e
ambivalente da performance.

Ficcionalizar a errância de vidas ordinárias, seria menos torná-las
‘comunicáveis’ sob este ou aquele modo de narrativa, do que nos colocar
diante da demanda de reordenação do espaço sensível: como se a cena que
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pudesse abrigar os personagens ainda não existisse e precisasse desse encontro
entre filme e real para se criar (BRASIL, 2011, p. 14).

A ficcionalização, como vimos nas obras aqui abordadas, e que pode ser vista em outras
produções recentes, se mostra como um artifício potencializador da experiência documental,
revelando o quão fértil pode ser esse vínculo no cinema e o quão ele já existe fora dele, na
própria realidade com a qual o documentário se faz. As posturas de composição
cinematográfica que tão conscientemente promovem esse encontro colocam o filme em
evidência enquanto superfície dupla que representa a realidade ao recriá-la, num jogo
incessante entre a opacidade e a translucência do meio cinematográfico.
Abordar compreensões de performance no cinema documentário através da análise de
suas mises en scène foi de suma importância para se chegar às compreensões apresentadas
sobre o fenômeno estudado. O caráter liminar da performance e seus contornos dramáticos,
quando pensados nas relações sociais, parece nutrir essas produções da tão íntima relação que
podemos traçar entre o que os filmes e as teorias expõem. A composição da mise en scène
nesses filmes tem no estímulo à performance sua força motriz. É através desse duplo
movimento, de encenação e formação, que se compõe a representação do eu na vida social,
cotidiana, que o cinema se lança a experimentar formas de olhar e criar a partir da realidade,
estimulando as derivações do real à ficção, e também em sentido inverso, através dos elementos
intrínsecos à linguagem cinematográfica. Tais obras nos expõem, como num jogo de espelhos,
à coexistência da espontaneidade e da artificialidade na performance, dentro e fora do filme, e
fazem com que haja uma consonância, uma coerência, entre essa esfera da expressão e os
outros elementos de composição da cena, que também transitam entre a previsão e o gesto
espontâneo, que se quer, em algum nível, imprevisível.
Portanto, a ficcionalidade, como vista nessas obras, afirma, paradoxalmente, o
documentário. Afirma a força expressiva que o cinema pode ter ao trabalhar imerso e através de
contextos e personagens reais. Afirma um sentido de cumplicidade que se estabelece em nossa
vivência fílmica ao supormos os elos do que vemos e ouvimos com a realidade que
compartilhamos. Cumplicidade essa que ganha outras dimensões para além da informação, do
fato ou do ponto de vista sobre ele. Esses filmes, mais do que nos informar, nos fazem conviver
com as realidades que recriam pelos entrelaçamentos do real com sua própria ficção. A
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vertigem desse cinema não quer confundir, e não nos confunde, ela nos surpreende por fazer o
inverso do que parece.
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POST SCRIPTUM OU BREVE RELATO SOBRE O PERCURSO DE PESQUISA
A tese aqui apresentada, Na Vertigem do Cinema: mise en scène e performance como
meios de convivência da ficcionalidade no filme documentário brasileiro contemporâneo, teve
início em 2012 através do projeto Mise en Scène e Acaso no Filme Documentário: estudos
sobre as formas de mise en scène no filme documentário contemporâneo e suas relações com
as imprevisibilidades do real. As transformações que o percurso da pesquisa estimulou estão de
alguma forma, em algum nível, expressas na reformulação do título do trabalho. Vertigem,
performance, convivência, ficcionalidade... novos e fortes termos que marcam bem as escolhas
de investigação que culminaram neste trabalho. Farei então um traçado desse percurso
identificando o universo de impressões, intuições, formulações, pontos de inflexão e caminhos
de abordagem do fenômeno que analiso.
Acompanhar de perto as produções de filmes documentário brasileiros me fez perceber
gradualmente a recorrência com que formas atribuídas à ficção vinham sendo incorporadas às
obras, gerando um contexto específico no nosso cinema, que entre outros aspectos, acentuava
um debate bastante fértil e diversificado acerca da natureza do filme, não apenas documental, e
suas muitas implicações. Percebia também que o primeiro impulso analítico, de críticos e
realizadores, frente a uma obra fronteiriça, era de negar seu aporte documental, ora afirmando a
evidente ficcionalidade dessas experiências, ora apontando para uma indefinição vertiginosa do
que seriam tais expressões.
Um aspecto me chamava atenção nessas experiências e me parecia revelador do que
muito posteriormente chamei de convivência. A composição de cenas nesses filmes, com graus
diferentes de intensidade, nos dá os elementos de suas feituras e nos possibilitam avaliar os elos
entre a documentaridade e a ficcionalidade que as compõem.
Voltando à cronologia do processo, formulei essa impressão para a elaboração do projeto
de ingresso no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o intuito de abordar formas de composição de
cena documental que transitam entre o domínio e o não domínio dos seus elementos
constitutivos. As cenas em questão, apesar de revelarem traços de previsibilidade dos atos,
mantinham aspectos de acaso, ou de imprevisibilidade, no trato com as personagens e contextos
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reais que traziam à tela. O estudo, então, se voltava para pensar o que poderia ser uma mise en
scène documental, estimulado justamente por experiências que colocam tensão nesse
reconhecimento. O pressuposto que substanciava essa impressão era de que tais atos de
composição cinematográfica se portam numa perspectiva de superação de dicotomias entre os
gêneros ao passo que não destituem o lugar, com suas especificidades, do filme documentário.
Tinha nesse momento o foco direcionado para a presença do acaso como valor que
potencializa formas de composição documental no cinema e que, presente nas estratégias de
filmagem, resvala para a cena traços de espontaneidade, indeterminação e imprevisibilidade
que atribuímos ao encontro do cineasta com personagens e contextos reais em suas práxis
artísticas. E isso está expresso no objetivo geral que compõe o projeto que reformulei –
apresentado para avaliação da banca de qualificação, composta pelos professores doutores
Wilson Gomes e Fabio Sadao, ocorrida em abril de 2014, no Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunicação da UFBA – da
seguinte forma:

Analisar a partir da recente produção do cinema documentário a presença de
estratégias de composição fílmica aparentemente contrastantes num mesmo
filme, sendo elas: a mise en scène, que pressupõe a valorização da composição
de cena, com previsão e controle dos elementos cênicos como o desenho do
plano, o cenário, as personagens; e o acaso, cujas estratégias de produção se
pautam a partir das indeterminações de contextos reais; problematizando suas
implicações no entendimento das especificidades de elaboração e fruição do
filme documentário.

Nesse momento, o corpus de análise era composto, além de alguns dos filmes presentes
nesta tese, de obras de caráter autobiográfico como forma de estabelecer a abordagem das
questões centrais através da diversidade de produção do contexto atual da cinematografia
brasileira. Também, para a qualificação, foi apresentado um artigo, cujo esforço se destinou a
problematizar as noções de mise en scène no cinema, trazendo-as para o gênero documentário;
artigo esse que foi integrado, em partes, ao segundo capítulo deste trabalho.
As contribuições provenientes das avaliações da banca de qualificação fizeram precipitar
a mudança de eixo mais significativa do percurso desta pesquisa, que se consolidou através do
diálogo com o orientador, Francisco Serafim, e da vivência e trabalho de investigação no
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período de intercâmbio na Universidade Paris 1 Phantéon Sorbonne, sob orientação do
pesquisador José Moure. Tal ponto de inflexão se deu pela constatação de que partir da
problematização do acaso na construção da cena documental poderia apontar, de forma mais
geral, para um corpus de análise sem contornos precisos. O acaso, enquanto valor, enquanto
compreensão, a ser conceituado no âmbito do cinema documentário, se mostrou por demais
abrangente, pouco preciso, e não necessariamente aplicável a todas as obras que fazem emergir
o fenômeno identificado para esta pesquisa. Então, trazê-lo como categoria analítica central
exigiria uma mudança de corpus, possivelmente uma mudança de perfil de fenômeno a ser
estudado.
Optei, então, por voltar aos filmes que me estimularam a elaborar a proposta desta
pesquisa e colher deles as questões centrais que deveriam nortear os esforços de abordagem
teórica e de análise. A ficcionalidade no filme documentário, ou os elos documentais e
ficcionais, é o traço mais evidente dessas obras e por aí se poderiam delinear, e foram
delineados, aspectos do fenômeno. Soma-se a essa evidência a constatação de que, apesar de
serem questões que percorrem a história do cinema, há na literatura recente elaborações
devotadas ao tema, que apontam para sua atualidade através de novos prismas de visualização.
Porém, mesmo redesenhando a estrutura desta tese, as questões levantadas anteriormente
e as abordagens já traçadas não deixaram de compor o campo de problematização da pesquisa.
Mudou-se o eixo, novas categorias foram agregadas, mas mantiveram-se os elementos que já
orbitavam em torno das impressões e intuições iniciais. Registro aqui a hipótese formulada na
reestruturação do projeto apresentado à época da qualificação e a hipótese que consta na
Introdução desta tese, como forma de expor as similaridades entre elas.
Hipótese do projeto: a produção de filmes documentário que acentuam o trabalho de
composição de cena a partir de procedimentos ficcionais, sem no entanto deixar de lado as
potencialidades do acaso, aponta para um tipo de postura e concepção do filme e da realidade
que o nutre de superação da dicotomia, frequentemente expressa no campo de estudos em
questão, entre uma demarcação clara, ontológica e formal do gênero e uma indistinção sua em
relação a outras expressões audiovisuais.
Hipótese apresentada na Introdução desta tese: a perspectiva de que a utilização de
formas associadas à ficcionalidade em filmes documentário gera um tipo de convivência formal
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que, ao invés de destituir as diferenças entre os gêneros, reforça suas especificidades ao,
paradoxalmente, nos mostrar seus elos dentro e fora dos filmes.
No subtítulo 4.1.2 desta tese, A realidade da cena, início da apresentação do fenômeno e
análise dos filmes, há uma terceira formulação que sintetiza também uma das concepções chave
desta pesquisa:

O filme documentário possui diferenças substanciais de outras expressões
cinematográficas. É reconhecido por um elo que se estabelece entre um pacto
documental no plano da recepção e a recorrência de modos de composição
que, mesmo falseáveis como nos mockumentaries, ou falsos documentários,
aportam no filme imagens e sons que direcionam nossa experiência
cinematográfica. As formas ficcionais, como vemos nos filmes aqui
analisados, podendo-se abranger o fenômeno para outras obras com
característica similares, reforçam o valor documental que há neles e, ao invés
de destituir sua documentaridade, evidenciam sua expressão.

Há uma derivação de uma hipótese à outra. Elas se complementam. E mesmo mudando o
centro da questão, que se desloca do acaso como determinante na concepção de uma mise en
scène documental para os elos e a convivência de formas documentais e ficcionais no filme, o
olhar sobre a cena como chave de entendimento do fenômeno e de análise dos filmes se
mantém. E foi justamente através do trabalho de analisar as obras a partir de suas mises en
scène que uma outra dimensão se mostrou necessária à pesquisa: as noções acerca da
performance. Trazer algumas dessas concepções no cinema documentário, provenientes de um
pensamento que se aplica às relações intersubjetivas no plano das interações sociais, significou
para este trabalho a possibilidade de visualizar/formular um amálgama das categorias até então
trabalhadas.
Os caminhos desta pesquisa apontam para a afirmação dos pressupostos e hipóteses
formuladas em suas diferentes nuances. Os gestos de composição que podemos ver nos filmes
do corpus de análise, de incorporação de formas ficcionais no trato com personagens e
contextos reais, se posicionam de maneira a superar as dicotomias que segregam os gêneros,
mas não criam com isso um campo de indefinição dos traços característicos de cada um, que
resultaria, segundo é mais comumente abordado, numa dissolução das especificidades do
documentário.
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As categorias de mise en scène e performance são também afirmadas como chaves
centrais de análise dos elos documentais e ficcionais no filme, mas que possivelmente o sejam
também para outras tantas expressões do gênero documentário pela abrangência de aspectos
reveladores que se pode inferir através dos arranjos de composição da cena que indicam suas
condições de feitura. E, por fim, a convivência de formas ficcionais e documentais no filme, ao
contrário do que se poderia se imaginar, reforça suas especificidades e cria formas de expressão
cinematográficas que fogem ao alcance dos mecanismos mais tradicionais de composição de
ambos os gêneros.
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