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AS FICÇÕES DE NÓS NA FILMES DE PLÁSTICO: reflexividade, intimidade e partilha 

no cinema brasileiro contemporâneo 

 

RESUMO 

 

Nosso objetivo no tecer desse trabalho é discorrer sobre as formas de escrita-leitura 

conjugadas entre o individual e o coletivo através do uso expressivo da intimidade, a partir da 

filmografia da produtora Filmes de Plástico, de Contagem, Minas Gerais. Acreditamos haver 

na experiência estética dos filmes brasileiros recentes, em especial dos que selecionamos para 

compor o corpus principal e constelar de análise desta tese, um processo que aqui estamos 

pensando como de recepção-criação por meio do emaranhamento de performances entre 

instâncias cinematográficas, sobretudo no que tange à recepção e produção das obras. A 

metodologia que nos ampara advém das teorias da semiopragmática, combinada com a 

pesquisa de campo realizada a partir de entrevistas e observação do processo de realização de 

parte da pré-produção e produção do longa-metragem No Coração do Mundo, da Filmes de 

Plástico, entre agosto e setembro de 2017, além de acompanhar circuitos de festivais do 

cinema independente brasileiro, onde circulam boa parte da cinematografia do grupo em 

questão, entre maio de 2016 e abril de 2017. A ideia de pensar em filmes que funcionam sob o 

regime estético-artístico do que aqui apontamos como ficções de nós – um termo que 

pensamos agregar essa tendência estética-artística de imbricamento entre o pessoal e o 

coletivo - parece querer apontar caminhos nos levando a um repensar da posição dos sujeitos 

quando da experiência de realização fílmica, que aqui não nos parece centrada no diretor, 

figura crucial do cânone da ideia de realização, mas numa ideia de cinema como espaço-

tempo de partilhas, diálogos entre o fora e o dentro de campo e de quadro, entre os corpos em 

cena, os corpos da cena e os corpos fora e diante do quadro, redesenhados sob as constelações 

de um cinema (em) comum entre vida e arte. Iniciamos esse trabalho apostando na ideia de 

que a forma do filme trazia em si questões pertinentes aos vínculos afetivos partilhados do 

grupo, no entanto, ao final da pesquisa, esta hipótese nos levou a outro caminho de 

pensamento, observação, análise a abordagem dos filmes: as formações, muito mais do que 

formas, das obras selecionadas quando lidas na chave desses vínculos transformam o quadro 

fílmico em um espaço de incorporação desses afetos, conferindo-lhe novas dimensões de 

acordo com os modos de leitura e os gestos da espectatorialidade. 

  

Palavras-chave: Cinema Brasileiro Contemporâneo; Intimidade; Ficção de nós; 

Performance; Reflexividade.  

 



 
 

THE FICTION OF US ON FILMES DE PLÁSTICO: reflexivity, intimacy and sharing on 

brazilian contemporary cinema 

 

ABSTRACT 

 

Our objective in this work is to discuss the forms of reading and writing conjugated between 

the individual and the collective through the expressive use of intimacy, from the filmography 

of the production of Filmes de Plástico, from Contagem, Minas Gerais. We believe in the 

baesthetic experience of recent Brazilian films, especially those that we have selected to 

compose the main corpus and constellation of analysis of this thesis, a process that we are 

thinking of as reception-creation through the entanglement of performances among 

cinematographic entities, Concerning the reception and production of the works. The 

methodology that comes to us comes from the theories of semiopragmatic, combined with the 

field research conducted from interviews and observation of the process of performing part of 

the pre-production and production of the feature film No Coração do Mundo, Filmes de 

Plástico, Between August and September 2017, in addition to accompanying festivals circuits 

of the Brazilian independent cinema, where a good part of the cinematography of the group in 

question circulates between May 2016 and April 2017. The idea of thinking about films that 

work under the aesthetic-artistic regime of what we have here as fictions of us - a term that we 

think aggregates this aesthetic-artistic tendency of intermingling between the personal and the 

collective - seems to point out ways leading us to a Rethinking the subject's position in the 

experience of filmic realization, which here does not seem centered on the director, a crucial 

figure in the canon of the idea of realization, but in an idea of cinema as space-time of 

sharing, dialogues between the outside and the inside Field, between the bodies on the scene, 

the bodies of the scene and the bodies outside and before the painting, redesigned under the 

constellations of a cinema (in) common between life and art. We began this work betting on 

the idea that the form of the film had in itself pertinent questions to the shared affective bonds 

of the group, nevertheless, at the end of the research, this hypothesis took us to another way of 

thinking, observation, analysis the approach of the films: The formations, much more than 

forms, of the works selected when read in the key of these bonds transform the filmic picture 

into a space of incorporation of these affections, according to the modes of reading and the 

gestures of espectatoriality. 

 

Keywords: Brazilian Contemporary Cinema; Intimacy; Fiction of us; Performance; 

Reflexivity. 
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INTRODUÇÃO OU NÓS, QUEM? 

 

  

          Eu sou mais forte do que eu. 

(Clarice Lispector na apresentação de Uma 

aprendizagem ou O livro dos prazeres) 

 

 

,Este trabalho de pesquisa nasceu através de nós, pessoas, filmes, textos, discussões e 

enlaces de tempo e espaço, esta é sua condição de existência. Nesse sentido, justifica-se a 

epígrafe roubada de Clarice Lispector como sua nota inscrita na apresentação do livro que 

começa com uma vírgula e termina com dois pontos: eu sou mais forte do que eu. Essa tese é 

uma tese e por isso não começa como a ficção (?) clariceana, embora tenhamos nos 

apropriado de seu alerta com o qual identificamos plenamente o exercício dessa pesquisa 

sobre a relação entre o eu e o nós que compõem o falar a partir de si mesmos no cinema, 

partilhas entre o individual e o coletivo que ocorrem a partir do uso expressivo da intimidade 

no cinema brasileiro contemporâneo, que olhamos com atenção especial a partir da 

cinematografia da Filmes de Plástico.  

Mas – cá entre nós - a tese começa sim com uma vírgula e poderá eventualmente 

terminar com dois pontos (dizemos eventualmente, porque muitas linhas e tempo separam 

essa introdução das considerações finais, logo, na escrita enquanto processo vivo na qual 

acreditamos, não há garantias), só que esses sinais estão em branco para passarem igualmente 

em branco numa leitura de caráter mais tradicional de um trabalho acadêmico, que sabemos é 

um dos modos de ler – e de ser – de uma tese. Fato é que os sinais estão aqui materializados 

porque indicam algo que também sentimos, como sentia a autora: tudo começou muito antes 

desse parágrafo e vai muito além dele. Os nós (o eu para Clarice) que inscrevemos são muito 

maiores do que nós (embora sejam igualmente construções). Foi um desafio dar a liberdade 

que essa tese precisava para existir.  

Essa pesquisa exigiu um momento de pesquisa de campo que só pode ser realizada no 

último ano de doutorado, o que nos colocou em uma dinâmica de trabalho e vida onde as 

experiências vividas tinham que ser processadas de forma muito rápida, através da reflexão 

dos dados que logo tiveram que ganhar corpo na escrita deste texto que apresentamos agora. 

Foi um lugar de extremo desconforto e desafio, um lugar de descobertas de nós mesmos e dos 

enlaces emaranhados que percebemos e tentamos apreender e traduzir (construir) daquilo que 

compreendemos como ficções de nós, ou seja, filmes realizados a partir das relações de 
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intimidade em determinado grupo, aqui no caso, a produtora coletivo Filmes de Plástico. Mas, 

foi um longo caminho até chegar a esse recorte.  

Durante o mestrado em Letras: linguagens e representações na UESC concluído em 

maio de 2012, tivemos a oportunidade de começar a entrar em contato com uma parte do 

cinema brasileiro contemporâneo, sobretudo em seu aspecto mais independente. 

Pesquisávamos a relação entre representação juvenil e linguagem cinematográfica no cinema 

brasileiro contemporâneo. Dois desses filmes que compuseram o corpus (na época apenas 

longas-metragens) da pesquisa eram feitos em pequenos coletivos ou produtoras, ainda 

informais, sem CNPJ, ou seja, em agrupamentos conhecidos como coletivos, sem qualquer 

patrocínio ou grande apoio, como foi o caso de Estrada para Ythaca (2009) ou Apenas o fim. 

(2008). Os filmes nos causaram grande impacto, não apenas por não ter a enorme quantidade 

de logotipos de patrocinadores como era usual no momento e como ainda é usual do cinema 

de ficção brasileiro, mas, sobretudo, pela experiência de estar diante de filmes que rompiam – 

parcial ou totalmente, com os horizontes de expectativa do que vinha chegando para nós, 

enquanto espectadores, do cinema brasileiro. Eles tinham um perfil de representação mais 

pessoal. A pessoalidade mais explícita, como recurso expressivo, nos tocou bastante. 

 Como chama a atenção Cezar Migliorin (2011), em relação aos coletivos (de onde 

nasce parte significativa desta produção), trata-se de grupos que se unem por afinidades 

estéticas e políticas, por um perfil de cinefilia, pela busca de uma forma e representação mais 

radicais e pessoais, bem como pela experiência de realizar filmes através de relações 

hierárquicas mais frouxas e horizontalizadas. No entanto, embora fosse mais explícito nos 

filmes independentes que tivemos acesso na época, era possível ver o cinema com 

pensamento mais comercial também se aproximando de estratégias de relação entre vida e 

filme: em Os famosos e os duendes da morte e As melhores coisas do mundo (outros dois 

filmes de nossa pesquisa sobre juventude e cinema) ainda que em menor grau e de forma 

distinta, com objetivos distintos, percebíamos gestos de incorporação de aspectos da vida 

cotidiana dos atores nos personagens dos filmes juvenis ou ainda a busca por estar mais 

próximo do universo que se vai representar no filme da parte da realização.  

Nessa época, finalizando o mestrado, já intuíamos, sobretudo através dos créditos e 

corpos em cena, por essas escolhas temáticas e artísticas, uma postura de certa 

descontinuidade, de alguma forma, em relação ao cinema que tínhamos, nós brasileiros longe 

dos grandes centros e festivais de cinema, acesso na época, que chegavam em nossas salas de 

cinema, que era ainda muito ligado às temáticas de favela e sertão, exploradas, sobretudo na 

ficção, quase sempre – embora haja exceções, como os filmes de Karin Ainouz, por exemplo - 
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pela ótica da violência ou da miséria, de forma distanciada das realidades dos realizadores, 

explorando estereótipos de identidades regionais, ou pelas comédias da Globo Filmes, 

cenários e narrativas consagradas pelo momento da Retomada do cinema no Brasil, no final 

da década de 1990 até meados da primeira década de 2000. 

No entanto, nesse momento, estávamos interessados em pesquisar as formas de 

representações de juventudes brasileiras atuais no cinema brasileiro como um todo, dando 

apenas o recorte para o contemporâneo, ou seja, juventudes atuais, e não necessariamente 

olhando para os perfis de produção e suas implicações políticas e estéticas. Como toda 

pesquisa implica um recorte, e num recorte muitas discussões precisam ser esquecidas ou 

colocadas em segundo plano, as questões em torno do viés estético e político desses filmes 

ficou menos delineado, nos inquietando a ponto de, mais tarde, propor um projeto de 

doutorado aqui no POSCOM –UFBA sobre o tema.  

 Desde a entrada no programa em maio de 2013, muita coisa mudou e outros nós foram 

tecendo-nos no fazer da pesquisa. As diversas apresentações no grupo de pesquisa LAF 

(Laboratório de Análise Fílmica do PósCom-UFBA, tanto em sua vertente documentária – 

Nanook - como ficcional – Pepa) foram fundamentais para a constituição deste texto que 

apresentamos agora. Nesses momentos, descobrimos sobre a aridez da possibilidade de falar 

de um campo de forma geral, falar de uma tendência em geral ou de qualquer coisa que se 

generalize do cinema brasileiro contemporâneo, sobretudo aqueles feitos entre amigos, com a 

família, que se alimenta das relações e subjetividades, que descobrimos ser o ponto que nos 

interessa discutir aqui (e do qual só conhecemos uma parte, a maioria que vai para festivais ou 

é organizada em mostras, há ainda as bordas, o cinema feito em comunidades, que nem 

sempre chega nos festivais de cinema independente de grande repercussão nacional, ou que é 

legitimado nacionalmente como cinema brasileiro independente). Em termos plásticos e 

formais, mesmo os filmes que nesse momento temos acesso são os mais diversos possíveis. 

Atribuímos esse fenômeno ao fato, sobretudo, dele, o filme, se fazer nessas relações pessoais 

e, ao se alimentar dessas relações, refletir os interesses e afetos do grupo. Pesquisá-los está 

sendo um desafio.  

 Não é que este gesto não esteja presente em um nível mais amplo, e não se possa falar 

de uma tendência mais pessoal, até mesmo em gestos e ficções de si ou gosto por narrativas 

minimalistas e pessoais (evitando, na maioria dos casos, o gesto de realização fílmica sob as 

lentes de macro identidades e sobre um Outro - o favelado, o sertanejo, sobretudo -  que, 

normalmente, era muito distante do convívio e da realidade pessoal do realizador ou 

produtora envolvida, como era mais recorrente no caso do período da Retomada) nos filmes 
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recentes, mas é que para perceber esses nós, essa rede, pareceu-nos - sobretudo durante as 

disciplinas e as tentativas de entrar nesse processo de análise - que era necessário rastreá-los.  

Muitas discussões e filmes ficaram em segundo plano, como aqueles que integraram 

as várias versões desta proposta de pesquisa, tais como A fuga da mulher gorila (2008), 

Morro do céu (2009), Estrada para Ythaca (2009), Pacific (2009), Os monstros (2011), Doce 

Amianto (2012), A cidade é uma só? (2010), O céu sobre os ombros (2009), Filme de Aborto 

(2015) e mais diversos filmes que hora ou outra brilhavam em nossa imaginação sobre o que 

poderia vir a ser esta tese, inicialmente aberta a compor seu corpus a partir de ficções e 

documentários que trabalhassem em/as relações de intimidade. 

Mais ou menos como na narrativa fílmica onde os quatro jovens vão em busca de 

Ythaca - no filme Alumbramento
1
 - para superação do luto de um amigo morto, que ajudou a 

inspirar a primeira versão desse projeto – que veio conosco de nossa pesquisa de mestrado - e 

também impactou igualmente o cenário brasileiro contemporâneo, voltamos ao lugar de onde 

muitas vezes partimos, inclusive neste caminho de pesquisa.  

 Estrada para Ythaca (2009), dirigido pelos primos Pedro Diógenes e Guto Parente e 

irmãos Luiz e Ricardo Pretti, foi citado, ao longo desta pesquisa, em entrevistas, por diversos 

realizadores. A obra é apontada, por diversos jovens realizadores que encontramos ao longo 

da pesquisa, como um filme inspirador no sentido de tê-los levado a produzir suas próprias 

obras de acordo com suas crenças próprias, por meio de dispositivo e impulso semelhante: 

entre amigos, com base na relação entre as pessoas e da forma mais simples possível e com o 

que tinham disponíveis: eles mesmos e tecnologias que estivessem acessíveis. Desde seu 

nome Estrada para Ythaca, podemos ver marcas desse emaranhamento já entre vida e arte, 

entre pessoa e personagem: Ythaca é escrito com Y, marcando a mistura do lugar com o nome 

próprio do sujeito que motivou a realização do filme, Ythallo Rodrigues, realizador-ator do 

coletivo Alumbramento na época e que interpreta o personagem morto. Além disso, a imagem 

da letra nos remete à encruzilhada narrativa do filme em que eles têm que escolher que tipo de 

cinema vão seguir. 

 

 

 

1  A coletivo-produtora Alumbramento evita o “do” nos créditos, preferindo ser chamado de Filme Alumbramento, 

do que um filme “da” Alumbramento. A princípio pode parecer algo que é apenas uma questão de linguagem e estilo, mas 

pode nos revelar discussões sobre propriedade e autoria que podem nos ajudar a compreender esse cenário independente e 

suas formas de existência. Falaremos mais sobre a questão nos capítulos 4 e 5.  
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Figuras 1-2: Nós na graduação, nós no doutorado. A amizade como forma de existência e resistência
2
.  

 

Fonte: acervo pessoal. 

 

 

Como dissemos, as citações ao filme em depoimentos – formais e informais - vieram 

desde cedo, tão logo ingressamos no PÓSCOM-UFBA, e dos mais diversos lugares e pessoas, 

desde o baiano Coletivo Urgente de Audiovisual (CUAL)
3
, nas figuras de Ramon Coutinho e 

Francisco Rêgo, com quem tivemos a alegria de encontrar ainda em 2013, num evento sobre 

juventude e mídias organizado pela UNIJORGE
4
, dentre outras pessoas por nosso amigo 

Leonardo Bião, onde os jovens realizadores ressaltaram a importância de criar em conjunto e 

urgentemente (critério criativo que marca o nome do grupo), e relataram que também foram 

muito impactados pelo Ythaca; assim como os realizadores mineiros da Filmes de Plástico
5
 e 

da El Reno Fitas
6
, cujo filme (primeiro longa-metragem dos realizadores envolvidos) Estado 

de Sítio (2010) foi inspirado no longa cearence.  

O longa-metragem mineiro, idealizado por Leonardo Gama, mais conhecido como Leo 

Pyrata, como assina em seus filmes, tem como premissa reunir oito amigos realizadores para 

passar alguns dias juntos sob a ameaça de um possível fim do mundo, tendo como principal 

matéria prima a si mesmos, com toda a liberdade de ficcionalização de si e a intimidade que a 

amizade permite. Então, assim como em Ythaca, os oito diretores assumem quase todas as 

funções de realização, desde o roteiro até a direção, atuação e pós-produção.  

 

2 
 Nosso primeiro encontro com o CUAL, em outubro de 2013, para discutir Juventude e novos modos de 

produção na contemporaneidade. convite feito e mediado por Leonardo Bião (de laranja) na foto à esquerda, 

feita em 2006, nosso amigo e colega de graduação e mestrado na UESC. Ana Luisa de Castro Coimbra de rosa, 

ao nosso lado, também citada nesse texto, tecida nessas linhas, é uma das pessoas mais importantes para 

realização dessa tese. Como já ouvi tantas vezes e se confirmou na tese: Quem tem amigos tem tudo. 
3 

 Um grupo de jovens de Salvador, que se reuniu no início da década de 2000 para realizar filmes e ações 

de formação de público que consideram urgentes (muito impactados por Ythaca nessa ideia de urgência)  
4 

 Em mesa sobre audiovisual, mídias sociais e juventudes realizada no I Seminário Interno da Unijorge 

em 2013. Minha fala foi sobre Cinema e Juventude: o cinema de garagem no cenário brasileiro contemporâneo.  
5 

 Produtora-coletivo mineira composta por André Novais, Gabriel Martins, Maurílio Martins e Thiago 

Macêdo Correia. Ver mais em: www.filmesdeplastico.com.br/ 
6 

 Produtora-coletivo mineira composta atualmente por Leo Pyrata, Leo Amaral, Flávio C. Von Sperling e 

Samuel Marotta. Ver mais em: https://web.facebook.com/ElRenoFilmes/?_rdr 
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 A amizade que fez possível Ythaca e Estado de Sítio foi de alguma forma, semelhante 

à que fez poder existir, nessas configurações, essa tese, essa pesquisa. Conseguimos uma 

cópia de Estrada para Ythaca (2009) e A fuga da mulher gorila (2008) no início de 2011, 

ainda no Mestrado, pelas mãos de amigos como Roberto Cotta - que fez essa mediação com 

sua generosidade ao mudar-se de Itabuna para Belo Horizonte e ter acesso a essas pessoas, 

festivais e filmes contemporâneos, compartilhando-os - e Guilherme Whitaker, produtor e 

idealizador da Mostra do Filme Livre – por quem nos chegavam filmes e catálogos de mostras 

como a Mostra do Filme Livre e o Cinema de Garagem, ambas dedicadas a esse cinema 

ordinário, por assim dizer. 

Em linhas gerais a narrativa de Ythaca, nos seus aproximadamente 70 minutos, 

acompanha os quatro amigos – Joaquim, João, Eugênio e Pedro – que decidem ir a um 

determinado lugar, a Ythaca, a fim de superarem, possivelmente, o processo de luto de um 

amigo, Julio (interpretado pelo também amigo Ythallo Rodrigues), que havia morrido aos 29 

anos na ficção. Não há muitas explicações quanto ao porque e as motivações dessa viagem em 

específico, apenas é clara a ideia de que eles vão juntos e isso é importante: pegar a estrada 

para Ythaca juntos, não havendo outra possibilidade. A amizade está ali narrativamente em 

destaque e parecia nos afetar no sentido de pensar que talvez, se não fossem aquelas relações, 

aquela energia que atravessa o filme e nos afeta, o filme não teria a forma que tem. Nesse 

sentido, entendemos sua potência dual de tédio e entusiasmo, tantas vezes relatadas por 

pessoas distintas em apresentações e bate-papos dentro e fora do mundo acadêmico. O tédio é 

uma das faces do cotidiano, do comum, do banal. Um cinema que lida com esse espaço de 

criação está aberto a esse risco. 

Algo semelhante percebemos em A fuga da mulher gorila (2008), realizado pela 

produtora-cooperativa – como se denominam em seu site oficial - Duas Mariola Filmes, 

dirigido por Felipe Bragança e Marina Meliande que constroem juntamente com as duas 

atrizes Flora e Morena um road movie musical de nomes próprios e canto amador, onde as 

canções dizem muito mais da liberdade de cantar como se quer do que auxiliam a narrativa 

em si (como é tradicional ao cânone dos musicais enquanto gênero cinematográfico). E não 

esquecemos de Apenas o fim. (2008), filme de Matheus Souza, rodado inteiramente no 

período de férias na faculdade em que era à época aluno, a PUC do Rio e feito com o dinheiro 

de uma rifa de whisky.  

Nesse sentido, ficou claro para nós que estava se desenhando no cenário 

cinematográfico brasileiro, sobretudo independente, uma tendência de realização mais 

intimista, com base nas relações de pertencimento e crença que fazem com que o filme 
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aconteça e que, acreditamos, vai marcar a obra e a experiência do espectador. Mas como? Por 

quê? Todo filme já não é coletivo? Qual o diferencial? Como essa intimidade conseguia criar 

impactos na obra e afetar o espectador? 

 A ideia ainda era de trabalhar o cenário dos longas-metragens, como um primeiro 

recorte. Isso porque nos parece que o curta-metragem é um campo onde a experimentação a 

partir dessas questões pessoais e relação íntima entre pessoas se dá há um tempo maior no 

Brasil, além de ser um espaço de difícil acesso e mapeamento para nós no momento inicial da 

pesquisa, tendo em vista nosso pouco acesso a festivais até então. Em seu texto “A técnica do 

curta-metragem como realização do autor enquanto produtor no cinema de Sergio Santeiro” 

(2009), Leandro Domich confirma, de alguma forma, esse nosso receio que nos fez manter o 

recorte em torno dos longas-metragens até entrarmos para a fase de pesquisa de campo, que 

transformou nossas possibilidades. Nele o autor afirma que o curta-metragem enquanto 

técnica, em uma aproximação com o pensamento de Walter Benjamin, era uma forma de 

expressão pessoal e de realização do autor muito mais acessível do que o longa-metragem, 

embora o curta estivesse mais restrito em termos de grande público, por não chegar às salas de 

cinema comercial.  

A demanda por respostas, recortes, não nos deixou em paz. Simplesmente recortar 

para longa-metragem não era suficiente, porque as obras e contextos de realização são muito 

distintos entre si. Havia a possibilidade de acompanhar a rodagem do filme Café com Canela, 

como havia sugerido o Prof. Jorge Cardoso Filho e o Prof. Jorge Sarmiento durante a 

qualificação, um longa-metragem que viria a ser realizado por coletivos na cidade de 

Cachoeira-BA em janeiro de 2016, com edital. No entanto, questões fundamentais da vida 

pessoal interferiram e não me
7
 permitiram estar lá. A impossibilidade me deixou muito 

frustrada, sobretudo devido à admiração que tenho pelo cinema que vem se constituindo na 

cidade, no interior da Bahia, como defende Glenda Nicácio – co-diretora da obra - com filmes 

de propostas interessantes e inquietas como as do Coletivo Gaiolas
8
 e da Rosza Filmes

9
. 

Mas entre desapegos e dores, a vida e os seus acasos, essa força que penetra os filmes 

e a pesquisa, mostrou-se também colaboradora nesse processo de escolha do corpus e sua 

 

7
 Toda forma de narrar é uma construção, seja esta narração conduzida na terceira pessoal (como é mais usual 

nos textos acadêmicos), seja nas primeiras. Assim sendo, compreendendo tanto os “nós” quanto os “eus”, como 

formas de construção que envolvem diversos fatores e agências, Pedimos licença ao leitor para, ao narrar os fatos 

que estão mais particularmente ligados à pesquisa de campo, usarmos a primeira pessoa do singular. E a tese, 

como um todo, através dos “nós”. 
8 

 Ver mais em: https://web.facebook.com/roszafilmes.producoes?fref=ts  
9 

 Ver mais em: https://web.facebook.com/ColetivoGaiolas-433934633466026/?fref=ts 

https://web.facebook.com/roszafilmes.producoes?fref=ts
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delimitação atual. Durante pouco menos de um mês, entre maio-junho de 2016, em uma 

viagem a Belo Horizonte para acompanhar a 15º edição da Mostra do Filme Livre
10

 (que se 

realiza anualmente em algumas capitais brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e 

Belo Horizonte, infelizmente ainda não em Salvador porque ela é patrocinada pelo Centro 

Cultural Banco do Brasil) pudemos entrar em contato com alguns curadores da mostra como 

Guilherme Whitaker e Gabriel Sanna, além de pesquisadores e realizadores que foram nos 

fazendo perceber as possibilidades de delimitação do corpus e encaminhamentos para 

continuação da pesquisa. Era o início da pesquisa de campo. 

Ana Luísa de Castro Coimbra, Ana/Lu
11

, amiga desde a graduação em Rádio e TV na 

UESC e doutoranda no programa de pós-graduação das Belas Artes, na linha de cinema, da 

UFMG, foi fundamental nesse processo. Em conversa informal num bar da Savassi
12

, 

discutíamos as nossas teses (esse fantasma que está conosco em cena para além de suas 

locações programadas, fazendo-se presente mesmo quando deveria se ausentar). Ana/Lu havia 

dito que a minha intenção de pesquisar a intimidade e suas influências nos filmes era muito 

visível e viável de análise nos filmes da Filmes de Plástico (cujos dois longas-metragens - 

Estado de Sítio e Ela volta na quinta - já faziam parte do corpus) e que ela mesma havia 

acompanhado discussões dos realizadores sobre a questão.  

Sempre houve uma resistência quanto à realização da pesquisa de campo para este 

projeto, embora ela tivesse sido apontada como uma possibilidade para o desenvolvimento e 

encaminhamento da pesquisa desde a qualificação em setembro de 2015 e fosse uma 

experiência importante para definir um ponto de análise. No entanto, era evidente para nós 

desde que montamos o primeiro projeto e escolhemos o PPGCCC da UFBA, com sua 

abordagem tradicionalmente mais imanente, que gostaríamos de trabalhar com o filme, o 

filme como ponto central de análise. Acreditávamos que talvez a pesquisa de campo pudesse 

nublar essa ideia (isso aliado a certa timidez pessoal, a tal liberdade da qual fala Clarice na 

 

10 
 Ver mais em: www.mostradofilmelivre.com/ 

11 
 Explicaremos mais tarde as marcas importantes que os apelidos trazem para as narrativas de 

intimidade, e não apenas os apelidos mas as piadas internas, aqui representadas barra que separa Ana e Luisa, ou 

melhor, Ana e Lu, que fazem sentido para quem pertence ao grupo de amigos, mas que demarca claramente essa 

dinâmica de pertencimento porque não faz sentido ou graça para quem é de fora. Ana Luisa, colega de 

graduação, pesquisadora e amiga pessoal desde Itabuna sempre relata que na Bahia ela é chamada de Luisa e, 

quando se mudou para Belo Horizonte, em virtude do doutorado em Belas Artes, os mineiros sempre a chamam 

de Ana. Ela sempre diz o quanto essa escolha mineira tornou evidente uma mudança na vida e na identidade 

dela. Mas isso só faz sentido para quem conhece Ana Luisa e agora, para vocês, a quem contamos o segredo. 

Apesar de não fazer sentido, a simples existencia e o ruido causado, levou-os a pensar sobre a presença daquele 

nome? 
12 

 Região que concentra bares na cidade de Belo Horizonte. 
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epígrafe desta tese foi necessária, afinal os nós são maiores que nós e foi preciso humildade 

para assumir isso e correr os riscos dessa real-ficção proporcionada pela instabilidade das 

vivências e cotidiano da pesquisa de campo).  

Havia algo além dos corpos em cena e do corpo do filme que só compreendemos ao 

final da pesquisa, algo que atravessa a forma do filme e está-e-não-está na obra. Iremos 

desenvolver essa hipótese sobre a forma do filme posteriormente, no capítulo sobre os atores 

em cena, mas podemos dizer que as forças que movem os corpos e os agrupam, mantendo-os 

juntos convidam o espectador a fabular além do filme em si, imaginando seu processo. O 

plano-além seria um conceito síntese de como funcionaria essa imaginação, ou seja, a criação 

de um ficção pessoal e espectatorial sobre o processo do filme, engajado pela obra. Mas disso 

ainda não sabíamos ao certo, ou não queríamos ver nesse momento O intento era a avaliação 

dos impactos dessas relações no filme, em seu corpo. O plano-além, ou seja, o convite à 

fabulação do espectador sobre o processo de feitura da obra se daria, sobretudo tendo em vista 

as performances emaranhadas sobre as quais o filme se estrutura, onde personagem mistura-

se a ator, realizador, papéis familiares, afetivos, de amizade, propondo ao espectador um lugar 

de enlaces pouco definidos, nós, plurais e difíceis de desatar, mas não menos inquietantes e 

convidativos.  

E sobre isso, tínhamos outras hipóteses que se relacionavam, principalmente, aos 

impactos da intimidade na leitura dos filmes e nas multiplicidades de modos de leitura que ela 

propõe ao espectador. A intimidade abriria ao cinema um espaço (em) comum com a vida. E a 

Filmes de Plástico faria essencialmente ficções porque a intimidade é, em si, um lugar de 

ficção, onde eu e o outro somos ligados afetivamente e podemos nos propor papéis e lugares 

que só aceitamos porque somos amigos, família. E que o espectador não tem exato acesso, 

mas pode fabular sobre. Além disso, trata-se de uma forma prática de ocupar a ficção no 

cinema brasileiro contemporâneo, de forma mais possível, tendo em vista que, 

tradicionalmente, por meio das formas de fomento, é um lugar mais difícil de ocupar. 

Ana/Lu comentou ainda que ela mesma havia sido colega de André Novais, um dos 

realizadores da Filmes de Plástico, em uma disciplina no semestre anterior e que não seria 

difícil o acesso a ele. Por intermédio dela, André se tornou meu amigo de facebook e cerca de 

dois dias depois, o encontrei para uma entrevista sobre a trajetória da Filmes de Plástico, 

sobre os filmes, o processo de realização, a relação íntima entre vida e filme.  

Um dia antes, pude experimentar a recepção de Ela Volta na Quinta (2015), longa-

metragem dirigido por ele na tela grande do Cine Humberto Mauro, com a sala cheia, na 
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mostra Inéditos-Passou batido
13

 realizada pela curadoria do Palácio das Artes em Belo 

Horizonte.  

A mostra, gratuita, levava às telas e ao público uma diversidade de filmes, entre eles 

os filmes realizados por cineastas mineiros, como os da Filmes de Plástico. Isso foi 

importante porque, embora já tivesse visto o filme no computador, via link com senha 

(conseguido através do amigo em comum Roberto Cotta, que como amigo, portava os 

segredos, aqui no caso, as senhas), o filme na tela teve outra espectatorialidade e algumas 

diferenças mesmo quanto à forma. Visto na sala de cinema comercial, a trilha de abertura era 

outra. Além disso, havia mudanças quanto a algumas cenas (como a que os pais de André 

dançam, questões que vão ser mais exploradas ao longo da tese). Foi importante ainda 

compreender a questão do lugar de exibição e sua interferência na experiência e construção de 

sentido, como discutiremos algumas páginas mais para frente. Segundo Bruno Hilário, um 

dos organizadores da mostra, havia uma preocupação em especial que essas sessões de 

cinema independente brasileiro fossem gratuitas. Para ele a ideia era: 

 

vamos fazer um teste de colocar gratuito porque a gente precisa testar esse 

público para filme independente. Vamos mostrar resultado de público para 

mostrar para as distribuidoras que tem público, que precisam investir. Esse 

tipo de público que a gente teve na mostra é importante para que o cinema 

tenha investimento na distribuição, para dialogar com o cinema. O cine 104 

faz esse papel. Por exemplo: nas entrevistas sobre a mostra, eu sempre falo: 

Vizinhança do tigre, Ela volta na quinta, eram filmes para estar em mais de 

uma sala (HILARIO, 2016 em entrevista para a pesquisadora).  
 

Sentado na cadeira marrom do café do Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, 

logo no início da entrevista, André Novais comentou sobre essas diferenças na forma do 

filme. Segundo o realizador, foram questões que precisaram ser alteradas na transição da 

proposta de distribuição do filme, que deixou de circular apenas em festival e ia começar a 

habitar as salas do circuito comercial através da distribuição da Vitrine Filmes, pelo fato de 

não ter dinheiro suficiente para pagar os direitos autorais, que inicialmente havia sido cedido, 

mas depois os autores das músicas (Cassiano e Roberto Carlos) voltaram atrás, pedindo uma 

quantia que para a Filmes de Plástico era impossível, ainda mais tendo em conta que o filme, 

um longa-metragem, havia sido financiado por um edital de curta-metragem de baixo 

orçamento (pouco mais de sessenta mil reais).  

 

13 
 Ver mais sobre em: http://www.guiabh.com.br/programacao/mostra-ineditos-passou-batido 
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Então, ao ser distribuído pela Vitrine Filmes e chegar às salas comerciais, ou seja, fora 

dos circuitos de festivais, o filme teve que sofrer algumas alterações. Alterações que segundo 

André
14

 e sua mãe Maria José (em conversa informal durante a feitura do filme que 

acompanhamos), foram terríveis, porque, por exemplo, a cena da dança do casal protagonista 

ao som da música de Roberto Carlos teve que ser refilmada quase um ano depois. No entanto, 

não foi o tempo o desafio mais difícil da filmagem, mas a troca da música. Segundo a atriz-

personagem ela dizia o tempo todo para o André, seu filho e realizador-personagem, que não 

conseguia sentir que estava fazendo bem o filme com a música interpretada por Maria 

Betânia, que ficou na obra distribuída nos cinemas comerciais. Aquela música em específico 

era importante para condução e construção da cena. Havia o afeto. O momento da filmagem já 

havia passado. Muitas questões interferem para o conforto da mãe-atriz. 

Segundo André, Ela volta na quinta foi um filme realizado com dinheiro de um edital 

para curta-metragens
15

 de baixo orçamento, em quinze dias de filmagem, com dois dias de 

folga, inteiramente na casa de seus pais, namorada, vizinhança e sítio da família, com sua 

família e amigos, com sete pessoas ao todo na equipe (já conhecidos de todos os familiares, 

como relatam Norberto e Maria José em entrevista informal em agosto de 2016 e também 

segundo a produtora Marcela Jacques
16

, ao narrar as diferenças e semelhanças entre os 

processos de produção dos longas Ela volta na quinta e No Coração do Mundo).  

Notamos que a própria relação entre fazer um curta e fazer um longa já nos parece 

bem distinta de alguns anos atrás na cinematografia brasileira, onde as diferenças de projetos 

de longa e curta-metragem eram mais díspares, de modo que pensar essa transição de maneira 

tão rápida era muito mais raro. A Filmes de Plástico fez seus primeiros curtas em 2009 e em 

2010 já estavam realizando um longa-metragem, Estado de Sítio, sem financiamento externo. 

No dia em que encontrei André, não encontrei somente André. O realizador marcou o 

local da entrevista no próprio Cine Humberto Mauro, porque ele queria ver uma sessão do 

filme A Seita (do coletivo pernambucano Surto e Deslumbramento) e também participar da 

sessão do Curta-Circuito
17

 que ocorreria em seguida com um filme de John Doo, Ninfas 

Diabólicas, mediado por Leo Pyrata, realizador da El Reno Fitas, com quem a Filmes de 

Plástico divide a produção do longa-metragem Estado de Sítio (2010).  

 

14 
 Ver entrevistas e depoimentos em anexos escritos ao final da tese. 

15 
 Ver roteiro de Ela volta na quinta ainda como curta-metragem nos anexos em DVD 

16 
 Em conversa durante as filmagens de No Coração do mundo em agosto de 2016.  

17 
 Mostra permanente que acontece desde 2001 periodicamente com exibição de filmes e debate. Ver 

mais em: https://web.facebook.com/Curta-Circuito-631034113590535/?fref=ts 
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Desde a entrevista primeira com André, passando pela sessão do A Seita, e tendo em 

seguida acompanhado a sessão do cineclube Curta-Circuito, foi possível perceber e intuir que 

aquelas relações e espaços compartilhados entre os realizadores é fundamental para a 

realização do seu cinema, a faculdade, os cineclubes, as mostras, os bares, a casa um do outro 

(como aconteceu quando fomos conversar com Maurílio Martins na casa dele e Robert Frank- 

músico, ilustrador, fotógrafo e ator recorrente nas produções do grupo - apareceu para discutir 

questões da montagem de um videoclipe que Maurílio havia dirigido na Dinamarca).  

A cinefilia, assim como a amizade, é parte de sua constituição enquanto sujeitos em si. 

As relações fora do filme, na comunidade onde estão inseridos, estão no filme e não apenas 

nos créditos (embora esses sejam essenciais no mapeamento dessas relações), mas impactam 

diretamente a obra, em sua forma e existência. Nem só de cotidiano banal compartilhado se 

fazem esses filmes, afinal não podemos esquecer do processo de formação desses sujeitos, 

formados em escolas de cinema, muitos deles colegas, começando a carreira juntos, cinéfilos, 

frequentadores de grupos de pesquisa, mostras e festivais, integrantes de sites de crítica (como 

é o caso de Gabriel Martins, que trabalhava como crítico da revista eletrônica Filmes Polvo), 

curadores, amigos mesmo antes dos sets, muitas vezes. Começamos a perceber que esse 

convívio dentro e fora dos espaços do cinema era um fator que estava em sintonia, inclusive, 

de sujeitos que assumem funções e estão em relação um com o outro não apenas no set, mas 

na vida cotidiana, fazia cada vez mais sentido quando víamos as obras. E começou a se 

desenhar uma possibilidade de percurso de análise e abordagem dessa intimidade nos filmes: 

a relação entre a cena e o fora, o filme e o fora. 

Convidei, então, os demais integrantes da Filmes de Plástico para uma conversa e, 

naquele momento, por questão de agenda, Maurílio Martins foi o único a poder me encontrar. 

Desse encontro
18

, em que o realizador falou, assim como André Novais, sobre a trajetória da 

Filmes de Plástico, do impacto dos festivais e faculdades de cinema na realização dos filmes, 

nas trocas e nas conversas, ficou mais claro que a filmografia da produtora-coletivo dentro do 

campo e uma análise de seus filmes poderia ser uma forma de conseguir estabelecer um ponto 

de abordagem sobre a questão da intimidade e seus impactos no cinema brasileiro 

contemporâneo. Metodologicamente, pareceu ser um ponto adequado para começar a rastrear. 

 

 

 

18 
 Realizado na sede da produtora Filmes de Plástico, em Belo Horizonte. Ver nos anexos escritos ao final 

da tese. 
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Figuras 3 e 4: Maurílio Martins e Clara da Matta, da Filmes de Plástico, quando de nosso primeiro encontro, dia 

que essa última versão da pesquisa começou a tomar forma. 

 

 

Fonte: acervo pessoal. 

 

Neste dia mesmo, no início de junho de 2016, Maurílio me convida a acompanhar as 

filmagens do longa-metragem que estava em pré-produção, motivo pelo qual tinha chegado da 

Dinamarca, onde mora com seu filho Erik e a mãe dele Stine. Maurílio e Gabriel Martins 

(não, não são irmãos de sangue) iriam dividir a direção do longa-metragem No coração do 

mundo, que iria ter a direção assistente de André Novais e a produção de Thiago Macêdo 

Correia. Era a oportunidade perfeita de conseguir conversar com todos e acompanhar o 

processo criativo do filme. Defini, enquanto Maurílio falava, que a trajetória da Filmes de 

Plástico seria um bom ponto para rastrear redes por sua concentração de nós, e então, 

chegamos aos enlaces atuais da pesquisa, como ela se encontra até este momento. 

 Embora o recorte em torno da trajetória e obras da Filmes de Plástico seja o foco desta 

pesquisa, acreditamos em uma abordagem constelar destes filmes, que permite o diálogo não 

apenas entre os filmes da produtora analisada, mas ainda estabelecendo relações com os 

demais filmes com os quais seja pertinente a conversação para elucidar a questão principal 

desta tese: uma vez que há uma prerrogativa de criar com amigos-família, de que maneira a 

intimidade dessas relações cria impactos e efeitos estéticos nos filmes? Afinal, como nos 

mostram as últimas linhas do roteiro
19

 inicial do filme Ela volta na quinta (o que vai se repetir 

no roteiro
20

 de No coração do Mundo), submetido e aprovado para financiamento (ou seja, 

aceito e validado por uma instância cinematográfica): “A intenção é deixar tal diálogo seguir 

espontaneamente, mostrando a volta ao cotidiano dos dois. Continua a tela em total escuridão. 

Sobem os créditos finais. FIM”
21

 Como saber que se vai conseguir essa “espontaneidade” já 

no roteiro? Quando se conhece de perto a dinâmica de sua família e amigos, suas formas de 

 

19 
 Ver Anexo disponível no DVD. 

20 
 Ver Anexo disponível no DVD.  

21 
 Ver anexo disponível no DVD. 
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viver e conviver em casa, suas rotinas, mesmo não sendo atores profissionais, é mais fácil 

antecipar essas possibilidades de apreensão de performances para o filme. Ainda mais quando 

é o filho - os amigos do filho – que estão no fora-de-quadro, ou como prefere Brasil, no 

antecampo (espaço destinado à equipe, bastidores). 

 Diante deste relato de constituição do que nos trouxe a esta pesquisa e ao ponto de 

onde desenvolvemos esse texto, que embora possa parecer ter caráter memorialístico, nos 

constitui enquanto tese e nos ajuda a introduzir as questões de pesquisa, nos fazendo chegar as 

suas configurações atuais. Nesse sentido, ressaltamos, então, que nossa problemática e 

objetivo central é o de compreender de que maneira a questão dos vínculos afetivos e da 

intimidade interferem na forma do filme realizado coletivamente no cenário brasileiro 

contemporâneo.  

Nossa hipótese principal é que a intimidade é ao mesmo tempo usada como um 

dispositivo de criação e forma artístico-estética, a intimidade ao ser utilizada como matéria-

prima põe o cinema e a vida sob o risco da ficção, da dúvida, muito mais do que 

simplesmente sob uma ideia de realidade apenas. Isso talvez porque a intimidade seja um 

lugar onde acordos são possíveis de maneira muito espontânea e nublada, para quem é de 

fora, transformando-se numa terra fértil para ficção e para a fabulação do espectador. 

A indexação do filme como ficção ou documentário, os corpos desconhecidos do 

espectador e extremamente íntimos entre si, o uso pouco definido das relações entre o 

documental e o ficcional, os créditos, são recursos que potencialmente convidam o espectador 

a um fabular sobre o fazer fílmico e a existência daquela obra, daquela obra de ficção. As 

ficções de nós, termo que apostamos para denominar a criação e leitura de performances 

emaranhadas entre vida e filme a partir da questão da intimidade, não se restringe aos filmes 

ficcionais, tratando-se de um gesto de reconhecimento entre leitura-escrita que pode estar 

presente em documentários também, sobretudo quando há uma busca por representações 

cotidianas, da ordem do ritual comum.  

 O corpus principal de análise desta tese é constituído por curtas-metragens Filme de 

Sábado (2009), Fantasmas (2010), Mundo Incrível Remix (2014), Dona Sônia (2012), 

Constelações (2016) e longas-metragens Estado de Sítio (2010), Ela volta na quinta (2015) e 

Aliança (2013), todos eles de ficção e parte da obra da Filmes de Plástico. A filmografia
22

 da 

Filmes de Plástico como um todo (são aproximadamente vinte filmes, entre eles quatro 
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longas-metragens)
23

. Aliás, é difícil falar em filmes da Filmes de Plástico porque muitas obras 

são realizadas em parceria. Filmes como Meu amigo mineiro (2012), por exemplo, não tem a 

produção assinada pela Filmes de Plástico, mas pela Alumbramento, embora os diretores 

sejam Vitor Furtado – da Alumbramento - e Gabriel Martins, da Filmes de Plástico. O que 

isso nos pode dizer? O corpus periférico é composto, assim, por filmes como esse e outros 

filmes do cenário brasileiro contemporâneo que vão ser citados ao longo dessas páginas, mais 

independente e coletivo, feito de maneira partilhada, que se relacionam com essa criação a 

partir e pela intimidade.  

 Desde a primeira experiência produzida pela Filmes de Plástico, Filme de Sábado 

(2009) até o mais recente
24

, em realização ainda, No coração no mundo (em pós-produção), 

pode-se dizer que a intimidade é uma matéria-prima criativa e de leitura relevante, através da 

natureza das narrativas, enredos e dos corpos em cena e mesmo a partir das propostas e 

roteiros que sinalizam diretamente essas questões.  

Claro que talvez seja espinhoso falar em obras da Filmes de Plástico, no sentido 

clássico de autoria e propriedade, como já ensaiamos dizer, colocando seus realizadores 

debaixo de um nome próprio apenas, visto que a produtora abriga sob seu teto integrantes que 

apresentam semelhanças e distâncias em suas propostas em obras: no entanto, em maior ou 

menor grau, pode-se traçar aspectos dessa partilha do cinema como experiência comum e 

íntima através do ato de observar o uso das potências criativas da intimidade e das relações 

partilhadas afetivas e banais na construção dos seus filmes, cada um dos realizadores 

desenhando sua constelação a sua maneira, claro.  

Uma das evidências dessas partilhas é, por exemplo, a predileção por realizar filmes 

indexados como ficção, a recorrência de nomes próprios nos créditos e nos enredos, corpos, 

espaços e desenhos de afeto partilhados entre os filmes, em suas temáticas, formas de 

encenação, performance dos atores, diálogo constante entre o filme e o fora, equipes e nomes 

de agradecimentos recorrentes, além de citações e referências cinéfilas compartilhadas, como 

Carlos Reichenbach, que tem muitas referências desde dedicatórias a nomes de escola (como 

é o caso da escola de No Coração do Mundo). 

 Em nossa abordagem constelar, ou seja, que se abre a referências e ao que o filme 

solicite dentro da leitura da intimidade para além da obra, recorremos à semiopragmática de 

 

23
 Como é possível conferir ao final deste trabalho, nas referências filmográficas.  

24
 Mais recente quando da escrita deste texto, afinal, ainda com No Coração do Mundo em processo de pós-

produção, eles já lançaram em festivais o filme Nada, de Gabriel Martins e já filmaram o longa-metragem 

Temporada. Além de, isoladamente, terem trabalhado em projetos paralelos de realizadores amigos, como o 

novo filme do Leonardo Amaral. 
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Roger Odin para iluminar o caminho de análise. No entanto, não contamos apenas com a luz 

da semiopragmática, mas também da análise do estilo e encenação de David Bordwell; 

Narrativa, memória e tempo a partir de Paul Ricoeur. Análise e teorias do cinema a partir de 

Robert Stam, Henri Gervaiseau, Ismail Xavier, André Brasil, César Guimarães. 

Espectatorialidade, atenção, percepção a partir de Mahomed Bamba, Jonathan Crary, Jean-

Pierre Esquenazi. Amizade e relações entre o individual e o coletivo a partir de Giorgio 

Agamben, Vladimir Safatle, Tzvetan Todorov, Paul Ricoeur. Ficção e Autoficção a partir de 

Silviano Santiago, Jovita Noronha, Diana Klinger. Performance a partir de Paul Zumthor, 

Richard Schechner e André Brasil. Estética e Política a partir de Jacques Rancière, Cesar 

Guimarães, Cezar Migliorin, Denilson Lopes. Cinema brasileiro contemporâneo, a partir 

também de Guimarães, Brasil e Migliorin, mas também de Luiz Zanin Oricchio, Amaranta 

Cesar, Angela Pryston, Ilana Feldman, Susana Amaral, Maria Carolina Vasconcelos Oliveira, 

Marcelo Ikeda, dentre outros.   

Elegemos a noção de construção de actantes como ponto central de discussão nos 

filmes, mas é preciso entender o que consideramos actantes. O termo remete à metodologia da 

semiopragmática, também a outras linhas teóricas e metodológicas. Embora polifônico, aqui o 

elegemos para dizer dos sujeitos agentes que se fazem quase como personagens do processo 

de leitura-escrita do sentido nos filmes. Poderíamos usar o termo personagens, mas temos 

receio que ele confunda-se com os corpos em cena nos filmes apenas. Reconhecemos que os 

actantes são personagens fundamentais para o desenvolvimento da narrativa, nesse sentido 

reflexões sobre os espaços de ação que permitem delinear os actantes-personagens, actantes-

realizadores, actantes-espectadores, actantes-filmes são considerados durante a análise fílmica 

destas obras, que está diluída ao longo desta tese, em seus quatro capítulos. 

Além disso, chamamos a atenção para o que Jacques Aumont e Michel Marie em seu 

Dicionário Crítico e Teórico de Cinema nos falam sobre o verbete actante.  

 

Diferentemente de ator e personagem, ‘actante’ designa a estrutura narrativa profunda 

de uma unidade no seio do sistema global de ações que constituem uma narrativa 

(Propp 1926, Greimas, 1966). [...] O actante em Vladmir Propp, como em Greimas, 

como em toda narratologia ulterior (Hamon, Vernet, dentre outros) é definido pela 

esfera de ação a ele ligadas; ele só existe pelo texto e pelas informações textuais a ele 

ligadas pelo romance ou pelo filme (AUMONT e MARIE, 2003 p. 10) 

 

 

 A ideia definida pelos autores para o sentido de actante está, portanto, em sintonia com 

nossas prerrogativas aqui na tese, sobretudo no sentido de apostamos no imbricamento de 

papéis e performances entre espectador, personagem, realizador, filme, no sentido de que, por 
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exemplo, o espectador acumula esferas de ação do personagem ou do realizador. Sua esfera 

de ação, sua actância, vai ser definida através dos filmes e da análise e abordagem fílmica à 

qual nos propomos aqui. 

 Abordando brevemente nossos pontos centrais na análise fílmica entendemos que para 

compreender as formas que permitem esse emaranhamento de performances e as ficções de 

nós, esse trançado entre ficção e vida cotidiana, entre universo pessoal e profissional, é 

importante ver nos filmes como se dá o vínculo entre o visível e o invisível nas obras a partir 

do que está em cena, em campo, que se dá a ver a partir do plano, da forma do filme em seus 

aspectos plásticos, mas também que atravessa o filme e vai além dele. As ficções de nós criam 

seus filmes, o corpo de seus filmes, como espaços de vínculo, de atravessamento, de 

incorporação desses outros espaços do cinema e da através, dentre outros fatores, de actantes 

que acumulam papéis e performances que costuram esses espaços.  

 A escrita de nossa tese é divida em quatro capítulos, cada um referente a pontas desses 

nós, que nos são tão caros e que conseguimos identificar até o momento, no corpo dos filmes. 

O primeiro nessa experiência, o espectador. O segundo traz consigo os corpos e as dinâmicas 

propostas pela cena, pelo corpo do filme. O terceiro, dinâmica entre realizadores. O quarto 

traz uma discussão sobre os filmes e o lugar de onde se tem acesso a esses filmes, os festivais.  

Se entendemos aqui, durante o processo de pesquisa, que a intimidade é muito mais 

um lugar de ficção, do que de documento, como defendemos, aqui também nos demos esse 

direito, através da condição de narrativa em primeira pessoa do plural e da incorporação de 

fatos e formas de escrita mais cotidianas, afinal são quatro anos convivendo com esses com 

nossos eus-nós, autores, personagens, filmes, espaços. Ressaltamos ainda que, se escolhemos 

esse caminho de escritura, foi porque, ela, a tese, se mostrou possível construída sob essa 

forma. Isso porque o processo de escrita precisava ser, muitas vezes, muito próximo aos 

acontecimentos que vinham se desenrolando na pesquisa de campo, de modo que o labor do 

texto impessoal, que demanda mais tempo, com seu tempo de maturação e processamento de 

dados, não parecia suprir as necessidades que os prazos do doutorado indicavam. Com o 

processo da pesquisa de campo entre maio de 2016 e abril de 2017 (composto por 

acompanhar festivais, participar de mostras como espectatorialidade comum e curadoria, e 

registrar o processo de filmagem de No Coração do Mundo) nos vimos diante dessa 

encruzilhada e escolhemos o caminho de nossa construção mais pessoal, mais ainda assim, 

construção, na escrita.  

 Aos nossos leitores, antes da leitura dos capítulos propriamente dita, fazemos ainda 

uma ressalva. Alguns fotogramas de filmes estão com a borda do player que usamos no nosso 
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computador. Foi intencional (embora a primeira vez tenha acontecido por acidente, 

confessamos), pois muitas vezes falamos da importância do lugar de espectatorialidade e 

recepção para interpretação do filme, que no campo do cinema independente brasileiro se dá 

muito através dos festivais, mas também entre as telas de computador, por meio do download 

de filmes em fóruns de discussão cinéfilo e fechado (onde se precisa de convite para entrar e 

de onde, caso não se participe o suficiente, se pode ser expulso (como já fomos, aliás, duas 

vezes), como é o caso do site makingoff.org, por exemplo).  
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2 NÓS, ESPECTADORES 

 

 

Nossa tese se ampara em quatro aspectos, actantes das instâncias cinematográficas, 

entre a produção e a recepção, que consideramos materializados no corpo do filme, presentes 

na cena, de forma visível ou invisível, para compor a ideia sobre o conjunto de gestos e 

performances emaranhadas nessas experiências de realização cinematográfica: o espectador, 

os corpos em cena nos filmes; os realizadores e os filmes e espaços de circulação e 

legitimação desses filmes, festivais, sites de compartilhamento audiovisual. 

Sobre a ideia de performances emaranhadas, podemos esboçar, neste momento, que é 

uma noção que estamos tentando trabalhar e que se revelou a nós vendo os filmes, quando 

percebemos que há, nessas obras, um amálgama de papéis que marca a aparição de cada 

sujeito, de cada um desses actantes do cinema, inclusive nós, espectadores, que não 

raramente, podemos nos ver tendo sido pensados também na posição de personagens, 

convivendo no mesmo espaço dos realizadores e dos atores, ou mesmo nos vendo como 

realizadores de nossas próprias ficções sobre o fazer o filme. O mesmo acúmulo de papéis se 

pode ver também entre realizadores, muitas vezes atores no próprio filme, gesto aqui visto 

como responsável pelo engajamento e (in)formação de redes de afeto e ação.  

Esse acúmulo de papeis e mistura de performances em espaços dentro e fora do filme 

pode ser visto como um fator que facilita a leitura, a percepção do entrecruzamento entre vida 

e arte, entre público e privado, entre vida pessoal e vida profissional, por exemplo. Apesar de 

estarmos lidando com ficções aqui, essas ficções, ao menos num primeiro momento, mostram 

ter como matéria expressiva os corpos (de atores, de cenários, de narrativa) da vida pessoal 

dos realizadores, o que os torna muito próximos de reflexões sobre o autobiográfico.  

Aliás, as discussões em torno do espaço biográfico, das definições em torno de 

biografia e autobiografia, que pudemos ter com nosso colega de doutoramento e amigo 

Francisco Alves Júnior, em tese recentemente defendida neste Programa, embora não estejam 

citadas tão diretamente aqui, tais bibliografias e discussões (preferimos pensar a autoficção), 

são um caminho interessante. Ele, que estuda filmes documentais feitos por filhos de pais 

cineastas, sobre os pais cineastas, em muito nos ajudou com suas discussões e perspectivas. 

Para nós, tanto no caso dos filmes analisados por Francisco – Rocha que voa, Person, 

Histórias Cruzadas - como nos nossos filmes, os que analisamos em nosso corpus, fica 

evidente a importância da relação pessoal entre realizador e representado para que o filme 

aconteça.  
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Durante uma mesa composta por três trabalhos sobre filmes de André Novais 

(Fantasmas, Ela volta na quinta e Estado de Sítio) realizada na Socine 2016, em Curitiba, 

pudemos entrar em contato com uma análise de Juliano Gomes (realizador, pesquisador) 

sobre Fantasmas e a performance da obra que o autor pensa como uma rua de mão dupla, 

assim como o trabalho de Susana Amaral, fruto de suas pesquisas de mestrado, que falavam 

sobre afeto, presença e encenação em Ela Volta na Quinta. Eu falava sobre os impactos da 

intimidade em Ela volta na quinta e Estado de Sítio. Foram riquíssimas as contribuições que 

aconteceram nesses espaços, com esses sujeitos, nesses encontros. Assim como vemos o filme 

como uma espécie de actante responsável por gerar encontros ao ser selecionado para festivais 

e promover trocas e ideias que ressignificam leituras sobre a própria obra, projetam novas 

perspectivas para projetos futuros, assim foi essa mesa e pode também ser visto o trabalho 

acadêmico. A proposição do resumo e sua apresentação, uma vez que foi aceito por uma 

instituição e colocado numa sessão com trabalhos de discussões complementares, foi um 

agente desses encontros que promoveram boas provocações e reflexões, além de importantes 

reflexões.  

Voltando à tese e às ficções de nós e performances emaranhadas, tendo em vista essas 

relações íntimas, os filmes se realizam não apenas como ficções, mas como ficções de nós, 

que aqui pensamos ser esses filmes que se fazem através da intimidade como recurso criativo, 

ou que fazem ler a intimidade como recurso criativo através de sua forma. Na experiência de 

uma ficção de nós, ou seja, quando um filme estabelece uma relação em que as performances 

e afetos da vida ordinária, cria-se um espaço (em) comum com o espaço da representação 

artística onde os actantes tendem a ocupar múltiplos espaços e papéis.  

O primeiro ponto dessas performances emaranhadas, por onde decididos começar a 

tentar manipular (e quem sabe, desatar) esses nós das ficções da Filmes de Plástico, é a 

espectatorialidade. Decisão essa porque somos, nós, apesar de pesquisadores, também 

espectadores, nos parecendo mais orgânico começar pelo ponto no qual também nós 

chegamos a essas obras. É importante ressaltar que não somos alguém de dentro desses 

grupos, de dentro desse contexto de produção do cinema independente.  

Assim, a linha a ser desenvolvida durante este primeiro capítulo é a actância da 

espectatorialidade que, aqui, observamos que ocorre misturando posições e papéis dentro da 

experiência cinematográfica. A espectatorialidade, dentro outros modos de leitura, é engajada 

inclusive na forma do filme à ação de olhar e realizar. Nesse sentido, uma vez que o 

espectador aceite esse convite da obra, a leitura de espectador permite o pensar sobre o fazer 

dos filmes, engajados pela própria obra.  
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A performance do espectador funciona como se o mesmo se apresentasse como um 

personagem dentro das experiências dos filmes e é uma das pontas desses nós engendrados 

pelas obras da Filmes de Plástico que evocam a questão da ficção de nós. Isso porque a forma 

do filme como traço ou tractus do processo de realização da obra, no sentido de Kristin 

Thompson e David Bordwell (2013), coloca o espectador em diálogo com os actantes-

personagens, com os actantes-realizadores e também com o actante-filme e seu diálogo com 

as cinematográficas contemporâneas e também anteriores. São todos de alguma forma 

actantes-personagens dessa experiência porque a sua presença e espaço de ação, sua actância, 

é evocada pelas performances que estão em cena, com quem as instâncias cinematográficas 

dialogam (performances não apenas dos atores, dos corpos em cena, mas do corpo do filme, 

que parece dialogar com os horizontes de expectativa do seu público e que, por sua vez, só 

parece existir em quadro pelas dinâmicas que estão fora dele).  

O movimento que se desenha atualmente em nossa tese nos coloca diante da formação 

desse corpus que tem, nesse momento, a seguinte configuração de abordagem: Ela volta na 

quinta (2015), Constelações (2016), Filme de Sábado (2009), Dona Sônia (2012), Mundo 

Incrível Remix (2014), Fantasmas (2010) Estado de Sítio (2010), Aliança (2013) e Meu 

Amigo Mineiro (2012). Contemplando o corpus que pudemos desenhar no firmamento da 

Filmes de Plástico, o que nos salta aos olhos a priori é optar pela escolha de começar a pensar 

esta filmografia pelos últimos filmes lançados, e aos poucos ir desdobrando as discussões na 

maneira como elas forem surgindo, sempre tendo como foco de análise a questão da leitura-

escrita a partir da chave da intimidade e seus efeitos na forma narrativa e de encenação da 

obra.  

Claro que não há uma linearidade absoluta nessa configuração de análise, o que nos dá 

a liberdade de montar novas constelações à medida em que formos explorando o espaço 

proposto pela questão de pesquisa – a reflexividade, a intimidade, a partilha - e também caso 

tenhamos necessidade, evocando outros corpos e filmes para se relacionarem com a questão 

de pesquisa. Começar pelo final nos dá a ver os lugares que acompanhamos de 

espectatorialidade na pesquisa de campo, tanto em Ela volta na quinta (2015) como em 

Constelações (2016). Pude ver os dois no cinema, o Constelações em seu lançamento 

nacional, por isso o início pelo momento mais recente da trajetória da Filmes de Plástico, uma 

vez que foi possível explorar esse espaço da discussão, do contato com a equipe, no mesmo 

momento que o espectador em geral.  
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2.1 Cinema e modernidade 

 

Como o foco de nosso primeiro capítulo recai sobre a questão da espectatorialidade, 

entendida aqui como uma primeira linha de constituição das ficções de nós na Filmes de 

Plástico, é interessante que façamos um breve retrospecto em torno das questões de remontam 

à atenção e à percepção quando do surgimento do cinema e um breve pincelar sobre as 

perspectivas contemporâneas acerca da percepção espectatorial. Fazemos isso, sobretudo, a 

partir de Jonathan Crary e Margareth Cohen.  

 Para Crary, “os modos pelos quais olhamos ou nos concentramos atentamente em algo 

tem um profundo caráter histórico” (2013 p. 25). Nesse sentido, para o autor, essa forma de 

atenção se espalha em todo nosso cotidiano, desde a tela do computador, às formas de comer. 

Em seu livro, seu objetivo é examinar como “ideias sobre a percepção e a atenção se 

transformaram, em fins do século XIX, lado a lado com o surgimento de formas tecnológicas 

de espetáculo, exposição, atração e registro” (p. 26). De acordo com as ideias de Crary 

atenção é muito mais do que olhar.  

 

O que importa para o poder institucional, desde o final do século XIX, é apenas que a 

percepção funcione de tal modo a garantir que um sujeito seja produtivo, controlável, 

previsível, que seja adaptável e capaz de integrar-se socialmente. A descoberta de que 

a atenção tinha limites mais amplos, dentro dos quais a produtividade e a coesão 

social se encontravam ameaçadas, criou uma indistinção volátil entre certas patologias 

recém-descritas como relacionadas à atenção e alguns estados criativos intensos, de 

profunda absorção e devaneio (CRARY 2013 p. 29).  

 

 

 Olhar e controle do olhar, mediados pelos poderes e dispositivos, é uma preocupação 

antiga, segundo o autor. Através de uma história do olhar, da percepção, pode-se perceber 

dinâmicas de controle e tentativas de quebra desse controle da qual o cinema faz parte. 

Refletindo a partir da constituição do título de seu próprio livro Suspensões da Percepção: 

atenção, espetáculo e cultura moderna, Crary (2013) diz que suspenção e atenção carregam 

em si movimentos díspares da própria ideia e percepção: “preocupo-me com a ideia de 

percepção que pode ser tanto ausência como adiamento. Talvez seja desnecessário indicar que 

a arqueologia dessas condições equivale a uma pré-história do nosso próprio presente e seus 

mundos tecnoindustriais” (p. 32). Nesse sentido, nos reportamos ao momento de seu livro em 

que ele se volta ao contexto histórico do surgimento das imagens técnicas, no final do século 

XIX e início do século XX.  
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Nos últimos cem anos, as modalidades perceptivas têm se encontrado – e assim 

continuam – num estado constante de transformação, ou como diriam alguns, em 

estado de crise. Se é possível dizer que a visão teve alguma característica constante ao 

longo do século XX, esta seria precisamente a falta de características constantes. Ao 

contrário, a visão está imersa em um padrão de adaptabilidade a novas relações 

tecnológicas, configurações sociais e imperativos econômicos. Aquilo que, por 

exemplo, costumamos chamar de cinema, fotografia e televisão são elementos 

transitórios em uma sequência acelerada de deslocamentos e obsolescências que são 

parte das operações delirantes da modernização (CRARY 2013 p. 35) 
 

 

 A questão da percepção vai ser amplamente discutida em seu livro, do ponto de vista 

do trabalho, dos estudos em saúde mental, das artes e tecnologias. Aqui nos interessa suas 

ideias em torno da atenção, que nos parecem frutíferas para as discussões do capítulo de 

espectatorialidade e, sobretudo no caso dos filmes contemporâneos, suas muitas formas de 

leitura e proposições de posturas de atenção espectatorial. Para o autor, ainda nesse momento,  

 

A atenção não era um regime particular de poder, e sim um espaço onde se 

configuravam novas condições de subjetividades e, portanto, onde os efeitos de poder 

circulavam e operavam. Ou seja, novas maneiras de conceber a atenção ocorreram 

entre reconfigurações mais amplas da subjetividade do século XIX. (CRARY 2013 p. 

47) 
 

 

 As formas de atenção engendradas estão, portanto, ligadas a estratégias de controle e 

dominação, através dos dispositivos sociais, onde “o capital, como processo de troca e 

circulação aceleradas, produziu no homem essa capacidade de adaptação da percepção e 

tornou-se agente de atenção e distração recíprocas” (2013 p. 53). Abordando os estudos sobre 

a questão da atenção no século XX, o autor conclui que “o estado de atenção era um fator 

crucial do sujeito produtivo” (2013 p. 71). Segundo o autor, “a distração moderna não é uma 

ruptura dos tipos estáveis ou naturais de percepção contínua [...] A distração seria um efeito e 

um elemento constitutivo das diversas tentativas de produzir atenção em sujeitos humanos” 

(2013 p. 74). Ainda segundo suas ideias, “a lógica do espetáculo prescreve a produção de 

indivíduos separados e isolados, mas não introspectivos” (CRARY 2013 p. 105). O cinema 

está incluso nessa lógica de estabelecer lugares de isolamento e apagamento, um 

esquecimento de si mesmo, desse sujeito espectador, limitando seu espaço de ação a uma 

postura apenas: gozar o filme, sendo comédia, rir, sendo drama, chorar, através das fórmulas 

narrativas que sustentam os gêneros, sobretudo no cinema clássico de Hollywood.  

 Margareth Cohen (2004) nos traz a questão do instante como categoria moderna 

amplamente explorada na literatura panorâmica, mas que cabe, segundo ela, muito mais ao 

cinema desenvolver, graças a seu aparato tecnológico, seu dispositivo. “Desde os primeiros 

curtas de Thomas Edison e dos Irmãos Lumière, o cinema tem demonstrado verdadeiro 
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fascínio pelo cotidiano” (COHEN, 2004 p. 259), a autora associa o cotidiano a uma ideia de 

modernidade. Ao final de seu texto, ela conclui retomando a discussão em torno da questão da 

atenção 

 

Sugere que os gêneros do cotidiano são caracterizados pela justaposição de unidades 

distintivas mínimas. O primeiro cinema lança mão da unidade distintiva mínima; com 

efeito Tom Gunning sugeriu tal uso como uma das características que o definem. Ele 

acredita  que isso é o que é característico do que descreve como cinema de atrações. E 

observa que ‘o cinema de atrações pede a atenção do espectador de forma direta, 

incitando sua curiosidade visual e dando prazer por meio de um espetáculo 

emocionante – um evento singular, seja ficcional, seja documentário, que desperta 

interesse em si próprio (COHEN, 2004 p. 281) 

 

 

 Ainda sobre as questões da percepção e suas configurações modernas, Leo Charney 

comenta que “o cinema tornou-se a arte definidora da experiência temporal da modernidade” 

(2004 p. 324). Segundo o autor, a ideia de Jean Epstein de fotogenia eram o centro dessa 

experiência.  

 No esteio das reflexões em torno da atenção e da modernidade, mediada pelos 

dispositivos, sinalizados por Crary, podemos dialogar com Jacques Aumont (2008), em seu 

livro Moderno? Por que o cinema se tornou a mais singular das artes. No prefácio do livro, 

Fernão Ramos diz que  

 

O cinema parece ser uma máquina (como o bonde, a luz elétrica, os automóveis), que 

congelados no momento de seu aparecimento é destinado a envelhecer, como também 

envelhecem as máquinas e a sensibilidade urbana/moderna do século (a ideia de uma 

arte moderna que dura 100 anos é um oximoro, diz Aumont) (RAMOS, 2008 p. 7).  

 
 

 Para Aumont (2008), “do cinematógrafo ao cinema, o que se atualiza é, portanto, a 

passagem de uma técnica a uma arte moderna imediata e inteiramente moderna” (p. 25). 

Corroborando as ideias de Charney,  Aumont pontua que com a fotogenia “o cinema torna-se 

a um só tempo moderno e artístico: ele encontrou sua modernidade simplesmente ao se 

integrar à modernidade” (2008 p. 26). Segundo o autor, o que subsiste do modernismo 

cinematográfico “o quadro, ou seja, aquilo que no dispositivo fílmico remete à enunciação e à 

recepção” (AUMONT, 2008 p. 62). Ao atravessar diversos momentos da história do cinema a 

partir da noção de modernidade e vanguarda o autor coloca que 

 

 O cinema já não é moderno; tampouco é pós-moderno, nunca o tendo sido realmente 

[...] Como a arte em geral, o cinema tornou-se simplesmente contemporâneo – 

substituição de um epiteto por outro, que não ganha muito em clareza. [...] Cinema, 

arte contemporânea: é portanto, a um só tempo, uma questão estética e uma questão 

histórica (AUMONT, 2008 p. 77-9) 
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 O último capítulo de seu livro começa com o questionamento que abraçamos: “como o 

cinema ainda é nosso contemporâneo [...] Nada de visão inocente. Os lançamentos dos filmes 

são engolidos em sua promoção. A difusão do DVD impôs uma pedagogia obrigatória; 

impossível assistir a um filme sem que seja imposta sua bula e sua genealogia” (AUMONT, 

2008 p. 91). Nesse sentido, se o espectador nunca foi inocente. Agora, muito menos. Para 

concluir essa breve discussão sobre a questão da modernidade e da sua relação com a 

percepção artística e espectatorial, Nicolas Bourriaud (2011), pontua que o cinema, assim 

como as artes modernas em geral, sobretudo “a arte do século XX se fundamenta, em boa 

parte, num conjunto de dispositivos formais que criam pontos de passagem entre arte e vida” 

(BOURRIAUD, 2011 p. 16). Para o autor, o cinema é a influência artística mais radical desse 

momento.  

 

O que o cinema trouxe em termos de uma nova linguagem? O registro do movimento. 

Mas também e principalmente, a possibilidade de representar o real para além de 

qualquer mediação linguística. Colocam-se corpos e objetos diante de uma objetiva, e 

esses objetos e corpos nela se imprimem. O que conta é o que acontece diante da 

câmera. A ideia de uma autonomia expressiva do real irá assim tomar conta do campo 

da arte (BOURRIAUD, 2011 p. 34) 

 

 

 Respondendo à questão que inicia a citação de Bourriaud e nos ajudando a continuar 

pensando com ele, temos algumas ponderações de Andrei Tarkovski (1998). O realizador nos 

diz: 

  

Cada arte tem o seu significado poético, e o cinema não constitui uma exceção: ele 

tem sua função particular, o seu próprio destino e nasceu para dar expressão a uma 

esfera da vida, cujo significado ainda não encontrara expressão em nenhuma das 

formas de arte existentes. Tudo o que há de novo na arte surge em resposta a uma 

necessidade espiritual, e sua função é fazer aquelas indagações que são de suprema 

importância para a nossa época. [...] O cinema foi a primeira forma de arte a nascer de 

uma invenção tecnológica, em resposta a uma necessidade vital. Foi o instrumento que 

a humanidade necessitava para ampliar seu domínio sobre o mundo real 

(TARKOVSKI, 1998 p. 95) 

 

 

 

 O autor e realizador segue sua reflexão sobre o destino do cinema falando justamente 

da questão do espectador em sua relação, mais particularmente, com o mundo moderno e suas 

exigências. Assim, para Tarkovski 

 

 

 



39 

 

Ao comprar seu ingresso, é como se o espectador estivesse procurando preencher os 

vazios de sua própria experiência, lançando-se na busca do ‘tempo perdido’. Em 

outras palavras, ele tenta preencher aquele vazio espiritual que se formou em 

decorrência das condições específicas da sua vida no mundo moderno: a atividade 

incessante, a redução dos contatos humanos e a tendência materialista da educação 

moderna (TARKOVSKI, 1998 p. 96) 

 

 

 Mas o que é o cinema hoje diante das possibilidades digitais, o que conta então no 

cinema contemporâneo, como está a sua relação com o cotidiano, que segundo Cohen (2004), 

sempre lhe interessou? Há diferenças na percepção, na atenção e na espectatorialidade desse 

cinema do século XXI? Por que motivos as pessoas vão ver os filmes? E como vêem? Como 

chegamos aos filmes da Filmes de Plástico? 

 Podemos chegar de diversas maneiras. Em geral, o cinema independente brasileiro 

(tanto em longa como curta-metragem) nos chega através dos circuitos online e offline de 

cinefilia. Fantasmas (2010) foi o primeiro filme que vimos da Filmes de Plástico, indicado 

por Roberto Cotta, quando ele havia acabado de se mudar para Belo Horizonte. O filme 

ganhou ampla repercussão nos festivais e foi muito premiado. Recentemente, enquanto 

escrevíamos as linhas finais da tese, ele estava passando no Canal Brasil, para onde também 

foi vendido. Com o lançamento do canal do youtube da Filmes de Plástico
25

, no início deste 

ano, o filme está junto aos outros curtas da produtora, disponível online no Youtube também, 

sem senhas, para todos os espectadores.  

 Com Ela volta na quinta (2015), o processo se deu de maneira parecida ao acesso a 

Fantasmas. Conversando sobre a possibilidade de recorte para a Filmes de Plástico, na 

pesquisa, Roberto nos passou alguns filmes (a maioria com senha) da produtora e também de 

outros amigos realizadores seus, como Lincoln Péricles, do coletivo astúcia no Capão 

Redondo, periferia de São Paulo. Nesse momento, estávamos ainda em Itabuna, mas em 

processo de ir a Belo Horizonte para acompanhar a Mostra do Filme Livre - importante lugar 

de cinema independente no Brasil - em maio de 2016. A mostra que é bastante longa, 

aproximadamente três semanas em Belo Horizonte, nos deu a oportunidade de, ao ficar tanto 

tempo em Belo Horizonte, ir a algumas aulas de disciplinas com César Guimarães numa aula 

em que ele, por acaso (?) discutia questões relativas ao comum e à comunidade de cinema, 

além de conhecer e estabelecer relações mais próximas e pessoais com a Filmes de Plástico.  

 

25  Diversos filmes de produtora-coletivo podem ser vistos já no canal, inclusive parte dos curta-metragens 

que compõem o corpus principal de análise desse trabalho, tais como Filme de Sábado (2009), Mundo Incrível 

Remix (2014), Fantasmas (2010), além de ter já disponível o teaser do mais novo filme dirigido por Gabriel 

Martins, Nada (2017). Esses e outros filmes estão disponíveis no canal da Filmes de Plástico no youtube, no 

endereço: https://www.youtube.com/watch?v=V7E-Uc3NoeQ  

https://www.youtube.com/watch?v=V7E-Uc3NoeQ
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 Mas nada disso estava programado, embora fosse necessário, vemos hoje. Tudo isso 

foi possível graças à amizade. Confessando meus temores e receios em tomar essa decisão da 

pesquisa de campo a Ana/Luisa que além de pesquisadora é amiga pessoal (daí a confissão, 

porque não se confessa medos e inseguranças a qualquer um, é preciso ter o espaço que só a 

intimidade dá), ela fez a mediação para que essas experiências pudessem acontecer.  

 Constelações (2016), por sua vez, já vi sua estreia em circuito de festivais, presenciei 

sua apresentação por Maurílio Martins e os debates posteriores. Notamos que entre 

Fantasmas (2010) e Constelações (2016) há um desenhar de sofisticação em termos de 

representação, narrativa de ficção e encenação que são surpreendentes (tendo em vista a 

trajetória da produtora). No entanto, nos dois casos, ocorreu algo similar - e no primeiro ainda 

não pesquisávamos a questão da intimidade e dos filmes entre amigos - nos lembramos de 

pensar sobre a forma como o filme foi feito. Por que essa inquietação quando esta sequer era 

uma questão de pesquisa a ser respondida? Há um convite ao fabular sobre a forma do filme 

no próprio filme e sobre isso discutiremos nesse capítulo.  

 Esse convite, uma vez aceito, é responsável pela ampliação do espaço de actância 

espectatorial, fazendo-o oscilar entre actante espectador-realizador-personagem, uma vez que 

esse convite foi endereçado a um sujeito imaginado pela realização, pela Filmes de Plástico, 

ainda que de forma inconsciente, construindo na linguagem, na forma do filme, em sua 

proposta, uma ideia e um lugar de espectatorialidade com quem dialogam, um personagem, de 

ficção, mas personagem.  

 Fantasmas (2010), assim como Estrada para Ythaca (2009), é um filme bastante 

simples em termo de estrutura narrativa e forma de encenação (plano fixo, sem atores diante 

da câmera, narrativa sobre o cotidiano). Constelações (2016), por sua vez, é um filme muito 

sofisticado em termos de encenação, embora alguns recursos se repitam, como a ausência de 

contraplanos ou o diálogo entre o plano e o que está fora dele. Mas se em Fantasmas, o 

estranho era ser tão simples que não tinha corpos no quadro, era um cinema que parecia não 

precisar de muita coisa para existir, em Constelações temos uma narrativa mais sofisticada de 

ficção, sim, mas o que fica, o que segue, é o estranhamento e uma relação forte entre 

dentro/fora do filme. 

 Ao contrário de Fantasmas, quando chegamos a Constelações, já não apenas tínhamos 

uma inquietação de pesquisa estabelecida sobre a questão da intimidade, já assumimos a 

performance de espectadores-pesquisadores, como era uma questão específica sobre a 

intimidade na Filmes de Plástico.  
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 Além disso, chegamos a Constelações em sua estreia oficial no Brasil, momento em 

que pela primeira vez, público e obra se encontram. E não apenas público e obra, mas público, 

obra e realizadores (inclusive os atores) se encontram. O que é narrado na apresentação do 

filme? Justamente a estranheza, a junção entre a extrema pessoalidade e a ficção. Maurílio 

fala sobre o processo pessoal de concepção da narrativa, apresenta Stine Grog-Pedersen, sua 

ex-mulher dinamarquesa, e afirma: só podia ser ela para fazer o filme. Por quê? A junção da 

crueza das histórias e atores envolvidos pessoalmente na vida desses sujeitos mais a ficção 

não estava apenas presente de forma casual, mas era buscada através das histórias 

extremamente íntimas e pessoais, ficcionalizadas e em conjunto com o uso de atores não 

profissionais para compor as obras. Há o gosto pelo cru, embora se trate de ficções. E uma 

vez que ele é aceito em festivais (que por sua vez, vai gerar críticas online, inclusive), ele 

conta ainda com possibilidade de ampliar essa discussão falando justamente sobre esses 

pontos na sua apresentação, o que pode reverberar nas futuras leituras do filme, uma vez que 

o espectador muitas vezes tem acesso às críticas e discussões antes mesmo da obra. 

 Essa foi a primeira apresentação oficial de Constelações, mas antes, como já 

estávamos bastante próximas da Filmes de Plástico, Maurílio nos convidou para uma 

explanação em uma disciplina ministrada pelo Prof. João Dumans, no curso de cinema da 

UNA (onde ele, Maurílio, se formou, juntamente com Gabriel e, posteriormente, Clara da 

Matta).  

 João, que participa da realização de outro filme da periferia de Contagem com Affonso 

Uchoa, Vizinhança do Tigre (2015) e que também explora essas relações de intimidade entre 

quem faz o filme e os atores em cena inclusive na criação da obra, convida Maurílio para falar 

sobre o processo de concepção de seu novo curta, falando sobre processo de pitching, escrita 

de projeto, edital e apresentando o filme para seus alunos, antes mesmo da estreia oficial. Lá 

estávamos nós, porque éramos amigos. Ao sairmos, almoçamos no restaurante ao lado da 

faculdade e seguimos conversando sobre cinema, sobre as referências de Maurílio para o 

filme, escolhas de montagem. Leo Pyrata, realizador da El Reno Fitas e ator principal do 

longa a ser rodado com direção de Maurílio e Gabriel Martins, passa por nós e senta um 

pouco para uma conversa. É curioso como o acaso pode ajudar a materializar o cotidiano 

quando sabemos – ou tentamos imaginar como seja - o funcionamento de um grupo.  

 Em seguida vamos à casa de Maurílio para mais uma entrevista, lá ocorre uma espécie 

de dejavu. Chegando ao bairro Laguna, na rua das Acácias, rua da casa de Maurílio, era como 

se já estivéssemos ali antes. E estivemos, nos muitos filmes rodados naquelas vizinhanças e 

na casa de Maurílio, como o Ela volta na quinta, Dona Sônia, Contagem. O mesmo aconteceu 
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várias outras vezes durante a filmagem de No Coração do Mundo, que congrega em sua 

narrativa não apenas atores de toda a cinematografia da Filmes de Plástico, mas também 

resolve filmar em muitos lugares já filmados por eles, como o bairro Laguna e a casa dos pais 

de Gabriel Martins, por exemplo. Fifi, a gata de Maurílio, nos recebe da mesma maneira que 

recebe o personagem de Norberto em Ela volta na quinta (2015). 

 

2.1.1 Escrituras da reflexividade no cinema: formas entre escrita e leitura no filme 

 

O espectador, os personagens, o realizador, os filmes são agentes importantes e 

interligados do cinema, o que marca inclusive a dificuldade de encontrar o centro de sua 

narração e discurso já no cinema em geral e ainda mais nesses casos em que a coletividade, a 

partilha, toma conta da cena, tornando fortes os vínculos e imbricamento entre o campo, o 

extracampo, o antecampo, o fora de quadro. Nesse sentido, a ficção nesses termos traça uma 

partilha do sensível, do comum (RANCIÈRE, 2013) que estabelece novos posicionamentos 

entre sujeitos e obras, que geram impactos de escrita e leitura dos filmes.  

De acordo com Arlindo Machado (2007), ao discorrer sobre o processo de enunciação 

do sujeito no cinema e no ciberespaço, a finalidade de olhar não é outra que não ser olhado. 

Através da ideia de sutura, o autor faz reflexões sobre o lugar do espectador no texto, 

chamando a atenção para a identificação deste com o que a câmera mostra. Para ele, nos 

últimos anos o cinema tem explorado mais novas figuras de subjetividade, tais como a rede.  

Para Machado, o processo de enunciação, sob o ponto de vista da narração não é 

unitário, porque a sua matéria de expressão também não é, defendendo então, em diálogo com 

Bamba (2013) a ideia de um sistema de narrativa. Nesse sistema, a questão do ponto de vista é 

fundamental, pois “o ponto de vista do personagem marca o ponto de vista do realizador e 

também do espectador” (MACHADO, 2007 p. 166). Ator, realizador, espectador podem ser 

considerados, portanto, actantes e personagens, que dialogam na narrativa do filme e seu 

corpo-multidão, compartilhando muitas vezes espaços de ação. E o filme também um agente 

dentro do campo cinematográfico, responsável por criar constelações de sentido, através de 

sua performance de continuidades e rupturas estéticas com os demais filmes e 

cinematografias, através do seu trânsito nos circuitos de legitimação das obras. Através dos 

lugares de contato com o público. 

Sobre tal dinâmica de espaços e sujeitos, Stan Brakhage (1983) coloca que a 

participação no sentido do filme está diretamente relacionada ao que o autor chama de sistema 

base do cinema: câmera/imagem/montagem/projetor/sala escura. Hoje em dia, na experiência 
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do cinema contemporâneo, sobretudo no Brasil, quem e como se ocupam esses espaços na 

experiência da Filmes de Plástico? Os espaços ainda são esses? 

A Filmes de Plástico apesar de seu pouco tempo de atuação no campo 

cinematográfico, pois seus quatro integrantes (André Novais, Maurílio Martins, Gabriel 

Martins e Thiago Macêdo Correia, que ingressou posteriormente no grupo, embora tenha 

participado da produção do primeiro curta do grupo) fazem trabalhos juntos desde 2009 

apenas, já contam com uma produção abundante. Em cerca de oito anos, seus realizadores já 

produziram vinte filmes, dentre eles quatro longas-metragens (o que era uma obra muito 

difícil de realizar há vinte anos atrás, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, devido ao 

alto custo). Enquanto escrevemos essas páginas a produtora está no Festival de Cannes 

lançando o mais novo curta de Gabriel Martins (que ainda não assistimos), o curta Nada 

(2017), enquanto fazem a pós-produção de No Coração do Mundo. 

A trajetória da produtora quase sempre se constrói com base em trabalhos onde há 

recorrência de equipe, diálogo com outros grupos que tem afinidades (e distinções) com seus 

trabalhos, o que, sem dúvida, colabora para essa maior quantidade de filmes. Trabalham com 

uma matéria-prima baseada nos rituais da intimidade entre eles e com o ponto de vista de cada 

um, explorando um campo de possibilidades estéticas e poéticas que nos interessam bastante 

através dessa partilha de um comum que nasce das relações e do próprio que é compartilhado 

entre eles e também com esse espectador, ou ideia de espectador-personagem.  

 Jean-Louis Comolli (2009) apresenta uma ideia na qual não se debruça tanto em seu 

livro Ver e Poder, mas que é fundante do nosso pensar acerca da experiência das ficções de 

nós na Filmes de Plástico, ou seja, filmes (não apenas ficções, mas, filmes que são feitos com 

base numa intensa mistura entre realizadores, espectadores e atores como personagens, gesto 

que pensamos como performances emaranhadas ou em forma de nós). Ele diz, ao abordar os 

filmes documentários, que “quanto mais o documentário acolhe o outro, mais ele se aproxima 

da ficção” (COMOLLI, 2009 p. 49). Apesar de o autor não se deter muito sobre a sua 

afirmativa, ela foi muito importante para o caminho que nos levou a nossa hipótese central 

sobre as potências de ficção da intimidade gerada no seio da família-amigos. 

 Embora não estejamos trabalhando com documentários de forma direta, o pensamento 

de Comolli (2009) é útil para fabularmos sobre a experiência estética das ficções da Filmes de 

Plástico. Acreditamos que quando a ficção abraça a si mesmo e ao Outro, ou seja, quando ela 

se faz e se dá a ler em nós, na primeira pessoa do plural, mais ela alimenta uma multiplicidade 

de modos de leitura (para usar o termo da semiopragmática de Odin), mais ela corre o risco do 

real e o risco da ficção, se aproximando dos modos de leitura privado dos filmes de família 
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muitas vezes e das leituras documentarizantes, mas, sobretudo o risco da relação que é a 

ficção. O risco da relação, no sentido de traço e possibilidade, como forma de escrita e leitura 

que por si só dialoga com o que o autor vê como modo de leitura estético, no sentido que 

chama a atenção para a forma do filme, para um pensamento sobre sua feitura e seus 

procedimentos artísticos. Essa amplitude de formas de leitura (ficcionalizantes, 

documentarizantes, estéticas, de família, apenas para citar algumas apontadas por Odin) 

confere ao espectador um lugar de nós, ruidoso, articulado pela forma do filme e sua 

experiência de performances emaranhadas. Ao propor esse lugar e enlace ao espectador, 

propõe a ele ainda a possibilidade de trocar de posição e assumir uma postura de realização de 

uma ficção particular e individual sobre os modos de fazer do filme (sobretudo ao espectador 

cinéfilo ou frequentador de festivais e fóruns de discussão, que são os que normalmente têm 

acesso a essas obras). Uma potencia pedagógica, no sentido positivo, tendo em vista que o 

filme faz pensar sobre o próprio fazer fílmico, é um caminho de leitura também possível. 

Essa proposta de leitura-escrita em torno de uma reflexividade presente no filme, em 

seus ambientes de circulação e proposta ao espectador através das obras aqui analisadas não 

depende, necessariamente, de estratégias de metalinguagem direta apenas, embora em filmes 

como Filme de Sábado (2009), Fantasmas (2010), Mundo Incrível Remix (2014), a citação ao 

cinema e a presença da câmera e de uma discussão sobre fazer imagens esteja em primeiro 

plano. A questão vai além da metalinguagem, mas, acreditamos que o corpo do filme coloque 

para o espectador o convite a pensar seus modos de produção, tendo, portanto, por meio de 

sua forma, estratégias que permitem o olhar reflexivo.  

Carlos Mattos (2012) nos diz que no final da década de 2010 a reflexividade é um 

recurso incorporado com naturalidade aos filmes não se restringindo a mostrar a equipe em 

cena, “mas como algo dado entre documentário e espectador” (MATTOS, 2012 p. 101). 

Podemos expandir sua afirmativa para a ficção também, sobretudo a ficção realizada nessa 

perspectiva da intimidade como os da Filmes de Plástico.  

Robert Stam em seu livro Reflexivity in Cinema and Literature (1992), coloca que 

“toda arte tem sido nutrida pelas tensões perenes entre ilusão e reflexividade” (STAM, 1992 

p. i). Como um recurso que foi amplamente explorado na modernidade como forma de 

representação e ruptura artística chega ao contemporâneo? Admitir seu status de 

representação pode seguir as mais diversas estratégias, inclusive a de impressão de extrema 

intimidade e ilusão. O espectador sabe e faz filmes cotidianamente hoje em dia.  

Stam destaca ainda algumas questões fundamentais referentes às formas de escrever e 

ler reflexivamente na arte e em especial, para nós, no cinema. Para o autor: “Estratégias 
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reflexivas, igualmente disponíveis na literatura e no cinema, tem diferentes materiais de 

trabalho nos dois meios. A literatura é puramente verbal, enquanto que o ‘texto inatingível’ do 

cinema forma uma composição sensorial de múltiplas faixas” (STAM, 1992 p. xii). Além 

dessas distinções, o autor traça paralelos já em seu prefácio, dizendo que tanto a literatura 

quanto o cinema “compartilham a ideia de escritura, ambas são textuais e intertextuais, ambas 

podem expandir sua natureza de construção e solicitar a colaboração ativa de seus 

leitores/espectadores” (p. xii).  

O termo reflexividade em si ganha um contorno interessante dado por Stam, quando 

ele se volta para a sua relação com os verbos reflexivos. Assim, para o autor, o termo 

reflexividade, que pode evocar sentidos múltiplos, quando se relembra a sua relação 

gramatical ganha sentido particular e que aqui também nos interessa bastante explorar: “os 

verbos reflexivos são verbos que refletem sobre eles mesmos” (STAM, 1992 p. xiii). A forma 

como as ficções da Filmes de Plástico constroem a ação de refletir sobre si mesmos (cinema e 

sujeito) nos interessa discutir, assim como para o pesquisador. Em seu livro, os capítulos 

subdividem-se em formas de escritura/leitura da reflexividade nos dois meios, chamando a 

atenção para aspectos como a alegoria do espectador, o processo de produção, o gênero 

autoconsciente, a carnavalização do texto e os prazeres da subversão. 

Em geral, podemos e vamos discutir esses aspectos (uns mais profundamente) a partir 

das obras da produtora-coletivo. Mas, não antes sem nos questionar, assim como faz Stam 

(1992): qual a especificidade do cinema nesse processo? Sua conclusão parece querer voltar-

se a essa problemática: “como o cinema pode iluminar esse processo textual específico? Se a 

perspectiva de código é inerente ao processo fotográfico que faz cada filme, por exemplo, 

como o cineasta autorreflexivo subverte ou chama a atenção para o espectador?” (p. 255) O 

autor vai chamar à atenção para as particularidades da forma do filme, desde narrativa até 

perspectivas e escolhas de encenação, na banda sonora e imagética. 

No cinema brasileiro recente, tanto nas críticas, quanto nos debates em festivais, 

quanto na academia, muito se fala sobre a questão do afeto, do processo, do filme-processo, 

do dispositivo cinematográfico. Mas porque se fala tanto nessas questões? Por que os filmes 

chamam tanto a atenção para esse aspecto da arte? De que maneira os filmes da Filmes de 

Plástico fazem essa operação? Por que isso tem ganhado destaque e importância e conduzido 

discussões e rumos do cinema independente? 

A escritura e a gênese do texto (de uma maneira ampla aqui colocada) é uma questão 

cara à Literatura há muito mais tempo do que ao cinema. A Crítica Genética é um ramo que se 

dedica a compreender essa escritura a partir dos textos e manuscritos dos livros. Como nos diz 
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Louis Hay (2007), se pensar onde nasce o texto é uma questão frágil, “a força da leitura 

prevalece” (p. 11). Para o autor, a escritura, compreende escrita, mas não apenas texto, como 

também leitura, e pensa em sua estética, como “estética da totalidade: seu componentes 

interagem a cada instante, e engendram a cada instante uma nova constelação textual” (p. 18). 

Nesse sentido, a virtude de uma análise genética, da qual admitimos querer nos aproximar 

neste trabalho, “consiste, aliás, em deslocar a atenção das fontes para as modalidades da 

transfiguração” (p. 23). Nesse sentido, para Hay, uma das justificativas e validades da análise 

genética é “invocar a sociabilidade do texto” e a partir disso “colocá-lo na corrente da 

História” (HAY, 2007 p. 45), afinal o autor entende que a escritura se nutre das questões 

estéticas e artísticas de seu tempo.  

É um pensamento de alguma forma similar ao de David Bordwell (2009) ao pensar a 

encenação e o estilo ou de Jacques Rancière (2012) ao refletir as formas de política dos 

filmes, que segundo o autor, estão diretamente relacionadas às operações artístico-estéticas de 

redivisões do sensível, do estético, do comum.  

Abrindo a discussão dentro da filmografia da Filmes de Plástico, é preciso fazer alguns 

delineamentos sobre suas obras: são, quase todas indexadas como ficção; trabalham, em geral, 

com matéria prima criativa que mistura vida pessoal, relações afetivas, familiares e amigos, 

com arte, com cinema. Nos chama a atenção, em particular, o jogo entre o campo e o fora de 

campo, que se reflete no que entra no quadro, nas cenas, nos filmes e no que está fora dele 

mas de alguma forma implica na sua forma e na sua leitura. Nesse jogo, eventualmente, nos 

encontramos todos, todas as pontas das linhas que tecem o que aqui entendemos como ficções 

de nós: os espectadores, os atores, os realizadores, o próprio cinema. Campo, extracampo, 

antecampo são espaços de convivência entre esses actantes.  

Aproximamos-nos aqui da abordagem de André Brasil sobre o extracampo no cinema 

indígena. Trabalhando com a tradução cinematográfica de experiências xamânicas a partir do 

Vídeo nas Aldeias, o autor questiona: “como a imagem cinematográfica se relaciona com o 

que está fora dela?” (BRASIL, 2016 p. 133). Para o autor, campo, extracampo e antecampo 

(termo com sentido semelhante ao fora-de-quadro, relacionado tradicionalmente ao que não é 

ficcionalizável, ou seja, o espaço da equipe, dos bastidores) são espaços relacionais nessas 

experiências de coletivos indígenas. A análise do autor dos filmes nos chama a atenção pela 

forma como torna explícita e lê o filme abordando sua tessitura como constituído pela 

contiguidade desses espaços. Gestos semelhantes de buscar essa relação de continuidade e 

integração entre esses espaços, na constituição de um espaço (em) comum entre cinema e vida 
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também pode ser visto e percebido (porque o invisível também se faz presente) nas ficções da 

Filmes de Plástico.  

O desenho da sua forma de representação, ficcional (em termos de decupagem, da 

montagem, de linguagem, de recursos estéticos e expressivos do cinema) em contraponto com 

as performances de si-nós (já que as performances dos atores aglutinam diversos espaços de 

actância), são responsáveis também pela reflexividade do filme, independente da citação 

direta ao cinema ou à câmera, no sentido de trazer a tona discussões sobre o seu modo de 

produção, como é o caso de filmes como Quintal (2015), Pouco mais de um mês (2013), Ela 

volta na quinta (2015), Constelações (2016), Estado de Sítio (2009), por exemplo. No cenário 

brasileiro também podemos citar, nessa perspectiva, A fuga da mulher gorila (2008), Estrada 

para Ythaca (2009), Morro do céu (2009), A cidade é uma só? (2010), Terra deu, terra come 

(2009), Vizinhança do Tigre (2015), O curioso caso de Ezequiel (2016), Baronesa (2017) 

dentre muitos outros filmes. 

Ainda dialogando com Stam, concordamos com o pensador quando ele diz que a 

reflexividade originalmente se referia à capacidade da mente de tomar a si própria como 

objeto, mas foi estendida metaforicamente à capacidade de autorreflexão de um meio ou uma 

linguagem. O cinema (em) comum praticado por essa vertente de cinema independente atual 

no Brasil, acreditamos, tem como ponto forte essa questão e deseja ser recorrentemente lido 

de tal maneira, no modo estético de Odin (2012), afinal sua forma chama a atenção para a 

própria forma como o filme foi realizado. Isso pode ser creditado inclusive à formação dos 

seus realizadores e da expansão dos cursos de cinema e audiovisual. 

Nas palavras do autor, a reflexividade fílmica se refere ao processo pelo qual os filmes 

trazem a primeiro plano sua própria produção, seus procedimentos textuais, suas influências 

intelectuais ou sua recepção. Usar o que é comum, e trabalhar sobre ele, é uma estratégia 

estética desse cinema para se chegar à reflexão de suas políticas, sobretudo na relação com o 

cinema “profissional” brasileiro, tão desejado e cultivado no período conhecido como Cinema 

da Retomada. 

 

2.1.2 A leitura/espectatorialidade como fabulação 

 

Colocado numa situação de indeterminação por recursos estéticos como o uso 

documental da ficção e o uso ficcional do documento, dos rastros e corpos, rituais e 

performances do real e da vida cotidiana que integram-desintegram a forma e as formações do 

filme (como falaremos mais detalhadamente no capítulo seguinte sobre performance, 
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encenação e narrativa), a experiência cinematográfica dos filmes que trabalham dentro do 

regime criativo dessa dinâmica entre o coletivo e o individual, entre primeiras pessoas, entre 

singular e plural, na intimidade, que aqui estamos pensando como ficções de nós (que não se 

circunscrevem à Filmes de Plástico, nem tampouco às ficções), um dos caminhos mais 

apontados pela narrativa para a espectatorialidade é o da fabulação sobre o fazer. O 

espectador, nós, recebemos nas entrelinhas do filme um convite a pensar e fabular sobre os 

modos de fazer do filme, criando nossa própria ficção sobre o processo de realização da obra, 

a partir de nossos repertórios e possibilidades de acesso a esse mundo, universo de relações 

que são representadas e incorporadas às obras.  

Essa fabulação, por mais libertária que possa parecer ser, não é um gesto livre 

completamente e voluntário nosso, mas resultado do impacto, do afeto gerado pelas formas e 

formações do filme. O convite é feito pela forma do filme e é um de seus modos de leitura, 

podemos escolher outros, como o documentarizante, o fictivizante, o do drama, da ficção 

científica, da comédia, enfim, dos gêneros. E também podemos escolher esse, do processo.  

Mas como isso ocorre? Como se faz e recebe esse convite? Como o filme se endereça ao 

espectador? De que maneiras? Sim, essa tese se faz com muito mais perguntas e dúvidas do 

que respostas. Apesar disso e por causa disso, caminhemos. 

 

Figuras 5-8: fotogramas de abertura do filme Ela volta na quinta (2015) 

  

  

 Fonte: Ela volta na quinta (2015) 

 

Da abertura aos créditos e dos créditos ao filme do espectador, esse é um movimento 

de leitura que pode definir (ainda que com muita abertura) espaços de actância do espectador 
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em nós nas experiências da ficção de plástico. Observemos, brevemente, como se constitui a 

proposta de experiência do filme Ela volta na quinta (2015), tendo em vista esse movimento. 

 

Figuras 9-22: fotogramas iniciais do filme Ela volta na quinta (2015) 
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 Fonte: Ela volta na quinta (2015) 

 

Após a inserção dos nomes de apoiadores e financiamento do filme (importantes 

agentes de existência e viabilização da obra, tanto que podem ser considerados parte dos nós 

formados, inclusive porque pluralizam o “apresenta” tradicionalmente associado às obras da 

Filmes de Plástico), a música entra quando aparece na tela o logo da Filmes de Plástico, 

seguida de “apresentam” e se inicia uma sequência de fotografias de um casal e seus dois 

filhos, um deles com uma camisa onde vemos escrito André (mesmo nome do realizador do 

filme, como podemos ver nas imagens acima).  

Ao som da música de Cassiano
26

 (O vale), cria-se um clima de nostalgia que evoca a 

memória das experiências vividas (“Se lembra?”, diz a música). A canção de 1973 faz a 

transição para as imagens filmadas que sucedem as fotografias de família, quando finalmente 

aparece o título Ela volta na quinta, ainda sob uma foto antiga, com o casal num quintal. A 

narrativa continua com planos fixos, mas imagens em movimento, como continuação do 

álbum de família, que registram o lugar e os personagens em performances cotidianas, ou o 

que nos parece ser suas performances cotidianas, tendo em vista a naturalidade e a 

simplicidade das ações que constituem a narrativa, ações do dia a dia de corpos que o 

espectador em geral não tem tanta familiaridade.  

Ao longo da narrativa, vemos Norberto e Zezé, um casal em crise com mais de 30 

anos de casamento, mais tarde André e Renato, seus filhos, suas respectivas namoradas, Élida 

 

26
 Ressaltamos que analisamos nesta tese a versão para festivais do filme Ela volta na quinta (2015). 
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e Carla. Se olharmos bem, é possível ver uma relação de proximidade-distanciamento com 

uma tendência do documentário brasileiro recente em que os personagens encenam a si 

mesmo (como é o caso por exemplo de Morro do céu (2009), Terra Deu terra come (2009), 

Baronesa (2017)). Os cenários são o quintal, a cozinha, os quartos, a sala, as vizinhanças, o 

interior da casa de maneira geral, o sítio da família, o interior do apartamento de Élida, a 

rotina do trabalho de Norberto, Zezé, Renato.  

Até aproximadamente 40 minutos de filme o espectador acompanha a rotina sob esse 

ponto de vista, sob a forma de continuidade de um álbum de família. Curiosamente - e de 

forma destoante até - a câmera faz um movimento de zoom durante uma música de jazz que 

vem compor a sequência onde vemos Norberto em sua rotina em casa e no trabalho, fazendo 

café em seu trabalho, após, na noite anterior, ter tentado ligar para alguém e a chamada ter ido 

para caixa de mensagens, quando começa a música que fala sobre estar apaixonado, embora 

em cena não haja relação direta com a canção ou o ritmo, mais associado a dores de amor, 

sofrimentos, paixões.  

Literalmente esses procedimentos mostram a vocação do cinema para Rancière: fazer 

ver o trajeto da ferida. Aqui, o trajeto do desenho de uma experiência estética na fissura entre 

vida e arte e esta ferida se apresenta ao espectador nessas aberturas, rupturas, assim como na 

ocupação do lugar da ficção, do jogo com seu horizonte de expectativas. 

A música e o movimento têm a potência de rasgar, evidenciar a fissura das formas de 

fazer do filme, evidenciando o espaço (em) comum no qual ele se cria. O zoom interrompe o 

processo documental e de álbum de família iniciado com as fotos de família e a sequência de 

planos fixos, com o registro da rotina da casa e dos personagens que parecem interpretar a si 

mesmos, conduzindo a um processo de leitura mais voltado ao documentarizante iniciada e 

conduzida até então e que é interrompida pelo jazz e pelo zoom, que não parecem se justificar 

naquele momento. É uma ruptura que pode gerar estranhamento tendo em vista a construção 

narrativa até então estabelecida.  

O que percebemos mais tarde, quase ao final do filme, é que, com tais medidas de 

encenação, estava-se antecipando o caso extraconjugal mantido por Norberto com Tati, uma 

jovem que tem uma filha, Bruna. Com a viagem de Zezé (o uso de apelidos sem muita 

explicação é muito comum nesses filmes, sendo uma questão fundamental em Estado de Sítio 

(2009), por exemplo) para Aparecida do Norte, o espectador é apresentado a essa relação de 

Norberto, que vem causando a crise do casal. 

 Juntamente com o jazz e a relação extraconjugal, a ficção é escancarada, e embora os 

atores continuem interpretando performances de si, isso não é garantia de veracidade (e talvez 
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nunca tenha sido, dada a trajetória da Filmes de Plástico). Decidida a libertar-se da relação do 

casamento, vemos ao final do filme Norberto chorando e cantando uma música, um samba, de 

Paulinho da Viola (que na versão para o cinema vai também para a abertura do filme) a 

caminho da casa do filho, Renato, que nesse momento já se casou e tem um filho com Carla, 

que a princípio resistia a essa ideia. A mulher dele parece incorporar Zezé em cena, já ela não 

aparece mais no filme. André chega ao final da sequência de encerramento e todos assistem 

juntos a uma partida de futebol do Cruzeiro. Tela preta, sobem os créditos.  

Com uma narrativa ficcional que privilegia os planos fixos (com raras exceções, como 

esse momento da trilha sonora), dando continuidade à abertura de álbum de família do filme, 

o espectador é levado a criar expectativas em torno das performances cotidianas daqueles 

atores cujos corpos – sobretudo o espectador ordinário – de pessoas, de lugares, de formas 

fílmicas, podem soar estranhos, gerar estranhamento, pois são corpos cujas formas não ecoam 

na tradição da ficção do cinema realizado até pouco tempo atrás, meados dos anos 2000, no 

Brasil recente. Além disso, o diretor explora os espaços da periferia de Contagem – assim 

como Maurílio e Gabriel – não buscando representar o espaço ou seus sujeitos em perfis de 

representação de tipos sociais ou querendo caracterizar o lugar: o viés escolhido para escolha 

dos espaços e suas formas de representação é, quase sempre na Filmes de Plástico, e não é 

diferente em Ela volta na quinta, o da pessoalidade, do afeto que envolve aqueles sujeitos e 

ruas, casas.  

Nós, espectadores, vemos, então, que (com exceção da criança) todos têm o mesmo 

nome, todos os personagens e atores. Além disso, vemos as pessoas que participaram da 

produção do filme e pensamos: “quem são esses que permitiram a criação desses 

personagens? Como atores não-profissionais, que estão interpretando a si mesmos, em uma 

ficção ficaram tão à vontade diante de uma equipe de cinema?”.  

Na tela preta dos créditos, começa o filme do espectador, ao som de Dinah 

Washington que canta This Bitter Earth
27

, cuja letra fala da necessidade de compartilhar o 

amor como forma de existência e registro da vida, começa o filme do espectador, sua própria 

ficção sobre como o filme foi feito.  

 

27 
 This bitter Earth - Well, what fruit it bears What good is love Mmmm that no one shares And if my life 

is like the dust Oooh that hides the glow of a rose What good am i Heaven only knows Esta Terra Amarga Esta 

terra amarga Bem, qual o fruto que ela produz Que bom é o amor que ninguém compartilha E se minha vida é 

como o pó Oooh que esconde o brilho de uma rosa Quão bom eu sou Só os céus sabem. 
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Figuras 23-41:  Fotogramas finais e créditos de Ela volta na quinta (2015) 
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Fonte: Ela volta na quinta (2015) 

 

 

 Assim como os vídeos da cabra gritando
28

 em mixagens com filmes e Justin Bieber 

que fazem a mediação no diálogo entre irmãos e permitem seu primeiro contato descontraído 

depois da volta de André de um festival, o corpo do filme, sua estrutura de drama familiar, 

com corpos desconhecidos do público em geral, com nomes próprios, sua estrutura de 

encenação que evita os contraplanos, prefere os planos mais alongados e fixos, como numa 

continuidade do álbum de família que abre o filme, e posteriormente a rasura ficcional, as 

músicas, a câmera, o tempo de filmagem, fazem a mediação entre vida e filme, entre produção 

e recepção. 

Lado a lado com a vida cotidiana e seus rituais (como é já tão comumente apontado 

por críticos e pesquisadores) está o cinema, que por sua estrutura tecnológica e coletiva, 

agrega ainda questões do mundo do trabalho, dos ritos de família e coletividade, além das 

performances e questões presentes apenas no ritual de criação artística de expressão das ideias 

e composição das obras. 

Em Ela volta na quinta (2015), como nos demais filmes desse corpus, cria-se um 

espaço comum entre vida e filme, entre arte e cotidiano, em uma alta potencialidade 

relacional. Dirigido por André Novais, ele é realizado depois de alguns curtas do realizador 

 

28  
É curioso que em várias apresentações sobre esse filme em Congressos e Seminários, muitas pessoas 

associam o filme de André Novais ao filme Killer of Sheep (1977), de Charles Burnett, como referência 

importante para construção de cenas inclusive. A semelhança entre os nomes deve ser notada. Os nomes são  

espaços de incorporação de sentido entre a vida e a arte, nos parece até esse momento.  
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que trabalham na dinâmica entre vida cotidiana e ficção, como é o caso de Fantasmas (2010), 

filmado tendo como atores Maurílio e Gabriel Martins ou Pouco mais de um mês (2012), em 

que o casal protagonista é o próprio André e sua namorada Élida, além do longa Estado de 

Sítio (2010), em que oito realizadores mineiros se juntam num sítio dos pais de um deles para 

se proteger de um possível fim do mundo, revezando-se em quase todas as funções e com 

baixíssimo orçamento, como é recorrente na filmografia da Filmes de Plástico. Há ainda 

Quintal (2015), curta também estrelado por seus pais, numa dinâmica de humor e ficção 

científica que parece sugerir ao espectador que viu Ela Volta na quinta (2015), uma relação 

de continuidade e, depois, ruptura através da postura e performance do casal protagonista. 

Todos esses filmes e discussões sobre esses filmes, como críticas online, estão disponíveis ao 

espectador – numa busca online – que podem ajudar a compor um olhar sobre o processo, 

cuja interrogação é acionada pelo filme e confirmada pelos créditos.  

Observemos o caso de Quintal. Trata-se de um curta-metragem, também lançado em 

2015, que acompanha o cotidiano do casal Norberto e Maria José (os mesmos do longa-

metragem Ela volta na quinta) e não apenas o casal de protagonistas é o mesmo, como o 

quintal, a casa, a sala, o cachorro da família, Contagem, e principalmente o modo de filmar os 

espaços e as escolhas de encenação são bastante semelhantes, embora aqui a ficção tenha um 

toque a mais de humor e realismo fantástico.  

As formas de planificação que evocam o documental, o de filme de família e mais 

tarde vão produzir a aparição da ficção, assim como sua proposta de encenação, são 

recorrentes em Ela volta na quinta (2015), tanto na banda imagética quanto sonora, assim 

como é possível ver no longa-metragem formas de enquadramento idênticas, como nos 

procedimentos ao filmar o apartamento de sua namorada Élida em Pouco mais de um mês 

(2013). O personagem de Norberto, por suas ações em Quintal, vendo filme pornô na sala de 

casa enquanto a mulher faz as tarefas domésticas, vai à academia e é quase levada pelo vendo 

ao estender roupas no varal (do mesmo quintal filmado no longa-metragem), tem como 

referência não o Norberto cotidiano real, mas o Norberto da ficção Ela volta na quinta. Assim 

como as referências para filmar o apartamento de Élida e suas ações e espaços – pela 

similaridade, mesmo com um espaço temporal grande entre os filmes – parece ser o da ficção, 

o do universo dos filmes e não mais o da realidade cotidiana. Zezé aqui aparece numa ruptura 

com a personagem de Ela volta na quinta, apresentando uma personagem feminina muito 

mais dinâmica e independente, rompendo com o padrão de sua representação no longa-

metragem. São filmes que trabalham o comum sob diversas modulações.  
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Trabalhar o comum quase nunca é simples, tranquilo, sem tensões. O comum, o 

íntimo, a partilha é um lugar de dissensos, de tensão, de questionamentos, de jogos de força. 

Além disso, a liberdade de construir as personagens e a cidade sob diversas formas e tons nos 

permite pensar sobre o carinho e anuência que envolvem as relações familiares e de amizades 

que desejam a realização do outro, um pouco como a realização de si mesmos.  

A forma de filmar os espaços íntimos, como o quarto, é quase sempre, numa câmera 

baixa, muito próxima da cama, onde usualmente os personagens estão indo dormir ou indo 

conversar. É o ponto de vista de quem é próximo, de quem pertence, de quem tem liberdade 

de se sentar na cama e conversar (como faz André com sua mãe em Ela volta na quinta). 

Talvez seja por isso que esse ponto de vista marcado nos tipos de enquadramentos feitos por 

André Novais tanto em Ela volta na quinta, quanto em Quintal ou ainda Pouco mais de um 

mês – apesar de serem filmes distintos e terem, sobretudo entre Pouco mais de um mês e os 

demais, uma distância temporal considerável – planos e formas de compor a cena, dentro de 

alguns aspectos, muito semelhantes. 

O gesto de buscar fazer a ficção ganhar destaque na narrativa dos filmes, pode se 

dizer, é uma base importante de todos os filmes citados, todos com direção assinada por 

André Novais, mas em modulações diferentes, criando espaços em comum diferenciados 

entre o cinema e a vida ordinária, entre a arte e o cotidiano, em todos os filmes da Filmes de 

Plástico. Não basta que seja indexado como ficção, é preciso que ela tenha quase um status de 

personagem na narrativa, que ela seja irrompa na narrativa de forma surpreendente. Em 

Quintal (2015), a entrada triunfal da ficção como agente de sentido através de um portal – 

feito em pós-produção - no quintal de casa e da defesa de uma dissertação acerca do cinema 

pornô (intitulada divertidamente de Bundas e Óleos) - ajuda a criar esses enlaces pouco 

discerníveis nas performances emaranhadas. E isso inclusive é responsável pelo efeito de 

reflexividade, embora não se trate de metalinguagem clássica diretamente, como vimos nas 

discussões sobre o termo.  

Aliás, é possível ver essa entrada em destaque da ficção na narrativa do filme desde 

Filme de Sábado (2009), primeiro filme oficial da produtora. Nos dois casos – abordaremos 

um pouco mais a frente mais especificamente Filme de Sábado – há elementos narrativos que 

são reiterados: filmar no quintal de casa, como brincadeira, entre amigos, com o cinema de 

ficção como destaque.  

Em Filme de sábado é através do spot de luz artificial que permite a continuidade da 

encenação praiana, da brincadeira no quintal. Aqui é um recurso bem mais sofisticado e caro, 
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mas equivalente: o portal feito em computação gráfica e pós-produção que permite o delírio, o 

fantástico. Tudo isso no quintal de casa, com praticamente as mesmas pessoas envolvidas. 

Diante de nossa curiosidade sobre o processo de produção, como espectadores, 

perguntamos a André sobre a feitura da obra. Ele diz que  

 

Desde o começou a gente teve muito cuidado para ter a intimidade no filme. Eu 

tentava fazer de tudo, todos nós, a gente tentava fazer de tudo para deixar os pais o 

mais à vontade possível. O Gabriel levou pouca luz artificial. A câmera foi pequena, 

Red Epic. Teve tudo isso e a própria coisa de filmar dentro da casa deles intimida 

menos. E dependendo da cena ficava só eu Maurílio, que captava o áudio, o Gabriel, 

que era o diretor de fotografia e os atores. Tudo mínimo mesmo para deixar os atores 

mais à vontade. [...] Eu cheguei com o roteiro, eles aceitaram, bem tranquilos. 

Estavam até empolgados. Algumas coisas realmente eram muito deles, desde a 

escolha de algumas músicas. A do Paulinho da Viola foi de um disco que ele tinha. A 

gente ouvia e a letra tinha tudo a ver com a cena. E de coisas assim que essa cena que 

eu to no quarto da minha mãe, isso o filme não é autobiográfico, é uma ficção, mas 

tem toda essa questão, pequenas coisas, essa história que minha mãe contava do meu 

avô era uma história que ela contava desde pequeno. (NOVAIS, 2016, em entrevista à 

pesquisadora) 
 

 A câmera red epic citada por André como uma câmera pequena que intimida pouco, 

os cuidados de Gabriel e Maurílio que já eram íntimos de seus pais de conseguirem trazer 

pouco equipamento para o set, são questões que também ouvimos de outros realizadores, 

quando questionados sobre a possibilidade de construir representações de intimidade em seus 

filmes, como, por exemplo, Gustavo Spolidoro
29

 ao fazer Morro do Céu
30

.  

 Sobre essa questão da dinâmica entre os corpos de pessoas e espaços em cena, a 

câmera, o filme, e nós, espectadores, em O olhar e a cena, Ismail Xavier (2003) afirma que  

 

O encontro câmera-objeto (a produção do acontecimento que me é dado ver) e o 

encontro com o espectador – aparato da projeção cinematográfica constituem dois 

momentos distintos separados por todo um processo. Na filmagem estão implicados 

uma co-presença, um compromisso, um risco, um prazer e um poder de que tem a 

possibilidade e escolhe filmar. Como espectador tenho acesso à aparência registrada 

pela câmera sem o mesmo risco ou poder, ou seja, sem a circunstância. Contemplo 

uma imagem sem ter participado de sua produção, sem escolher ângulo, sem definir 

uma perspectiva própria para observação (XAVIER, 2003 p. 35) 

 

 

 Essa distinção apontada pelo autor que escreveu seu texto no início dos anos 2000, 

pode ser reavaliada em relação às produções que ganharam força a partir do final da primeira 

década do século XXI. Trata-se de um cenário em que muito se discute a questão do afeto 

 

29  Entrevista de Gustavo Spolidoro sobre a feitura de Morro do céu: 

https://www.youtube.com/watch?v=SHizrszVvs4 

30  Filme Morro do céu (2009) disponível online no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=y5Ad-

vGhU4s 
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envolvido na produção de filmagem, pois são realizados filmes que têm uma predileção por 

modos de produção mais baratos e simples (como é o caso de Ela volta na quinta), realizados 

entre amigos, com familiares, tendo como matéria prima a intimidade entre os que 

representam e são representados.  

 

A crescente importância da intimidade da imagem num amplo espectro de atividades e 

relações é parte constitutiva de uma nítida onda de teatralização da experiência, 

quando se projeta na cena pública o que antes estava reservado à intimidade. (...) O 

efeito-câmera condensa num aparelho as formas de cultura potencializadora do olhar, 

depura certa geometria do ato de criação (ou assunção) da imagem que hoje se vê 

constitutivo da identidade da formação do sujeito. (XAVIER, 2003 p. 9). 

 

 Sobre essa dinâmica de controle de dispositivos que leva a uma mistura entre o que é 

público e privado nas representações, Xavier segue sua reflexão sobre a relação com a 

produção audiovisual, que é tão cotidiana que hoje em dia para existirmos, precisamos estar 

em cena, criar a cena. O espectador, cada um a seu modo, existe e convive com os 

realizadores em cada plano do filme porque ele, acostumado a essa dinâmica de dispositivos 

tecnológicos audiovisuais, cria uma própria cena para a realização de cada plano, fabulando 

sobre o processo criativo, desde que é impactado por esse lugar emaranhado e sobretudo após 

os créditos. A intimidade entre aqueles actantes que produziram o filme (equipe, locações, 

atores) brota como mote central do filme do espectador, como forma e modo de produção. 

Como bem sinalizou Ana/Luísa, quando participou de nossa conversa com Maurílio, 

colaborando com sua visão de espectadora espontaneamente, deu seu depoimento ao 

realizador: 

 

Engraçado como a gente se torna íntimo não sendo. Os cenários se repetem. O 

primeiro que eu vi, o Pouco mais de um mês, quando conheci André em Vitória da 

Conquista. Sou baiana, fiz mestrado lá. Fui dar uma palestra na Mostra de Cinema de 

Conquista e fiquei no mesmo hotel. Não era meu trabalho de produção, mas eu acabei 

guiando ele por lá. E aí André me deu o filme, que foi no apartamento da Élida. 

Depois teve Quintal. Ela volta na quinta. Forma-se um mosaico, por causa do circuito 

que vocês fazem (COIMBRA, Ana Luisa, em conversa conosco e Maurílio, 2016) 

 
 

 Contempladas pela colocação de Ana/Luísa, percebemos a dimensão que a repetição 

desses corpos e nomes próprios, de pessoas e lugares, que antes anônimos, agora passam ao 

registro do íntimo através da trajetória do grupo, através da referência ficcional. Se, num 

primeiro momento, há estranhamento pelo espaço que corpos periféricos e anônimos ocupam 

no cinema e nos filmes, logo eles passam a ocupar centralidades narrativas, agregando 

memória e intimidade quando se vai aos demais filmes da Filmes de Plástico. Nesse sentido, 
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ainda que não se tenha pensado necessariamente no espectador na construção da proposta e do 

roteiro, a criação cinematográfica sempre se estabelece em diálogo com essa ideia de 

espectatorialidade, história do cinema – e das formas da ficção, do filme de família, do 

documentário – e a noção de campo e fora-de-campo que criam impactos na imagem que 

constitui o quadro, o visível.  

 O espectador é o responsável pelo olhar, como ato de realização, que vai ressignificar 

essas potências, que vai dar sentido a elas, que vai realizar o que Ana/Luísa propôs, juntar as 

peças do quebra-cabeças, do mosaico que vai se formando, e ir tornando-se íntimo, em algum 

nível, dessa proposta de cinema, desses sujeitos em cena, dessas paisagens, que se repetem e 

se transmutam. Olhar é, portanto, criar. Ao mesmo tempo, as performances em cena ocorrem 

e conseguem trazer esses corpos para a luz do cinema porque são os realizadores os primeiros 

espectadores, como pudemos ver na fala de André, ainda que no espaço do antecampo, onde a 

cena está se desenrolando. As instâncias estão desde já imbricadas. Os pais só atuaram como 

atuaram porque o set do cinema estava reduzido, porque a câmera era pequena e pouco 

intimidadora, porque Gabriel Martins levou pouca luz artificial, porque eram Maurílio, 

Gabriel, Robert, Élida, Renato que conviviam no filme e fora do filme, nas cenas do filme e 

na convivência diária da vida comum. E porque era André que realizava a obra. 

Porque os realizadores são os primeiros espectadores é que é possível incorporar tanta 

pessoalidade e intimidade que como reforça André, na visão dele, não são autobiográficas, 

mas ficção. Essa necessidade de delimitação do que é documental, autobiográfico e ficção 

andam muito borradas nas narrativas cotidianas, embora seja importante para André reafirmar 

sua postura enquanto realizador. Nas palavras de Rancière (2014),  

 
a ficção documental que inventa intrigas novas a partir de documentos da história 

afirma sua comunidade com o trabalho da fábula cinematográfica, que junta e afasta, 

na relação da história com a personagem, do enquadramento com o encadeamento, as 

potências do visível, da fala, do movimento (RANCIÈRE, 2014 p. 37) 

 

Para o autor, “a arte das imagens não cessa de alimentar aquilo que as contraria” 

(2014, 38). Nessa relação de aparente paradoxo no cinema, podemos ver muitos elementos 

dos filmes da Filmes de Plástico. É nesse sentido que, segundo o filósofo, é difícil a crença 

numa transparência cinematográfica, mesmo nos filmes clássicos ou de gênero. Isso porque 

ao delinear ‘o trajeto da ferida’, o cinema através dos seus procedimentos, fala da história e de 

seu próprio processo, em qualquer filme. Nesse sentido, isso está acessível, claro num grau 

maior ao espectador cinéfilo, mas também a todos os espectadores de uma maneira geral, 

sobretudo hoje em dia com a facilidade de acesso a conteúdos como resenhas, críticas, 



61 

 

entrevistas, making of e também ao próprio ato de performar diante de uma câmera e de 

filmar.  

O corpo do filme, sua forma, é, portanto, para Rancière (2014) um produto da 

encarnação de uma ideia num corpo que o cinema deve captar, transformando-o em 

personagem, num outro corpo, a partir de um jogo de “aparições e desaparições, de adições e 

subtrações (...), numa espécie de forma de intimidade do dentro e do fora (RANCIÈRE, 2014 

p. 158-160). Arte moderna, o procedimento artístico cinematográfico, mais do que qualquer 

outra arte, para o autor, sofre grandemente o conflito entre narrar e se narrar em sua poética e 

através dela. O cinema seria, portanto, um corpo monstruoso (no sentido que teria o potencial, 

dada sua materialidade de incorporar a multidão - questão que discutiremos também nos 

capítulos a seguir), dando a ver as singularidades e não apenas transformando-os em massa, 

em superfície, em lugar sem tensão.  

Do que estamos falando nessa pesquisa? Do filme ou do procedimento criativo? Da 

obra ou do processo? Sobre essa transmutação da matéria-prima da intimidade em filme, bem 

como sobre a relação entre os procedimentos artísticos e a experiência estética, assim como a 

relação entre a obra e seu modo de produção, sobretudo, Clement Greenberg reflete 

 

Será que as decisões envolvidas na criação da arte pertencem então à experiência 

estética? Claro que sim – quando são decisões estéticas genuínas. Não podemos 

excluir tais decisões da experiência estética e,uma vez que a experiência estética 

consiste essencialmente em julgar, então, essas decisões também devem consistir em 

julgar, assim como a apreciação faz. (...) uma decisão estética não pode estar separada 

de seu resultado, e não há lacunas entre ambas (GREENBERG, 2013, p. 127). 

 

 

John Dewey concorda com a relação entre o estético e o artístico proposta por 

Greenberg, insatisfeito com a falta de uma palavra que una o fazer e o perceber de maneira 

mais plena. Na concepção de Dewey, especificamente, o estético e o artístico não são 

instâncias separadas. Embora o estético esteja ligado à obra finalizada e suas impressões 

deixadas para a audiência, público, espectatorialidade, ela não está separada do artístico, ou 

seja, do ato de produção, que, segundo o autor, deve ser afetivo, sobretudo. Afetar é preciso. 

 

Para que a habilidade seja artística, no sentido final, ela precisa ser “amorosa”; precisa 

importar-se profundamente com o tema sobre o qual a habilidade é exercida. (...) Para 

ser verdadeiramente artística, uma arte também deve ser estética – ou seja, moldada 

para uma percepção receptiva prazerosa. (...) Em suma, a arte, em sua forma, une a 

mesma relação entre o agir e o sofrer, entre a energia de saída e a de entrada, que faz 

com que a experiência seja uma experiência. (DEWEY, 2010 p. 128) 
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O afeto talvez seja a forma, o veículo de entrega do convite à fabulação do fazer, 

sobretudo no sentido de afetar, de nos fazer dar conta dos corpos e das presenças, em cena e 

também nossas, da espectatorialidade. O termo ficção de nós, que propomos como forma de 

compreender parte da cinematografia nacional, torna evidentes dois aspectos dessa produção 

de cinema realizado de maneira (em) comum, numa cinema que ora nasce sob o signo da 

Arte, com ascendente no cotidiano banal da vida, ora ao contrário. Diz respeito, ainda que 

inicialmente, à compreensão e a constituição da experiência de realização cinematográfica 

como partilhada, que está presente. Remete ainda à questão que advém normalmente deste 

primeiro aspecto, que se desdobra, portanto, num segundo: os nós no sentido além da primeira 

pessoa do plural (em que boa parte dos filmes parece se conjugar), mas laços (nós) entre os 

gêneros e modos de leitura da obra, que envolve também a figura do espectador, portanto. E 

os laços de afeto que permitem que ocupemos o plano. 

 

 

2.2 “O que meus filmes dizem sobre isso?” Nós, espectadores-pesquisadores e as questões 

metodológicas 

 

 

 Se espectadores cinéfilos e ordinários são convidados a uma postura de realização, nós 

espectadores-pesquisadores também. Não foi incomum, ao longo desse período entre 

mestrado e doutorado em curso, em solilóquios e diálogos com as obras, com os colegas do 

grupo de pesquisa e durante as disciplinas, ter pensamentos como: “Será que meus filmes 

falam sobre isso? Qual deles fala melhor a intimidade? A partir de qual começarei minha 

abordagem? Como montar meu corpus?” (Devemos ser honestos nesse instante e partilhar 

aqui os créditos sobre essa ideia da nossa apropriação acadêmica sobre os filmes, da posse 

que estabelecemos sobre o filme dos outros. Ela foi gestada durante nossa estadia na casa de 

Angelita Bogado, colega de doutorado, em novembro de 2016, quando vi em uma de suas 

notas escritas sobre um papel que ela havia deixado sobre a mesa de seu escritório, que 

compartilhamos também para os estudos dessa pesquisa, nas margens de um artigo de André 

Brasil, impresso: “Será que meus filmes falam sobre isso?”, dizia Angelita escrevendo suas 

inquietações à lápis. E então percebi o quanto aqui nos posicionávamos também dessa forma, 

com essa posse do lugar de realização, como já tinha ouvido de diversos outros pesquisadores 

igualmente, além de Angelita).  

 Fato é que essas são questões que nos colocamos, continuamente, no processo de 

construção da pesquisa, desde o pré-projeto de entrada para avaliação do processo seletivo, 
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até a reestruturação da proposta para compor o projeto de pesquisa que vai, por fim, dar 

origem à tese de doutoramento. Nos apropriamos das obras da Filmes de Plástico (assim 

como dialogamos com diversos outros, como os do Alumbramento, da Teia, da Duas Mariola, 

da El Reno Fitas, CUAL, Coletivo Gaiolas, Adirley Queirós, Gustavo Spolidoro) como se 

fossem nossos, como se construíssemos junto a eles outra ficção, a ficção sobre o fazer do 

filme (que é em partes o movimento dos espectadores ordinários, quando sobrevivem ao 

tédio, e dos cinéfilos, que pertencem a esse mesmo circuito dos realizadores, que vibram) e a 

ficção da tese a ser defendida, muito própria do espectador-pesquisador, embora tenha 

também procedimentos que hoje em dia são compartilhados com todos os espectadores (como 

as pesquisas na internet, o acesso a entrevistas, críticas, cobertura de festivais, catálogos, 

facebook de realizadores, etc). E de fato, por um momento, eles, os filmes são nossos, porque 

dão origem às nossas ficções sobre as obras e sobre o campo, como esta narrativa que 

apresentamos agora, aqui, ao longo dessas páginas. Se No Coração do Mundo é um projeto 

cinematográfico que congrega quase todos os corpos em cena durante a trajetória da Filmes 

de Plástico até então, lhe dando novos contornos, aqui podemos ver que fazemos o mesmo 

com os filmes (embora não estejamos discutindo todos). 

 A intimidade com que nos relacionamos com as obras durante quatro anos não é à toa. 

E também não é exclusividade nossa, de nós-pesquisadores, sobretudo quando os filmes 

agenciam essa escrita em nós, nas primeiras pessoas, entre o singular e o plural, entre o 

individual e o coletivo, como é o caso da Filmes de Plástico e tantos outros grupos e 

realizadores do cinema brasileiro contemporâneo, sobretudo independente.  

Por essa razão, também não é por menos que nos alinhamos com a abordagem 

semiopragmática para investigar essa problemática. Em primeiro lugar, a abordagem da 

semiopragmática compreende o sentido da obra de forma transcendente, ou seja, seu sentido 

não está centrado no texto, ou no contexto ou no espectador, mas em uma relação que se 

estabelece entre essas instâncias da experiência cinematográfica. Em segundo lugar, como já 

começamos a dizer, porque segundo essa perspectiva, uma mesma obra pode acionar diversos 

modos: modo estético, modos ficcionalizantes, modos documentarizantes, modos privados, 

autoficcionais (pela intensa noção de performances de si-nós), dentre outros. Nem sempre foi 

assim, no entanto.  

A semiopragmática, na prática da pesquisa, mostrou-se um caminho possível a ser 

seguido, embora tenha suas limitações também, como bem apontou o professor Jorge Cardoso 

Filho, durante a qualificação. O que nos levou à pesquisa de campo (igualmente indicada na 

qualificação), essa possibilidade grata de entrevistas e observação com os realizadores da 
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Filmes de Plástico, entre maio de 2016 e abril de 2017 além do acompanhamento da 

realização do filme No coração do mundo (ainda a ser lançado em 2017) e de festivais do 

circuito independente, sobretudo, como a Mostra de Tiradentes, o Panorama Internacional 

Coisa de Cinema em Salvador, o Cine Ceará, a Mostra do Filme Livre (cuja edição de 2017 

participei como curadora). 

Dois trabalhos muito interessantes de pesquisadores brasileiros relacionados à questão 

da intimidade nos serviram de importantes diálogos ao longo dessa pesquisa, embora não 

necessariamente estejam citados diretamente no texto. A tese de doutorado de Fernando 

Weller sobre intimidade no cinema direto dos anos 1960, abordando documentários dessa 

corrente cinematográfica e do período e da coletânea Cinema of me, organizado por Alisa 

Lebow também traz essa relação do sujeito, sua identidade pessoal e a representação 

cinematográfica no documentário, sobretudo.  

Lina Távora (2010) em sua dissertação intitulada Cinema de intimidade faz uma 

investigação interessante a partir de alguns longas-metragens de ficção que se fazem a partir 

de espaços de intimidade, sobretudo espaços da casa, do privado, do lar no cinema brasileiro 

do início dos anos 2000 até 2009 com Apenas o fim., de Matheus Souza. A dissertação, 

defendida em 2010, investiga as formas de narrativas de intimidade a partir da visão de 

Nicholas Lindsay, questionando-se se é possível falar de um cinema da intimidade no cinema 

brasileiro atual. Para tanto, ela evidencia alguns cenários explorados pelo cinema daquele 

momento: sertão, favela, interiores. Demonstra, então, interesse pelo cinema de interiores, 

privilegiando sua análise a partir de filmes como Separações (2003), Cão sem dono (2007), 

Nome Próprio (2008) e Apenas o fim (2009). A autora não exclui a possibilidade de filmes 

que se passam em cenários de favela ou sertão trabalharem sob a tônica da intimidade, mas 

ressalta que não têm sido explorados de tal forma tão frequentemente na cinematografia 

brasileira. A autora, que assim como nós, privilegiou obras de ficção – uma vez que a 

associação do eu com o documental é mais recorrente - encerra sua pesquisa num momento 

em que a cinematografia começa a sentir mais fortemente os impactos da abertura de novos 

cursos, do barateamento da tecnologia, de um repensar em torno do audiovisual, que culmina 

numa reapropriação da intimidade como matéria-prima criativa, a partir de uma dinâmica 

entre o próprio e o comum, sobretudo com o fenômeno dos coletivos, no final da primeira 

década de 2000. 

Suzana Amaral, em sua dissertação sobre afeto e produção de presença em Elena e Ela 

volta na quinta, defendida em 2016 na UFRJ, orientada por Denilson Lopes (uma grande 
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inspiração em termos de abordagem do cinema) faz ver essa dinâmica de intercâmbio 

permeada pelas relações de afeto tanto nos filmes documentais quanto ficcionais.  

Ilana Feldman (outra grande inspiração para essa tese) em sua tese intitulada Jogos de 

cena: ensaios sobre o documentário brasileiro contemporâneo, faz sua abordagem sobre o 

cinema feito no Brasil recentemente e nos diz que este cinema feito recentemente é cada dia 

mais jovem e usa de estratégias que priorizam os efeitos de real da obra, tanto no 

documentário, quanto na ficção, como nos reality shows. Em um artigo seu, um pouco mais 

antigo, ela já pensava essa questão do apelo realista das obras no cenário brasileiro recente. 

Nas palavras da autora, que delineia o panorama do cinema independente nessa tendência 

estética: 

 

dos filmes independentes brasileiros, isto é, sem a participação da Globo Filmes e 

das majors, como Casa de Alice (Chico Teixeira, 2007), Mutum (Sandra Kogut, 

2007), Serras da Desordem (Andréa Tonacci, 2006), Cidade baixa (Sergio Machado, 

2005), Contratodos (Roberto Moreira, 2004), Cama de gato (Alexandre Stockler, 

2004), Subterrâneos (José Eduardo Belmonte, 2004), Diários de motocicleta (Walter 

Salles, 2003), Ônibus 174 (José Padilha, 2002), Um céu de estrelas (Tata Amaral, 

1996) e Terra estrangeira (Walter Salles, 1995), à produção mainstream, co-

produzida pela Globo Filmes, como Cidade dos homens (Paulo Morelli, 2007), 

Antônia (Tata Amaral, 2006), Dois filhos de Francisco (Breno Silveira, 2005), 

Cazuza (Sandra Werneck, 2004), Carandiru (Hector Babenco, 2003), Cidade de 

Deus (Fernando Meirelles, 2002) e recentemente Tropa de Elite (José Padilha, 

2007), este sem a participação da Globo Filmes, nota-se, a despeito das 

especificidades e dos efeitos estéticos e políticos de cada trabalho, um evidente 

compromisso com o vínculo a uma realidade pré-existente (FELDMAN, 2008 p. 64) 

 

 

Entre as ficções e documentários elencados pela pesquisadora, vemos que as 

possibilidades de realização ficaram ainda mais baratas e de alguma forma, democráticas 

(embora haja limitações ainda, muitas, a serem vencidas para maior acessibilidade e produção 

audiovisual), depois de 2008 até os dias atuais. Aos nomes que ela elenca de realizadores já 

são, em sua maioria, de realizadores consagrados e as produções não são tão baratas assim, 

embora possam estar dentro desse termo de cinema independente considerando o critério 

citado por ela.  

Duas teses falam ainda sobre o panorama do cinema independente no Brasil e a 

questão da criação coletiva: Cinema de brodagem (2014), de Amanda Mansur Nogueira e 

Novíssimo cinema brasileiro (2014), de Maria Carolina Vasconcelos e Oliveira. Ao longo do 

texto vamos dialogar com essas referências que nos ajudam a pensar essas questões de 

panorama e cena independente no Brasil atual.  
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A tese recém-defendida no PPGCCC da UFBA de nossa colega Angelita Bogado é 

também de grande inspiração para nós. Não apenas porque ela é nossa amiga, mas porque 

articula formas de análise do documentário brasileiro recente em que há o que ela considera 

como “poética do entre-lugar”, ou seja, formas de escrita das relações entre lugares, 

paisagens, sujeitos, vidas e arte distintas que criam espaços de convivência a partir da 

experiência de linguagem construída pelas obras. Além disso, sua forma de abordagem sua 

metodologia de análise que se permitiu a liberdade de abordar cada filme de uma forma 

distinta, de acordo com as discussões próprias que eles, os filmes propuseram, é igualmente 

importante para nós aqui. 

Da mesma forma, as inquietações da tese de Bruno Saphira defendida em 2016 sobre a 

questão do acaso reverbera nessas discussões que aqui escolhemos trazer para discutir nossos 

filmes. Estes últimos citados são nossos colegas de grupo, de pesquisa, assim como Francisco 

Alves Júnior e nos parece natural que, vivendo experiências semelhantes, em momentos e 

espaços que são os mesmos, compartilhando experiências sobre o mesmo tipo de cinema, 

tenhamos nos contaminado, em algum nível, em nossas energias e ideias uns aos outros, ainda 

mais quando os outros são tão pouco distantes de nós mesmos.  

Mas, é preciso dizer que o que nos interessa, em nossos filmes, em nossa abordagem, é 

mais especificamente, a investigação em torno da construção narrativa e de encenação que se 

dá nessa fissura entre vida e arte, entre afetos, nas relações de intimidade e partimos de 

pressupostos em que dialogam Kristin Thompson e David Bordwell, Jacques Rancière, Paul 

Ricouer, Diana Klinger, Jovita Noronha, Ilana Feldman, Silviano Santiago.   

A ideia de forma fílmica na qual encontramos grande sintonia foi aquela que os 

autores Thompson e Bordwell apresentam como: 

 

O conceito de forma artística tem habitado o pensamento de filósofos artistas e 

críticos por séculos. (...) Por forma fílmica entendemos o sistema geral de relações que 

percebemos entre os elementos do filme e o todo (THOMPSON E BORDWELL, 

2008 p. 109-11) 

 

 

 Posto desta maneira pode ser que numa primeira leitura o conceito apresente-se um 

pouco nebuloso e difuso. No entanto, valemo-nos dessa propriedade subjetiva, dessa 

abordagem em algum nível relacional para compor uma metodologia de abordagem da obra, 

que juntamente com a semiopragmática, nos dá liberdade de elencar as relações que 

percebemos e são importantes a essa investigação. Dessa forma, identificamos que a 

experiência das ficções de nós enquanto modo de leitura-escrita dessas obras que imbricam 
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vida e arte através da intimidade comum, ou seja, partilhada, enlaça quatro actantes: os 

espectadores, a cena, os realizadores e os filmes, sendo esta a divisão que utilizaremos para 

desenvolver cada capítulo.  

 Paul Ricoeur em Tempo e Narrativa e O si-mesmo como outro trouxe importantes 

contribuições para pensarmos a forma da abordagem e do uso do tempo-espaço nas narrativas 

ficcionais da Filmes de Plástico. Apesar de abordar a literatura e por isso se debruçar sobre as 

noções de enunciado e enunciação através dos tempos verbais e dos nomes próprios, podemos 

transversalizar questões para o cinema. O autor parte de uma provocação interessante 

 

Essa relação mimética entre o tempo do verbo e o tempo vivido não pode ser 

confinada ao discurso se, com os sucessores de Benveniste, interessamo-nos mais pelo 

papel do discurso na própria narrativa que na oposição entre discurso e narrativa. 

Acaso, poderiam fatos passados, reais ou imaginários, ser apresentados sem 

intervenção de nenhum tipo de locutor da narrativa? [...] Se for preciso discernir na 

narrativa entre a enunciação (o discurso no sentido de Benveniste) e o enunciado (a 

narrativa no sentido de Benveniste, o problema torna-se então, duplo: de um lado o 

problema  das relações entre o tempo da enunciação e o tempo do enunciado; de outro, 

o problema da relação entre esses dois tempos e o tempo da vida e da ação 

(RICOEUR, 2010 p. 109) 

 

 

 

 No volume 2 de Tempo e Narrativa de onde foi tirada a citação acima, onde o autor se 

debruça mais especificamente sobre a questão da ficção, ainda que na literatura, podemos 

inferir que o tempo da ficção é sempre o pretérito. Para o autor 

 

Devemos a Kate Hamburger o fato de ter claramente distinguido as formas 

gramaticais do verbo, em particular no tempo passado, de seu sentido temporal no 

regime da ficção. [...[ Uma lógica diferente, com as implicações do tempo que iremos 

expor resultam desse corte. Antes de vermos suas consequências é preciso entender a 

razão de suas diferenças: ela resulta inteiramente do fato de a ficção substituir a 

origem-eu do discurso assertivo, que é ela própria real, pela origem-eu dos 

personagens de ficção. Todo o peso da ficção repousa da invenção de personagens, de 

personagens que pensam, sentem, agem e que são a origem-eu fictícia dos 

pensamentos, sentimentos e ações da história narrada. (RICOEUR, 2010 p. 110-1) 
  

 

Em relação à locução do texto ficcional e o tempo, o autor chama ainda a atenção para 

o tempo do ato e o tempo do texto. Para o autor: “O peso principal da análise recai sobre a 

relação entre o tempo da narrativa e o tempo da diegese, um pouco em detrimento do tempo 

da enunciação [...] O que é o tempo da narrativa , se não for nem o tempo da enunciação, nem 

o da diegese?” (RICOEUR, 2010 p. 142). Para o autor, assim como para Machado (2007) e 

Nichols (2012) a noção de voz é fundamental.  
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O fenômeno fundamental  cujo estatuto textual pode ser preservado aqui é o da voz, 

noção emprestada dos gramáticos e que caracteriza a implicação, na narrativa, da 

própria narração, ou seja da instância narrativa com seus dois protagonistas: o 

narrador e seu destinatário, real ou virtual. Se uma questão de tempo se coloca nesse 

nível da relação é porque a própria instância narrativa, representada no texto pela voz, 

já apresenta traços temporais (RICOEUR, 2010 p. 147) 

  

 

À noção de voz, embora o autor esteja tratando do texto literário, que lhe é tão cara na 

relação entre o tempo da vida e o tempo da ficção, o autor atribui a responsabilidade do 

trânsito do lugar à subjetividade e a mistura entre o eu do mundo e o eu do texto. Igualmente 

importante é a categoria ‘ponto de vista’. Isso porque, para Ricoeur (2010 p. 151): “o ponto de 

vista é o ponto de vista sobre a experiência da qual pertence a personagem, onde a voz 

narrativa é a que, dirigindo-se ao leitor, apresenta-lhe o mundo narrado”. A composição 

narrativa é a junção dessas duas categorias com a noção de personagem: 

 

Ora, a noção de personagem está solidamente ancorada na narrativa, na medida em 

que a narrativa não pode ser uma mimesis da ação sem ser uma mimesis de seres que 

agem; ora, seres que agem são, no sentido amplo que a semântica da ação confere ao 

agente, seres que pensam e sentem; ou melhor, seres capazes de dizer seus 

pensamentos, sentimentos e ações. [...] A questão será então saber por que 

procedimentos narrativos especiais a narrativa se constitui em discurso de um narrador 

narrando o discurso de seus personagens. A noção de ponto de vista e voz narrativa 

designam alguns desses procedimentos (RICOEUR, 2010 p. 152).  

 

 

Nos parece que na citação acima, o autor consegue amarrar e condensar bem sua 

estrutura de abordagem e análise da narrativa, da qual nos aproximaremos tentando perceber 

essas questões nos filmes. Voltando-se à análise de Em busca do tempo perdido e de Mrs. 

Dalloway, o autor aplica sua proposta de compreensão do tempo a partir da noção de voz 

narrativa, ponto de vista e personagem. De que maneira poderíamos pensar isso no cinema da 

Filmes de Plástico? 

Os conceitos trazidos por Ricoeur encontram eco nos estudos de narrativa do cinema 

por diversos autores como Bill Nichols, Michel Chion, Jacques Aumont, André Gaudreault e 

François Jost, Henri Gervaiseau, tanto no domínio da ficção como no documentário. São 

questões fundamentais da experiência narrativa, que trazemos em diálogo com Ricoeur para 

compreender o fenômeno estudado. Além disso, filósofos como Jean-Louis Comolli trazem a 

noção de que é possível entender a posição do sujeito que narra a partir da própria forma do 

filme, do modo como ele constitui a narrativa e constroi seus personagens na escritura 

cinematográfica. Aqui, por escritura, estamos adotando mais a perspectiva de Louis Hay, da 
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Crítica Genética. O conceito está além da ideia de texto, de escrita, e agrega a dimensão 

processual do ato de escrever e de ser lido. 

Henri Gervaiseau (2012) também compreendendo o cinema a partir da questão do 

tempo, como Ricoeur, postula algo que já começamos a ver no que tange à relação 

espectador, cinema, modernidade. Para o autor, “o dispositivo cinematográfico aperfeiçoado 

pelos irmãos Lumière no fim do século XIX torna possível a emergência de novos modos de 

apreensão e apresentação da passagem do tempo e do movimento na vida dos homens” (2012 

p. 16). O autor questiona-se, no entanto, de que maneiras se pode demonstrar a existência bem 

como as formas de abordagem sucessivas e heterogêneas da vida dos sujeitos que seriam, 

portanto, específicas do cinema. E destaca: “pela primeira vez na História, através da projeção 

pública de imagens em movimento do cotidiano de todos os dias, o homem comum, o 

passante, poderia sentir-se como participante do movimento do mundo” (GERVAISEAU, 

2012 p. 19).  

Protagonistas e espectadores de si, o homem comum e o espectador comum desse 

momento experimentam o que o autor, citando Aumont, chama de transbordamento do 

quadro: “habitualmente as bordas do quadro limitam e contém a imagem. Em A chegada do 

trem à estação de la Ciotat, contrariamente, Louis Lumière deixa o quadro transbordar. 

Locomotiva e figurantes transgridem os limites, as bordas do quadro” (GERVAISEAU, 2012 

p. 44). Assim sendo, para o autor, o cinema é uma máquina, um dispositivo que, como já 

disse Comolli (2009), possibilita o acolhimento do outro, o imponderável da vida. E para 

além disso, a projeção da cena em tela, ou seja, a possibilidade de encontro com o público e 

com o espectador, segundo o autor, contribui para a inscrição de uma memória coletiva futura 

da vida e do cinema.  

O cinema nem sempre ocupou-se do que era próximo, do ordinário, do comum, como 

era em suas origens, no primeiro cinema. Logo interessou-se pelos filmes de viagens e mais 

tarde foi responsável pela consagração das estrelas de Hollywood. Definitivamente não era o 

homem comum que estava em tela.  

Analisando a questão do vínculo social e afetivo, que nos é cara aqui nesse trabalho, 

Gervaiseau (2012) se aproxima da análise de Nanook of the North, de Robert Flaherty. Para o 

autor, “Nanook é formado de sequências, formadas de microrrelatos do cotidiano de uma 

família inuit [...] Nesse filme, a utilização do plano-sequência parece particularmente propícia 

à expressão do sentimento de duração do instante, da continuidade do tempo vivido” (2012 p. 

79). Em que medida não podemos ver o transbordar do uso do plano-sequência e do plano 
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fixo no cinema brasileiro recente, na Filmes de Plástico e além deles? A que se serve esse 

recurso? 

A noção de auto-mise-en-scène é também de interesse de Gervaiseau (2012). Para o 

autor, sua definição seria a de que “o sujeito ajusta-se à operação do cinematógrafo, passando 

a organizar, de maneira consciente ou inconsciente, o deslocamento do seu corpo num espaço 

e num tempo parcialmente definidos para o olhar do outro” (p. 95). Em geral, o cinema é uma 

experiência artística coletiva. Há autores que trabalham sozinhos, claro, mas não é o caso da 

Filmes de Plástico, embora eles não pareçam para nós, espectadores, estarem tão distantes 

desse desejo de construção a partir de si mesmos em seus filmes. No entanto, o fazem a partir 

de Outros, já que não o fazem sozinhos. Mas como falar de si a partir de outros? Não é por 

menos que a intimidade gerada pelos amigos e família é convocada na execução e leitura 

desses filmes. 

 Nossa abordagem em torno dos impactos da intimidade nos filmes da Filmes de 

Plástico e a constituição do que nos parece ser uma experiência estética com base na ideia das 

performances em nós, ou seja de forma emaranhada, nos indica que a encenação bem com a 

enunciação são tópicos de abordagem relevantes para este objeto de investigação, uma vez 

que estamos lidando diretamente com questões como tipo de discurso ficcional, ponto de 

vista, criação partilhada, não apenas entre os membros do grupo, mas entre as formas do 

filme, as formas de vida.  

 Além do já citado André Brasil com suas abordagens do filme a partir das relações 

entre campo, extracampo e antecampo, também nos aproximamos de César Guimarães, 

Cristiane Lima e Victor Guimarães (2013), em termos de análise, que nos mostram uma 

abordagem interessante da encenação e da relação entre os sujeitos e instâncias 

cinematográficas – realizadores, atores, espectadores – um tanto inspiradora para nosso 

caminho, onde, através da noção de encenação, os autores transitam entre o filme e seu 

contexto, assim como seu espectador, aspectos que também nos interessam compreender 

nessa tese, ou seja, os diálogos entre essas esferas de ação desses sujeitos, actantes da 

construção da experiência estética no caso das obras da Filmes de Plástico trazidos à análise. 

 Muniz Sodré (2007), sobre a questão das pesquisas em torno da comunicação, indica 

um caminho interessante e em sintonia com a intenção dessa pesquisa. Para o autor, ao pensar 

as pesquisas no campo da comunicação é preciso que lembremos do óbvio: o que significa a 

comunicação.  

 



71 

 

Originalmente, comunicar – agir em comum ou deixar agir o comum – significa 

vincular, relacionar, concatenar, organizar ou deixar-se organizar pela dimensão 

constituinte intensiva e pré-subjetiva do ordenamento simbólico do mundo (SODRÉ, 

2007 p. 9) 
 

Segundo o autor, a essência da comunicação está relacionada ao laço comunitário, ao 

diálogo entre o Eu e o Tu, ainda que no mesmo sujeito. Nosso olhar encontra o ponto de vista 

de Muniz Sodré e, assim como ele, crê na relevância dos laços sociais e dos vínculos que 

existem entre os actantes da sociedade (sejam humanos ou não-humanos, nos termos de 

Bruno Latour). Nas palavras do autor, “a organização do vínculo para esse comum tão 

problemático é precisamente a comunicação” (SODRÉ, 2007 p. 195). Mergulhemos um 

pouco mais nessa problemática dos vínculos, que vai se tornar mais ou menos visível ao longo 

de toda tese. 

De maneira introdutória ao norteamento dessa pesquisa, agora, podemos dizer que a 

ideia dos estudos em torno da vinculação sinalizada por Sodré e os estudos em torno da 

imanência afetiva dos laços comunitários foram também importantes leituras.  

 

Em termos grupais, essa imanência afetiva está presente no que o antigo grego chama 

de philia, termo cujo sentido não se limita à amizade, pois abrange o de laço comum, 

traçando o círculo do convívio e significando tanto partilha quanto vizinhança. É, 

portanto, o comum que cola a cidade (o glutinum mundi dos alquimistas) e permite ao 

indivíduo transpor os limites da dualidade para a comunicação com o anonimato 

social, dentro da forma representativa atinente a cada comunidade particular (SODRÉ, 

2007 p. 201)  
 

  

 Impactados pelo que concebemos como efeitos dessa questão afetiva nos filmes da 

Filmes de Plástico como parte fundamental da constituição destas performances emaranhadas, 

desenvolvemos nossa abordagem em torno da experiência cinematográfica construída com 

base da intimidade, como principal pilar estético. Intimidade essa que se mostra intimamente 

ligada aos processos de identificação, partilha, cinefilia, crenças em determinada forma de 

fazer cinema, com importantes impactos estéticos, pedagógicos e políticos.  

 O conjunto de efeitos em torno do pertencimento e da partilha da ficção de nós se dá 

num espaço em comum, num cinema (em) comum, partilhado entre a escrita e a leitura, que 

ocorre com base no emaranhamento de performances e no foco que dá às relações para leitura 

e construção de sentido do filme. O termo nos ajuda a trazer luz sobre aspectos que vamos 

encontrar nos filmes da Filmes de Plástico e além deles, com foco, sobretudo na questão dos 

vínculos. 
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 Sobre a relação entre eu-tu, o Outro e o si-mesmo, também nos baseamos nos 

pensamentos de Paul Ricoeur, em sua abordagem do si mesmo como outro e como construção 

narrativa, sobretudo em seu livro O si mesmo como Outro (2014). Falando das narrativas de si 

fora do lugar da autobiografia por exemplo, o autor pontua  

 

O que nos resta dizer desse “eu” desancorado? Que com sua obstinação em querer 

duvidar, da mostras de uma certeza e verdade (...) que confere à própria dúvida um 

espécie de oriente: nesse sentido, a dúvida cartesiana não é o desespero 

kierkegaardiano. Ao contrário, o que a motiva a vontade de encontrar; o que eu quero 

encontrar é a verdade da coisa (RICOEUR, 2014 p. XVIII) 

 

 

 Ao narrar a crença na dúvida da perspectiva filosófica cartesiana como forma de 

narrativa de um eu desancorado, o autor dá a ver um aspecto narrativo e estético que 

conseguimos transversalizar e iluminar a obra da Filmes de Plástico. Voltaremos a Ricoeur e 

suas reflexões entre o si mesmo e o outro mais tarde, nos capítulos seguintes. Aqui apenas 

sinalizamos que é uma bibliografia que nos ajuda a construir nosso olhar sobre os filmes.  

 Em entrevista, André Novais reafirma, por exemplo, que seus roteiros nunca são 

autobiográficos. No entanto, o autor propõe ao espectador uma experiência fílmica baseada 

em corpos desconhecidos, conhecidos do diretor e do grupo, com histórias que parecem se 

ancorar no eu biográfico, no corpo e na performance cotidiana de seus atores, muitas vezes 

valendo-se inclusive de seus nomes próprios. Mas, mais tarde nos filmes fica evidente a 

ficcionalização. Instaura-se a dúvida e os nós para a espectatorialidade, convocando-nos à 

busca pela verdade da realização que vai dar origem a outra ficção, a nossa ficção sobre o 

processo. Está convocado o processo e a reflexividade. Daí podemos refletir sobre as questões 

e potencialidades da intimidade – gerada na família e entre amigos – intimidade que é forma 

de produção e produto das relações. A ficção funcionou bem como forma de partilha do 

sensível, para usar os termos de Jacques Rancière, podemos pensar agora. E podemos duvidar 

também. 

 Nossa hipótese é que filmes (ficções ou documentários) que abraçam e intercambiam 

as instâncias de realização do cinema tendem a trazer a própria experiência de realização da 

obra para o centro da leitura, numa postura reflexiva que em alguém momento permeia todas 

as instâncias através de seus actantes (realizadores, atores, espectadores) e o próprio filme 

como agente de sentido. No caso específico da Filmes de Plástico é possível verificar nas 

obras uma tensão constante entre vida e ficção, através de performances emaranhadas entre a 

vida cotidiana e a arte, abrindo o filme em uma multiplicidade de modos de leitura-escrita. 

Para que ocorra esse fenômeno, acreditamos ser a intimidade como condição de produção e 
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estética a responsável por emaranhar os gestos e sentidos da experiência fílmica, fazendo 

brotar entre amigos e família, o que não brotaria entre “profissionais” estranhos. 

 Os impactos políticos desse cinema de primeiras pessoas em trânsito entre o pessoal e 

o coletivo permitido pela intimidade que nasce dos laços de afeto vem afetando politicamente 

o cinema brasileiro contemporâneo porque acreditamos na premissa proposta por Vladimir 

Safatle (2015) de que política é afeto na medida em que “vínculos políticos são constituídos 

de afetos”. Também defende o autor a ideia de que não há política sem corpo, sem 

incorporação e “uma encarnação não é necessariamente uma representação, mas um 

dispositivo de expressão de afetos” (SAFATLE, 2015 p. 23). O cinema sob a égide das 

ficções de nós pode ser visto como um dispositivo de expressão de afetos, que gera adesões e 

rupturas no cenário como um todo. 

 

2.3 Dos créditos à abertura: o filme do espectador  

 

 

Na tela escura começa o filme do espectador sobre a feitura do filme, tendo em vista 

os aspectos reflexivos da obra. Provocado pela forma do filme, que é um diálogo entre 

actantes que tem seus espaços de ação misturados dada a relação de proximidade entre os 

espaços e personagens da vida e os da arte, mediados pela intimidade da família, da amizade, 

das relações amorosas há a possibilidade para a espectatorialidade de partilhar o espaço da 

realização no sentido de que ele pode elaborar narrativas sobre o processo de produção da 

obra. 

Assim vemos, ao longo da filmografia da coletivo-produtora em questão, assim como 

em outros filmes – de coletivos sobretudo - realizadores-personagens, atores-personagens 

(humanos e não-humanos), espectadores-realizadores, que são alguns dos exemplos possíveis 

de interação entre esses espaços de ação e actantes. Voltemos ao Ela volta na quinta de onde 

paramos: o fim do filme da Filmes de Plástico.  

Os créditos dos filmes são materializações dessas intuições que permeiam e conduzem 

o espectador a pensar sobre o fazer fílmico, através da forma do filme, seus mecanismos de 

encenação e escolhas narrativas. Ao chegar ao fim do filme e constatar que de fato os 

sobrenomes dos realizadores e personagens são os mesmos, ou ainda, buscando outros filmes 

da produtora e percebendo a recorrência de nomes próprios na equipe, por exemplo, a 

intimidade ganha ainda mais força na fabulação sobre o fazer fílmico ao qual é convidado 

pelos nós da obra que já estavam sinalizados na forma desta e ganham força com os créditos. 

Nós porque por mais que os personagens interpretem a si mesmos, há a ficção.  
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As formas de representação e a forma do filme do espectador que brota das obras deste 

corpus devem-se ao solo fértil das relações de intimidade no campo da criação 

cinematográfica. Isso porque diante de um amigo, de um familiar, de um namorado, não 

estamos diante de qualquer um: podemos abandonar muitas de nossas performances de 

fachada (para usar o termo de Erving Goffman) e estar mais próximos das performances 

íntimas e espontâneas, na natureza da vontade e não da convenção. 

Segundo Roger Odin (2012), de acordo com a sua abordagem, a semiopragmática, em 

linhas gerais, o ato de leitura de um filme demanda uma participação entre três instâncias: o 

filme, que para Odin, solicita ser lido segundo um ou outro modo de leitura; uma instituição, 

que vai programar um ou outro modo de leitura e o leitor, que reage à sua maneira às 

instruções de leitura. 

 

Diremos que um filme pertence ao conjunto documentário quando ele integra 

explicitamente em sua estrutura (de um modo ou de outro) a instrução de fazer acionar 

a leitura documentarizante: quando ele programa a leitura documentarizante. Essa 

instrução pode se manifestar seja nos créditos, seja no próprio texto fílmico. (...) 

Existem também filmes híbridos, na interseção entre dois (ou mais) conjuntos 

cinematográficos, filmes que entrelaçam duas (ou mais) instruções de leitura (ex. 

Lettres de Somalie, de F. Mitterrand). Enfim, existem filmes ambíguos, que não 

oferecem as instruções de forma clara a seus leitores (que não permitem determinar 

rapidamente quando e se convém fazer funcionar o modo documentário ou o modo 

ficcional) — exemplo: La pyramide humaine, de J. Rouch; Shadows, de J. Cassavetes 

—, e também filmes enganadores, que pegam os leitores na armadilha de sua 

competência textual: L’Ambassade, de C. Marker, será lido como uma reportagem até 

o último plano do filme, que revela que a ação se passa em Paris e remete ao ficcional 

tudo o que vinha de outro olhar. (ODIN, 2012 p.06-09) 

 

 

André Brasil em seu texto “Performance: entre o vivido e o imaginado” (2010), lança 

um olhar geral sobre o cenário cinematográfico brasileiro recente e indica que a performance, 

vem sendo articulada nas obras ressignificando a relação entre vida e filme, entre mundo 

vivido e mundo imaginado e, por consequência, entre os gêneros cinematográficos, sobretudo 

o documentário e a ficção. Essa é também uma tendência muito forte nesses filmes que se 

articulam (ou parecem querer se colocar) como resultados de uma partilha comum, ou onde o 

modo de fazer é claramente chamado à baila (seja na forma do filme, no tema) para o 

processo de construção de sentido (claro que nos demais filmes do corpus deste projeto, 

filmes deliberadamente realizados em coletivo, os recursos são diferenciados).  

Nos termos dos performance studies, sobretudo de Schechner (2006), podemos dizer 

que o filme da Filmes de Plástico performatiza em sua forma diversos gêneros, ou seja, 

restaura comportamentos de outros gêneros, que não apenas a ficção ou documentário, mas 

ainda o filme de família e o filme de estudante. Além disso, todo conjunto expressivo do filme 
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constrói uma representação de ficção com atores que performam a si mesmos, ações que 

parecem remontar a seu cotidiano natural.  

Como também sinalizou Brasil (2010), os estudos em torno da performance no cinema 

brasileiro contemporâneo, podem ser uma boa entrada para compreender a força estética e um 

certo diferencial poético desses filmes, que vem, muito constantemente colocando o público 

em um lugar espectatorial onde a força da experiência cinematográfica reside justamente no 

lugar do ruído, da fricção, entre os gêneros fílmicos, entre imagem e mundo, entre 

representação, encenação e vida cotidiana.  

 Os estudos em performance demarcam que performar é mais que executar uma ação. 

Nas palavras de Schechner: 

 

Performances marcam identidades, dobram o tempo, remodulam e adornam o corpo, e 

contam estórias. Performances – de arte, rituais, ou da vida cotidiana – são 

“comportamentos restaurados”, “comportamentos duas vezes experenciados”, ações 

realizadas para as quais as pessoas treinam e ensaiam (SCHECHNER, 2006 p. 2) 

 

 

 Nesse sentido, a ideia defendida por Schechner de que performances são 

comportamentos restaurados é de grande utilidade para pensar esse lugar de nós em que o 

espectador é constantemente colocado durante a experiência estética de assistir a um filme 

como os que compõem esse trabalho. Acreditamos que os nós, emaranhamentos, que 

pensamos inicialmente como ruído, vêm, sobretudo, da dinâmica de relação entre os sujeitos, 

de uma certa tendência do cinema brasileiro recente, sobretudo no campo das produções mais 

vanguardistas, marginais ou independentes, de buscar o afetivo, de buscar compartilhar 

relações banais através da experiência de realização fílmica. Percebemos que muito 

eficazmente em diversos casos (como em alguns filmes coletivos) a força estética do filme é 

justamente a de chamar a atenção para isso na própria forma da obra.  

Nesse sentido, outra noção muito interessante bastante debatida pelo filósofo italiano 

Giorgio Agamben – inclusive para debater sobre o contemporâneo - vem à tona para nos fazer 

refletir sobre o filme: a noção de comum.  

Uma dessas características que podemos perceber em diversos filmes brasileiros 

recentes e que nos interessa particularmente discutir nos filmes elencados para análise durante 

a pesquisa e no projeto, é a presença e a construção do comum. O comum aqui é uma forma de 

fazer que se reparte entre o compartilhamento do afeto e o ordinário e também está presente 

nos modos de ser da obra em si e nos modos de ver. (RANCIERE, 2009). A realização fílmica 
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aqui é uma experiência que depende da relação de afeto, de amizade, existente e é 

compartilhada. Ao mesmo tempo ela é uma experiência ordinária, que está aberto ao 

minimalismo dos gestos, aos gestos de amadorismo, às performances, ao imperfeito, aos 

imprevistos e incorpora isso ao texto fílmico.  

A questão da amizade também é cara aqui. Destacamos que se trata de amizade aqui 

no sentido filosófico de Agamben e também presente nos escritos de Michel de Montaigne. O 

amigo é um outro “si mesmo”, como comenta Agamben (2009) ou ainda como pontua Michel 

de Montaigne, o amizade é o lugar da comunicação efetiva, fluida, da identificação plena, do 

diálogo livre, do compartilhamento de vidas.  

Embora Gustavo Spolidoro, diretor, não apareça no plano em Morro do céu (2009), 

por exemplo, podemos dizer pelo dispositivo cinematográfico criado, sua presença e a 

natureza da relação de partilha que estabeleceu com os jovens representados implica na forma 

do filme. Fica implícito que eles – realizadores e representados - tiveram naquele momento 

uma relação de amizade propiciado por/na experiência cinematográfica que possibilitou a 

captura dessa intimidade. São esses rastros, essas marcas do filme, que permitem 

compreendê-lo como tendo um efeito de “nós”, um efeito de experiência fílmica conjugada na 

primeira pessoa do plural, como vemos muito nas ficções de Plástico. Em Ela volta na quinta 

a questão da intimidade fica ainda mais forte com a entrada da ficção declarada, ou seja, do 

caso extraconjugal do pai.    

Outro autor caro a essa reflexão do comum é Antonio Negri, sobretudo a partir da 

relação entre multidão e a produção do comum. Para o autor, diversas transformações 

aconteceram em relação ao sujeito político, com destaque para a relevância da noção de 

colaboração e coletividade, transformando sua vida cotidiana e seu trabalho, agora muito mais 

atrelado a sua vida pessoal, tema que será mais profundamente abordado durante o capítulo  

quarto deste tese, reservada aos realizadores.  

Constelações (2016) é o último filme lançado pela produtora-coletivo Filmes de 

Plástico. Maurílio Martins, que assina a direção do curta-metragem ficcional de 25 minutos, 

propõe uma experiência cinematográfica que acompanha a trajetória de um homem e uma 

mulher que, mesmo estranhos entre si, compartilham afinidades e confissões profundas a 

partir de uma carona, mesmo sem falarem a mesma língua. É também o nome que se dá a um 

aglomerado de estrelas. É uma forma de abordagem psicológica também conhecida como 

Constelação Familiar ou Sistêmica. E ainda um conceito benjaminiano. É um signo, portanto, 

que agrega em si já um sentido constelar, ou seja, que evoca ao mesmo tempo um conjunto de 

sentidos que podem ou estar ou não estar lá, como as estrelas, cuja aparência, plasticidade, 
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pode ser apenas reflexo de um passado, uma vez que elas podem sequer existir no momento 

em que a vemos brilhar. 

Compreendemos que uma grande força estética desse filme encorpa a fruição da obra 

quando é possível perceber – por sua narrativa, encenação e créditos – que ele se estende 

muito além do tempo do filme, crescendo em diálogo com a trajetória da própria Filmes de 

Plástico no cinema brasileiro contemporâneo, e, sobretudo, a partir do binômio de leitura-

escrita “eu-nós”, tão priorizado na experiência criativa de seus realizadores e que alimenta 

tanto a narrativa como as performances em cena no corpo do filme, conforme discutiremos ao 

longo deste texto. 

 Nós, da mesma maneira, é (e somos) também uma constelação de onde evocamos dois 

sentidos particularmente: primeira pessoa do plural. E ainda: emaranhado, emaranhado de 

linhas que serve para atar, prender algo. Pertencimento. Em alguns tipos de nós, quanto mais 

se tenta desatar, mas ele pode apertar. Diante dos nós, contemplemos. Diante de Constelações, 

é dito ao espectador: ouçam as estrelas, esses pontos que não sabemos se existem ainda ou 

não, se são passado ou presente, mas que se fazem corpo no firmamento. As operações 

engendradas na realização do filme dá ao espectador essa sensação que evoca o poema de 

Bilac, através das confissões e entregas de seus medos e angústias ao espectador, muito mais 

do que aos personagens, como veremos mais adiante. 

 Acreditamos que a ideia que envolve a constelação de sentidos de “nós” possa nos ser 

útil para pensar uma parcela significativa da produção brasileira contemporânea, sobretudo, 

no cenário mais independente. Dentro deste posicionamento do campo cinematográfico, 

ressaltamos que muitas dessas produções atam suas dependências (de existência, de 

circulação, de sentido) cada vez mais em nós que se estabelecem entre a vida e a arte, 

sobretudo através das relações de intimidade e amizade que nutrem filme e vida, mutuamente. 

E entre texto e contexto. Nós como processo criativo. Nós como projeto estético-artístico. Um 

lugar de nós para nós, espectadores (um lugar nem sempre confortável, muitas vezes cruel, 

mas potencialmente inquietante). 

 Constelações (2016) pode ser lido como um filme construído a partir de nós, enlaces 

emaranhados, do início ao fim, do fim ao início e além da obra em si. Em 25 minutos, o filme 

começa com dois personagens, em um carro. Ele dirigindo, ela no banco do carona. Eles não 

têm nomes. Não há uma comunicação efetivamente verbal entre eles durante todo o filme, 

embora boa parte da narrativa seja ocupada com as falas-depoimentos-desabafos dos 

personagens sobre suas vidas e medos. 
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Figuras 42-43: fotogramas iniciais de Constelações (2016) 

  

Fonte: Constelações (2016) 

 

 

 O filme se inicia com o indicativo de apoio do 2º Prêmio do BDMG Cultural, seguido 

posteriormente pelo logo da Filmes de Plástico numa tela preta, que, ao sumir o logo vai 

sendo iluminada pelos faróis de um carro. O plano, completamente escuro, vai aos poucos 

dando a ver uma estrada, que estava completamente escondida pelas trevas da noite a partir da 

trajetória de um carro que o farol ilumina. Esse jogo de claro e escuro vai permear o filme 

quase todo o tempo, marcando, sobretudo, a relação entre sujeito, deslocamento e espaço, 

além da relação entre o motorista e a estrangeira, e sua comunicação pautada não pela 

verbalidade – visto que ambos falam línguas distintas - mas pela sintonia melancólica que 

ambos estabelecem. Eles interagem muito pouco entre si e muito mais para o espectador (no 

sentido de estarem quase sempre de forma frontal no plano), contanto para o espectador 

episódios do passado que cintilam no presente e dão a ver o que pode ou não ser o seu 

destino, evidenciando suas afinidades melancólicas por estarem ambos desconfortáveis, 

perdidos, marcados por separações, despedaçados.  

 

Figuras 44-5: Fotogramas de Constelações (2016) 

  

Fonte: Constelações (2016) 

 

 



79 

 

 O filme tem poucos planos e de longa duração. No carro priorizam-se os primeiros 

planos de cada um, ao invés de planos conjuntos, que são muito mais raros e de curta duração. 

Logo após o início de desenhos de trajetórias de carros na estrada escura, o espectador é 

apresentado a um homem que dirige em um primeiro plano. No plano seguinte, um primeiro 

plano de uma mulher loira e aparentemente estrangeira. Os dois são iluminados por um jogo 

de claro-escuro, de modo que nós, espectadores não os vemos por completo em seus corpos. 

O plano seguinte mostra novamente um carro cortando a estrada. Carros se encontram e 

passam um pelo outro, demarcando encontros e despedidas em trajetórias. O motorista acende 

um cigarro e fuma. Na composição de ambiência, som de trovão. Num dos raros planos 

conjunto, a música que ele bota pra tocar no carro, um rap, anuncia: “Meu mundo não é 

animação da Pixar”, trecho do rap Mesa de Autópsia, de Carlos Eduardo Taddeo. Não há 

sequer troca de olhares entre eles.  

 

Figura 46: Fotograma de Constelações (2016) 

 

Fonte: Constelações (2016) 

 

 Abrindo um breve parêntese, a música é uma questão fundamental nessas dinâmicas 

de pertencimento, tanto quanto os corpos em cena e o corpo do filme e sua performance de 

restaurar comportamentos de gêneros distintos. O rap, assim como a música negra da década 

de 1970 (presença apontada desde o roteiro de Ela volta na quinta, por exemplo) são recursos 

expressivos usados para fortalecer o discurso da representação de e em periferia, de busca de 

expressão e ocupação do universo artístico presentificando vivências e compartilhando 

situações que muitas vezes ficavam (?) invisibilizadas e que são importantes para os 

realizadores. Se a vida realmente não é animação da Pixar, como diz a letra, então é preciso 
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buscar formas de representar e experienciar o que é essa vida, o que a singulariza para esses 

sujeitos. Voltemos ao filme.  

 Os viajantes são parados por policiais que não aparecem. A cena, em plano único, 

mostra apenas a estrangeira, em um plano mais aberto, no carro, evidenciando o lugar do 

motorista vago, luzes vermelhas piscando entrando pelo vidro transparente do carro no fora de 

quadro. Ouve-se um diálogo entre o policial e o motorista. O diálogo entre eles não traz 

nenhuma informação sobre o trajeto do homem que diz apenas que ele encontrou a mulher 

estrangeira na estrada e lhe deu carona. E que ela não fala português. Mas, nenhum nome 

próprio, nenhuma pista sobre de onde vem ou para onde vão os personagens. Deixado o 

suborno do policial, o motorista entra novamente no carro e seguem.  

 O que era anunciado profeticamente pelos trovões acontece e a chuva cai forte, 

molhando os vidros do carro, embaçando o rosto dos personagens. Trata-se de uma cena 

longa, de longos depoimentos, que ocupada cerca de 11 minutos, num filme de 25. Vemos os 

personagens dentro do carro parado. Ele bebe agua. Ela refrigerante. Por volta de 08 minutos, 

acontece a cena que condensa a ideia sobre a qual nos debruçamos, a ficção de nós. Mas só 

veremos por completo mais tarde, quando tudo estiver mais às claras e os créditos subirem 

para recriarmos o filme, o filme do espectador.  

 

Figuras 47-8: Fotogramas de Constelações (2016) 

  

 Fonte: Constelações (2016) 

 

O motorista, em um plano frontal como de costume no filme, com um olhar para a 

frente quase todo o tempo (embora não olhando firmemente para nenhum lugar, aparentando 

estar em transe) vomita uma história de sua infância que evidencia seu medo de chuva e um 

incidente em que pega uma carona que o deixa bem longe de casa. A história, longa, é 

contada quase sempre nesse modelo de plano quase sempre frontal e olhar para a frente. No 

relato, o motorista teria deixado de estar com seus amigos e, principalmente com seu melhor 

amigo, porque tinha medo de chuva e tinha começado a chover, na infância. Então, aproveita 
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uma carona de um desconhecido e segue para sua casa. Antes, se despede de Fred, seu melhor 

amigo, que lhe diz: “Eu não acredito que você vai deixar uma diversão dessas com seus 

amigos para pegar carona”. E ele rebateu: “Só que eu tenho muito medo de chuva, relâmpago, 

trovão, essas coisas... Aí eu fui.”. Só que o motorista da camionete passou do ponto que ele ia 

parar. “Aí tava eu lá sozinho, na chuva. Nó, eu chorei demais, chorei de raiva. Eu só ficava 

pensando nos meninos. Lembrava do Fred também, que ia me zoar demais por conta disso... 

Semana que vem o Fred dia fazer 37 anos. Mataram ele ontem”. A história culmina no 

personagem de Fred, que sabemos agora, morreu pouco antes de fazer 37 anos. O motorista 

respira, bebe água e a câmera vai para a dinamarquesa. 

 Ela, por sua vez, num plano também frontal, desfia, em sequência e em dinamarquês, 

sua história de ter sido abandonada há trinta anos por seu pai, brasileiro, que numa das 

viagens para o Brasil, se encantou por uma brasileira e deixou sua família. Mesmo tendo 

seguido sua vida, concluído seu doutorado em Matemática, sua memória guardou ainda uma 

canção como rastro paterno: a música infantil, famosa na década de 1980, “Ursinho Pimpão”. 

Ela se vira para o lado. Mudamos para um plano lateral da janela. Ela se aconchega no banco, 

encosta sua cabeça e começa a cantar a canção do Balão Mágico. Ela encara o escuro do lugar 

e a ausência-presença do pai e nós, espectadores, acompanhamos de forma privilegiada essas 

confissões e desabafos tão particulares. 

 Um efeito estético causado, sobretudo pelo fato de os planos trabalharem muito o 

claro-escuro, bem como as gotas de água que - caindo sobre os vidros do carro -, formam 

constelações que cintilam na luz e, ao serem enxugadas pelo limpador de parabrisa do carro 

embaçam o vidro e, consequentemente, deformam os corpos dos atores. O espectador vê 

pouco de uma maneira geral. A cena das confissões se encerra com um fade do rosto da 

mulher estrangeira, num plano lateral do homem dirigindo, do ponto de vista do carona. Ela 

não está mais lá.  

 

Figuras 49-50: Fotogramas de Constelações (2016) 

  

Fonte: Constelações (2016) 
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 O filme se encaminha para sua parte final, e vamos ver, já de dia, o homem ao telefone 

e fora do carro, parado à beira da estrada. Na conversa ouvimos a voz de uma mulher e pela 

conversa entendemos que se trata da ex-mulher do personagem, com quem ele tem uma filha. 

Novamente, a conversa não traz nomes próprios. Ao desligar o telefone, ele vai até o carro, 

mas não entra nele. No plano seguinte, o vemos andar a pé e chegar até a frente de um lago, 

em uma região alagada à beira de uma estrada de barro. Ele entra no lago, andando até ficar 

submerso. A câmera sobre e vai a plano geral, do lago com palmeiras. O título do filme surge 

na tela. O mesmo efeito faz ver os nomes dos personagens-atores: Renato Novais Oliveira e 

Stine Krog-Pedersen. Seguido dos nomes das vozes dos policiais e da ex-mulher de Renato, 

(Italo Laureano e Karine Telles, respectivamente) e dos nomes dos produtores: André Novais 

Oliveira, Maurílio Martins, Gabriel Martins e Thiago Macêdo Correia. Seguidos dos demais 

nomes da equipe e agradecimentos.  

 

Figuras 51-56 : Fotogramas finais de Constelações (2016) 

  

  

  

Fonte: Constelações (2016) 
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Os créditos são uma análise a parte e são fundamentais também para essa 

possibilidade de leitura eu-nós do filme. Eles ajudam a ressignificar o corpo do filme e os 

corpos no filme. A escrita do espectador ganha mais corpo agora.  

 Embora pareça estranho a um primeiro olhar, podemos dizer que a performance do 

espectador-realizador tende a se intensificar quando os créditos se encerram. Com o acesso 

aos nomes próprios de que participou da realização de Constelações, por exemplo, os 

espectadores – seja o ordinário, seja o cinéfilo – podem buscar saber mais sobre a produtora, 

tendo acesso a seus filmes anteriores facilmente (já que boa parte deles já está disponível 

inclusive no canal da produtora no Youtube), bem como a discussões e críticas online sobre 

suas obras em revistas de cinema, o que pode fazer com que a trajetória da Filmes de Plástico 

e o estilo de seus realizadores, em suas diferenças e similitudes, bem como as discussões em 

torno do seu fazer fílmico os levem a preencher as lacunas, a iluminar a escuridão de uma 

narrativa que estava aparentemente mais frouxa isoladamente, mas que ganha nós mais 

atados, sobretudo à luz desses dois pontos. Eles abrem ao espectador a possibilidade de 

formar suas constelações sobre o sentido da obra, sobre cada realizador, sobre o grupo. Ainda 

mais quando situamos sua situação de recepção que pudemos presenciar. 

 

Figura 57 – Equipe de Constelações apresentando o filme pela primeira vez no 18º Festival de Curtas de BH em 

agosto de 2016.  

 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Constelações teve sua primeira sessão aberta para nós, espectadores, dia 08 de agosto 

de 2016 na Sessão Competitiva Minas, no 18º Festival de Curtas de BH, após ter sido também 

selecionado para o Festival de Brasília, que se realizou em setembro. A sessão era composta 
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por Constelações, de Maurílio Martins, Erosão, de Victor Galvão, Véspera, de Ana Lúcia 

Pitta e Rodrigo Souza e Curta memória, de Arthur Senra.  

 Além disso, lá estavam os diretores e amigos da Filmes de Plástico, suas famílias e 

também atores, além de outros amigos e parceiros de cinema, que estavam já trabalhando na 

pré-produção do longa No coração do mundo. Logo após os créditos, Maurílio Martins é 

chamado juntamente com outros realizadores que compunham a sessão para bate-papo sobre 

o filme e reforça aquilo que o espectador-cinéfilo, que acompanha o circuito de festivais e 

também os fóruns de discussão e download de filmes (como makinfoff.org, e sites de crítica 

de cinema como Contracampo e Cinética, por exemplo), já sabe: a ficção foi baseada na vida 

do realizador, em seus medos e tomou forma, sobretudo a partir de sua relação e separação 

com Stine Grog-Pedersen, sua ex-mulher dinamarquesa que interpreta a mulher também 

dinamarquesa que pede carona a um desconhecido.  

 De acordo com Maurílio, em entrevista informal e como também relatou nesse debate, 

a ideia de narrar essa incomunicabilidade verbal a partir de uma carona com um desconhecido 

viria da própria Stine, de uma história que ela contou quando eles começaram a namorar sobre 

uma carona que ela pegou. A história foi se adensando e, com a separação, Maurílio 

incorporou questões e medos seus em relação à ausência na paternidade e convidou Stine para 

dar corpo e vida a essa personagem que é construído a partir dessas vivências dos dois. Stine 

não é atriz, foi sua primeira atuação e ela realmente fez doutorado em Matemática como a 

personagem. Assim como, ainda segundo o realizador, são também reais os dados que ela 

informa sobre a separação dos dois. E o medo de Maurílio da separação do filho, que ela 

incorpora em si, na própria personagem (que seria a filha desgarrada do pai brasileiro que se 

separou da mãe dinamarquesa). Renato também não é qualquer um. O aparecimento de seu 

corpo cria ecos diferentes e potencialmente fortes, ambos, na verdade. 

 A intimidade entre aquelas pessoas que compõe uma espécie de comunidade é o que 

dá corpo e alimenta o filme de Maurílio (como outros filmes da Filmes de Plástico) ainda que 

numa modulação muito menos intensa e evidente do que Ela volta na quinta (2015), 

permitindo sua existência. Sua família e amigo, Stine e Renato, abdicam de seus nomes 

próprios em nome da construção dos “nós”. É um filme onde Maurílio tem toda a liberdade de 

expressar-se, mas depende dessas relações para seu filme tomar corpo. A expressão de si de 

Maurílio, mesmo na escrita de seu filme encontra ecos na autoria de André Novais, por 

exemplo, sobretudo no pouco uso de contraplanos para compor um filme que é, 

essencialmente, diálogo.  
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Como ele mesmo disse em comentário logo após o filme, trata-se de um filme que 

surgiu quando ele conheceu a Stine e ela lhe contou uma história sobre uma carona que teria 

tomado na Georgia (EUA) e que ambos não conseguiam se comunicar porque não havia uma 

língua em comum entre eles. Somada a esta primeira inspiração, Maurílio agrega histórias de 

si, seus medos, sobretudo. O cru e a ficção misturam-se, enlaçam-se. A cena mais longa do 

filme, em que vemos Renato e Stine vomitando seus desabafos é feita desses nós. Maurílio se 

coloca muito enquanto diretor, desde suas referências pessoais e fílmicas, de cinefilia, porque 

o grupo estabelece dinâmicas criativas que permitem essa expressão pessoal, onde ele se sente 

à vontade para colocar-se – ainda que haja questões em comum entre todos eles – da mesma 

forma que se sente à vontade para criar e propor papeis a atores não profissionais que tiveram 

sua vida pessoal de alguma forma envolvida na criação do filme, sobretudo como é o caso de 

Stine. 

 Nessa cena, que consideramos emblemática, os dois personagens desabafam seus 

medos e intimidades, que não são deles (embora, segundo o realizador tivessem que ser eles), 

são de Maurílio, pessoalmente. Eles o fazem num carro que os protege da chuva, mas o fazem 

numa espécie de transe, com um olhar vago, num plano frontal, como se estivessem e não 

estivessem ali naquele momento. Embaçados e deformados pelos pingos de chuva que caem 

no vidro do carro, muitas vezes, nós, espectadores vemos ainda menos seus corpos, que 

depois tornam a aparecer, a depender da luz dos carros que passam na estrada.  

 Renato e Stine, amigo e família de Maurílio, incorporam a partir de suas performances 

e da forma de encenação e planificação mais duas personagens: Maurílio e o espectador. O 

filme, inspirado numa história pessoal de Stine, onde ela mesma interpreta uma das duas 

personagens principais, se nutre desses laços entre Renato, Stine, Maurílio (numa primeira 

instância e depois também com a equipe), para se realizar.  

 Maurílio filma Renato e Stine em planos frontais e seus olhares ficam “em transe”, 

durante a história. Parte porque estão se lembrando, vivendo no passado (em termos de 

diegese), mas parte também porque trazem para a cena Maurílio, que incorpora neles e fala 

também através deles. Nesse sentido, é sintomático que eles não tenham nomes próprios e os 

nomes que caibam a eles no final sejam os nomes dos atores. Naquele momento, eles são a 

materialização de nós: são ao mesmo tempo Renato, Stine, Maurílio e falam para o 

espectador, esse desconhecido, para quem precisam exorcizar seus medos e encarar a chuva 

para viver uma experiência com os amigos. O filme é a realização do enfrentamento de medos 

de Maurílio e seus amigos e família o apoiam para que ele possa viver plenamente essa 
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experiência que é muito cinematográfica, como fez Zezé com André Novais, em cena e fora 

dela.  

 O realizador incorpora sua expressão pessoal no filme também desde sua construção 

narrativa. É um filme muito bem controlado, pensado, construído. A cinefilia e o cinema 

asiático, importantes referências para o realizador e, de uma forma geral, para a cena 

contemporânea de cinema mundial, sobretudo mais underground - estão presentes também. O 

corpo do filme é um amálgama de outros corpos e pessoas. O corpo do filme são nós, 

inclusive entre identidades estéticas e de autoria de outros membros da Filmes de Plástico, 

como já nos referimos na semelhança de recursos usados por André em Ela volta na quinta.  

 A intimidade e as relações de amizade e família de Maurílio são mais do que 

elementos extratextuais visto que eles determinam o que entra ou não entra em cena e podem 

ser associados a naturalidade das falas de ambos que conseguem, ela em seu primeiro filme, 

dar depoimentos longuíssimos de forma muito espontânea. O pertencimento é fundamental 

nesse momento. 

 A fala de Stine, sua única fala no filme todo, mistura sua vida pessoal, suas conquistas 

e o término do seu casamento com Maurílio, com medos de Maurílio em relação a um 

possível distanciamento de seu filho. Ele transforma filmicamente Stine na filha abandonada 

pelo pai brasileiro, mas mantém dela muitos episódios de sua vida, como seu doutorado em 

Matemática. “Ursinho Pimpão” é, inclusive, segundo ele, uma música cara a Maurílio na 

relação com seu filho com Stine, Erik. Ele não aprendeu dinamarquês e o filho segue sendo 

criado na Dinamarca, o que o levou a mudar para lá. Essas informações extrafilme ficam 

disponíveis para o espectador ainda durante a sessão, quando o diretor comentou sobre o 

processo de criação, na presença da equipe e dos familiares. O que reverbera, sem dúvida, nas 

críticas e no que vai se falar do filme posteriormente, que pode ajudar o espectador que ver 

um filme em outro momento a desvendar seus nós, seus enlaces. 

 O elemento do “desabafar” para desconhecidos, que talvez não entendam o que se está 

dizendo – ainda que parcialmente – é um fator que inclui claramente o espectador nesses nós. 

Maurílio se utiliza de seus amigos para se por em cena, através do cinema (um mecanismo de 

segurança, como o carro) e dentro desse dispositivo, fala sobre suas intimidades para 

estranhos, nós, espectadores. Embora, discutiremos mais tarde, não é apenas para nós, 

espectadores que eles estão falando, mas também aos realizadores, primeiros espectadores da 

obra. É porque é Maurílio – e não apenas Maurílio, mas André, Gabriel e Thiago – que estão 

fazendo a proposta e conduzindo o projeto – é por suas presenças no antecampo, no fora-de-

quadro – que Stine e Renato estão diante da câmera atuando e, de alguma forma, colocando 
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Maurílio, sua expressão pessoal e seus medos particulares, em cena de forma tão autêntica. 

Não é à toa que todo o depoimento de Stine e Renato é filmado em plano frontal. Tudo isso 

acontece na linguagem, no corpo do filme, um corpo de multidão, monstruoso, dialógico, 

cheio de jogos de sombra e luz, presença e ausência que permitem essa incorporação de 

sentido. É difícil, assim como era em Ela volta na quinta (2015) definir o que constitui o 

dentro e o fora do filme. O fora cria impactos no que está em quadro. 

Para o espectador ordinário, como dissemos, aquele que não conhece a trajetória da 

Filmes de Plástico, pode ser lida uma ficção que carrega nuances e uma narrativa afrouxada, 

de onde pouco se enxerga de onde veio ou para onde vai o filme, sem muitas justificativas, 

com atuações naturalistas de atores pouco ou não conhecidos por eles e rica em detalhes em 

seus desabafos, embora o som, a iluminação e o final submerso beirem o fantástico, criando 

ruídos. 

Para o espectador cinéfilo, não é novidade o corpo de Renato, assim como não é 

novidade o relato de Maurílio. Renato, irmão de André Novais Oliveira, é professor e 

formado em Geografia. Atuou pela primeira vez no longa-metragem Ela volta na quinta 

(2015), realizado por seu irmão, na Filmes de Plástico. Desde então, concilia atuações e a 

carreira de professor. Nesse filme ele não interpreta a ele mesmo, como no longa-metragem 

de estreia, mas também não dá voz aos medos de qualquer um, mas sim de um amigo, uma 

pessoa muito próxima, para além das relações com o cinema, que é Maurílio. Nesse momento, 

o que era escuro, fez-se claro. As metades dos rostos obscuras de Stine e Renato guardam a 

incorporação de Maurílio, seja em suas referências pessoais ou de cinefilia.  

 

 

2.3.1 Um convite à fabulação em torno da coletividade  

 

A narrativa de Constelações (2016) é composta por uma história tão ordinária quanto 

peculiar. Tão íntima e afetiva, delicada, no sentido de Denilson Lopes (2007), quanto cruel 

(no sentido de ter a necessidade de trazer a ficção com certa crueza, com elementos afetivos 

fortes e pessoas que viveram, vivenciaram de fato, estiveram envolvidas em parte dos traumas 

e medos relatados, como sua ex-mulher e seu amigo, o que pode trazer uma certa dimensão de 

leitura de crueldade, de mexer numa ferida, como exploraremos mais adiante no capítulo 

seguinte), como acreditamos ser próprio das  narrativas de intimidade. Os estranhos – ao 

espectador - dão muito de si em performances muito naturais, embora nada seja documental 

no filme, exceto seus corpos e a vontade de registrar a vida e o processo de mistura desta com 

o cinema, que na Filmes de Plástico é um dos papéis da ficção: materializar e testemunhar as 
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relações de intimidade, de comunidade e partilha. Na tela escura dos créditos, seguido do 

debate, começa o filme do espectador.  

Ressaltamos que importantes elementos narrativos como a chuva, o medo de água, a 

estrada, a carona com um desconhecido, a amizade, os medos, a chuva, o trovão, as perdas, o 

casamento falido, os distanciamentos e incomunicabilidades com o filho, a lagoa de água 

turva estão presentes na fala do motorista e são ambientes, recursos que compõem a própria 

narrativa do filme.  

Sobre essa questão dos créditos e de onde o filme é visto, de acordo com os 

pressupostos teórico-metodológicos de Roger Odin (2012) e sua abordagem semiopragmática, 

em linhas gerais, o ato de leitura de um filme demanda uma participação entre três instâncias: 

o filme, que para Odin, solicita ser lido segundo um ou outro modo de leitura; uma 

instituição, que vai programar um ou outro modo de leitura e o leitor, que reage à sua maneira 

às instruções de leitura. 

Renato, Stine e Maurílio, bem como toda a equipe da Filmes de Plástico que compõe e 

convivem na realização fílmica (nomes próprios que se repetem frequentemente) dão a 

possibilidade de falar de si de maneira mais intimista porque a natureza do amigo é um pouco 

ser um outro si mesmo.  

Assim como dos créditos ao filme, do último ao primeiro filme lançado pela Filmes de 

Plástico, Filme de Sábado (2009), já se podia ver esse tipo de tendência estética, onde a ficção 

ganha lugar de destaque após um tempo de narrativa. Agora, passados anos e com uma 

trajetória consolidada é dado a nós espectadores - ordinários, cinéfilos e pesquisadores - a 

depender do nosso desejo de olhar, poder contemplar uma possível configuração em torno da 

intimidade como chave de leitura-escrita dos filmes da produtora mineira e criar associações 

com o trânsito que vai do coletivo e permite (e cala, eventualmente, como toda relação 

partilhada) o individual através das relações de afeto, sobretudo aqueles partilhados na 

amizade e na família.  

 

Figuras 58-62: fotogramas de Filme de Sábado (2009). 
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Fonte: Filme de sábado (2009) 

 

 

Filme de sábado (2009), primeiro filme da produtora, de onde tiramos os fotogramas 

acima, um curta-metragem de cerca de 18 minutos, é um filme semelhante-distante de 

Constelações (2016). Disponível para ser assistido no canal da produtora no Youtube
31

, ele é 

de amplo acesso a todos nós espectadores. Mas convidamos o espectador ordinário e cinéfilo 

a acompanhar essa trajetória no capítulo seguinte, quando falaremos da forma (ou formações, 

nos termos de Bourriaud (2009)) desses filmes a partir do viés da encenação e da narrativa.  

Os créditos que explicitam o empenho pessoal em realizar o filme, atores e equipe 

misturados, filme e vida, corpos em quadro e fora de quadro compartilhando afetos que vão 

do cinema para a vida e o próprio cinema salvando a praia de brincadeira e dando para a 

Filmes de Plástico seu símbolo, que viria a se tornar oficial: a baleia de plástico. Vida 

influencia filme, filme cria impacto na vida. A obra dirigida por Gabriel Martins já marcava o 

início de um movimento e de um gesto que viria a se tornar caro à produtora que nesse 

momento era só coletivo, sem CNPJ.   

 

31 
 https://www.youtube.com/watch?v=SYntlVYSKM4 
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Importa isso a nós, espectadores?  

 

Figura 63: realizadores durante filmagem de No Coração do Mundo, agosto-2016. 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Observemos as imagens de Filme de Sábado (2009) e do processo de filmagem de No 

coração do mundo, nos seus bastidores, em agosto de 2016. O que há em comum nas duas 

imagens e o que é distante? Os corpos de Maurílio e sua roupa, a clássica bermuda amarela de 

Pernambuco-Maurílio em Filme de Sábado (2009) e Aliança (2013), que se presentifica na 

vida banal fora do filme, transformando-se em signo, em evidência de relação e dinâmica de 

presença da imagem desse cinema cotidiano. Assim como a baleia de plástico, que era filme e 

virou vida. No caso da bermuda, não se sabe quem veio primeiro, nem se precisa saber. É um 

nó, sintoma das performances emaranhadas que compõem essas ficções.  

Os filmes da Filmes de Plástico, na sua maioria, tem esse apreço pelo cinema, pela 

forma do cinema, pela narrativa cinematográfica, e pela mescla, em igual escala de 

importância com as narrativas e as experiências da vida. Constelações, por exemplo, é um 

filme onde o componente cinematográfico toma as experiências da vida e transforma-as, 

modula-as para o cinema que flerta o sobrenatural, com o fantástico, em uma referência muito 

clara – e muito direta a um realizador bastante influente no cenário contemporâneo, o 

tailandês Apchatpong Weerasetakul – que faz parte do repertório do diretor cinéfilo que é 

Maurílio Martins. Essa é mais uma possibilidade dessa ficção de nós – dos nós com as 

referências próprias de cinema e da vida, realizando algo que terá como base uma expressão 

de si que só existe pela experiência do nós.  
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Ressaltamos que os realizadores da Filmes de Plástico – assim como outros grupos 

que trabalham com esse cinema feito a partir desses elementos de partilha, com o comum e 

com o banal, com propostas feitas entre amigos e família, sobretudo – têm, quase sempre, 

formação em cinema, têm acesso a circuitos de formação e cinefilia. A trajetória da Filmes de 

Plástico no campo do cinema brasileiro independente nos permite perceber isso e refletir um 

pouco sobre o que é ser reconhecido como um filme independente no Brasil hoje em dia (mas 

essas questões exploraremos um pouco mais à frente, no quinto capítulo).  

Essas relações e vivências extrafilme são utilizadas e interferem diretamente no corpo 

do filme, desde a escolha do enredo, atores, histórias de vida misturadas à ficção. O corpo não 

é o corpo individual em si, mas uma espécie de corpo a serviço da incorporação, como espaço 

do outro a partir da ideia de si mesmo. Além disso, criar em comunidade, entre amigos e 

pessoas com quem se tem intimidade permite a expressão de si, mas nesse caso, quase sempre 

envolta na relação com o outro.  

Como indica a sessão “Nós”, numa autodescrição da produtora: 

 

A Filmes de Plástico é uma produtora audiovisual criada em Contagem-MG em Abril 

de 2009. É formada por André Novais Oliveira, Gabriel Martins, Maurílio Martins e 

Thiago Macêdo Correia. Desde o início, têm produzido de curtas e longas metragens 

de ficção a documentários, videoclipes e vídeos institucionais, buscando explorar 

criativamente todos os campos do audiovisual. O filme inaugural foi Filme de Sábado, 

dirigido por Gabriel Martins e lançado no Festival Brasileiro de Cinema Universitário 

2009, onde ganhou prêmio de Pesquisa de Linguagem. Logo depois, veio o 

curta Fantasmas, de André Novais Oliveira, filme vencedor de 15 prêmios e exibido 

em festivais importantes como o 14º Festival Luso-brasileiro de Santa Maria da 

Feira em Portugal, 30º Uppsala Internacional Short Film Festival na Suécia, 13ª 

Mostra de Cinema de Tiradentes, a III Janela Internacional de Cinema de 

Recife dentre vários outros. Em 2011, “Fantasmas” foi distribuído pela Revista 

Continente em um DVD junto com o filme “Pacific”, assim como foi lançado em 14 

salas de cinema junto com o mesmo longa no projeto Vitrine Filmes. (NÓS, site 

Filmes de Plástico, 2016) 
  

 

Em seus primeiros sete anos de existência, de 2009 até hoje, a Filmes de Plástico foi 

formada inicialmente por André Novais Oliveira, Gabriel Martins e Maurílio Martins e 

posteriormente ampliada com a chegada oficial de Thiago Macêdo Correia. Gabriel e 

Maurílio foram colegas durante o curso de cinema da UNA. André Novais fez graduação em 

História pela PUC Minas e Cinema, na Escola Livre. A amizade e uma crença no cinema, 

além da vontade de produzir os uniu.  

Inicialmente, a hoje produtora, funcionava ainda como pessoa física, como um grupo, 

um coletivo (numa estrutura semelhante a alguns grupos como Alumbramento, Duas Mariola, 

http://www.filmesdeplastico.com.br/filme-de-sabado/
http://www.filmesdeplastico.com.br/fantasmas/
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Teia, esta última que já não existe mais, embora muitos de seus membros continuem 

trabalhando em colaboração).  

Acreditamos que boa parte da diversidade de produções pode ser atribuída também a 

essa renovação de relações entre os realizadores e de uma relação muito mais pessoal, de 

intimidade, com o cinema. Mas isso já é a tese querendo invadir o espaço do espectador, 

quando na verdade vamos abordar mais detalhadamente essa questão no capítulo quarto deste 

texto. Sigamos o curso artificial das coisas nesta narrativa acadêmica. 

 

Figuras 64-65: prints do canal da produtora no Youtube com links de filmes abertos ao público em geral. 

  

Fonte: canal da Filmes de Plástico no Youtube. 

 

 O vídeo de apresentação do canal da Filmes de Plástico no youtube consegue trazer 

para a espectatorialidade essa atmosfera de intimidade e ficção, conjugação cara à narrativa 

em primeira pessoa do plural emaranhada de seus filmes. Em pouco mais de um minuto e 

meio vemos corpos (lugares, pessoas, nomes) que vão se repetir ao longo da filmografia, que 

pode ser parcialmente vista no youtube, de forma aberta, fora dos circuitos de cinefilia.  

Analisando apenas o corpus principal deste trabalho vemos a dificuldade de se falar 

em filmes da Filmes de Plástico e analisar sua trajetória, por exemplo, sem pensar em outros 

grupos e realizadores. Na trajetória do grupo em questão nesse trabalho, por exemplo, fica 

evidente, para o espectador cinéfilo e também para o ordinário, além de claro nós, 

pesquisadores, que vemos nos créditos a importância daquelas relações para a r(e)existência 

estética e política daquelas obras. Em outras palavras, os filmes e a sua trajetória não é só é da 

Filmes de Plástico, tal qual como a conhecemos e reconhecemos, porque ela é igualmente 

partilhada com outros realizadores em sintonia com sua perspectiva de cinema, como é o caso 

da Alumbramento (com quem já realizaram dois filmes com parte da equipe que compunha a 

produtora-coletivo cearence – Meu Amigo Mineiro (Vitor Furtado e Gabriel Martins, 

Alumbramento, 2012) e Estado de Sítio (com a extinta Sorvete Filmes e com realizadores que 

depois se oficializariam como El Reno Fitas – Leonardo Amaral, Leo Pyrata, Samuel Marotta 



93 

 

e Flamingo), com quem também fazem Semana Santa (2012) e Aliança (2013), em Aliança 

alguns membros da Alumbramento participam também como atores e equipe).  

 

2.3.2 O cinema contemporâneo e as posturas espectatoriais 

  

Jacques Rancière em seu livro O espectador emancipado (2014) afirma sobre o poder 

de ação do espectador que este está no cerne da relação entre arte, vida e política. Para o 

autor, o processo que ele chama de emancipação começa quando 

 

Se questiona a oposição entre olhar e agir, quando se compreende que as 

evidências que estruturam as relações do dizer, do ver, do fazer pertencem à 

estrutura de dominação e sujeição. Começa quando se compreende que olhar 

também é uma ação que confirma ou transforma essa distribuição de posições 

(RANCIÈRE, 2014 p. 17) 

 

 

 A ideia acima acerca da atividade do gesto de olhar, olhar como verbo de ação, é 

fundamental na argumentação desta tese e acreditamos é uma postura que os filmes colocam 

para o espectador. Ela pode ser observada durante a análise - que está presente em todos os 

capítulos da tese, embora de maneira mais imanente no capítulo que se segue quando vamos 

abordar o filme em si, a partir das noções de cena, quadro, campo, extracampo, antecampo, 

fora-de-quadro, ficção, narrativa e encenação, a partir da cena e dos planos, corpo do filme, 

mas também de seus processos de incorporação de sentido, do invisível que marca o plano - 

sobretudo no que o autor chama de redistribuição de posições ou partilha do sensível, 

processo no qual a arte dá a ver o lugar de cada sujeito na divisão do comum.  

O conjunto de performances emaranhadas – pela proposta de migração de posições,  

performances e gestos que remetem às diferentes espaços da realização fílmica - que compõe 

as ficções nos filmes da Filmes de Plástico e além deles parecem querem justamente o que o 

filósofo francês afirma: ser uma espécie de lugar de embaralhamento entre as posições dos 

que olham e dos que agem, entre indivíduos e membros de um corpo coletivo. O filme como 

corpo coletivo e um nó de muitas pontas, entre eles um espectador entre a emancipação e o 

desamparo (sentimento, que segundo Vladimir Safatle, é o afeto responsável pelos vínculos 

sociais). 

 Nós, espectadores nunca fomos inocentes. No entanto, segundo o filósofo Jean-Louis 

Comolli (2009), alguns filmes parecem se valer de certa crença nessa ilusão de inocência do 

espectador, que, para o autor, nunca existiu, mesmo no que se convencionou chamar de 

cinema clássico. Recentemente podemos afirmar com ainda mais ênfase essa premissa, 
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porque mais do que nunca o “o espectador hoje tem muito acesso a festivais, entrevistas, 

making of, internet e dvds” (BORDWELL e THOMPSON, 2014 p. 32).  

Além disso, as tecnologias de produção audiovisual (sem discutir questões de 

qualidade) são amplamente difundidas em nosso cotidiano o que nos dá ainda mais liberdade 

e proximidade com a linguagem audiovisual, desde sua concepção, formas de produção e 

leitura, juntamente com as tecnologias digitais elas vêm se configurando tão próximas de 

nossa realidade que funcionam muitas vezes tecnologias de afeto (no sentido de Crary), no 

intento de propiciar o contato, a criação de laços, as redes. 

 

No final dos anos 1970, Roland Barthes havia profetizado sobre a “morte do autor” e 

o “nascimento do leitor”. Na teoria do cinema, porém, não seria totalmente correto 

falar em nascimento do espectador, uma vez que ela sempre dedicou atenção à questão 

da espectatorialidade [...] praticamente todas as teorias do cinema continham implícita 

uma teoria do espectador (STAM, 2013 p. 255) 

 

 

 É verdade, como mostra Robert Stam (2013) que o cinema de alguma forma sempre 

abordou o espectador. No entanto, como ele mesmo chama a atenção, de forma implícita e 

nem sempre conferindo à ideia de espectatorialidade a sua noção mais ativa. Embora, durante 

muito tempo, sobretudo no início dos estudos de cinema, houvesse certa descrença no poder 

de ação do espectador, diversas pesquisas a partir da década de 1970 vêm mostrando o 

contrário, na constituição, inclusive, do que hoje parece ser uma supremacia da actância na 

espectatorialidade. Não é à toa que Fernão Ramos afirma: “A circunstância da tomada e a 

câmera que lá existem estão lá pela e para a fruição do espectador” (RAMOS, 2012 p. 73). Ao 

fazer um filme, o espectador pode ser considerado como um personagem com o qual o 

realizador dialoga, e além, como alguém a quem se propõe ainda o convite à própria 

realização, quando a forma do filme convoca para o fabular sobre o próprio processo de 

feitura da obra. Ficção que convida à ficção.  

 Nas palavras do autor: “A tomada é a circunstância de mundo a partir da qual, e no 

transcorrer da qual, a imagem-câmera é constituída para/pelo espectador pelo/para o sujeito 

que sustenta a câmera” (RAMOS, 2012 p. 159). Embora nesse momento o autor esteja 

tratando do documentário, ele segue numa comparação com a ficção que diz: “na imagem 

ficcional dominante há uma radical heterogeneidade entre o espaço dentro e fora de campo, o 

que pode ser explicado, entre outros elementos, pelo que chamamos de cenário” (RAMOS, 

2012 p. 160). As duas afirmações de Ramos nos são muito oportunas, no sentido que dão a 

ver que ele fala de uma tradição de cinema que o cinema brasileiro contemporâneo, sobretudo 

aquele mais independente ao qual pertence a Filmes de Plástico, não se submete mais tão 
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completamente e de forma tão estanque. O espectador ao chegar numa ficção da Filmes de 

Plástico (quase todos os filmes são indexados como ficção e são exibidos em festivais como 

ficção, além de serem defendidos por seus realizadores como ficção) não consegue enxergar 

tão claramente essas barreiras em cena, muito pelo contrário. A tomada que constitui a cena 

de filmes como Ela volta na quinta (2015) e Constelações (2016), por exemplo, que vamos 

trabalhar mais especificamente nesse capítulo, cria dinâmicas de narrativa, performance e 

encenação que parecem fundir ou criar espaços de fusão entre o cinema e a vida comum, a 

ficção e os laços de afeto da vida cotidiana, sem a mediação recorrente dos cenários, como 

cita o autor, que são as próprias casas e vizinhanças, na maioria das vezes, dos realizadores. 

No entanto, concordamos que a tomada, ainda assim, é um ponto fundamental de diálogo com 

o espectador e existe por/pelo espectador, como pontua o autor.  

 A espectatorialidade é, portanto, uma relevante instância da produção cinematográfica 

como os já tradicionalmente valorizados realizadores e os atores, muitas vezes apontados 

pelos próprios espectadores e produtores como “donos” do filme e responsáveis por levar a 

bilheteria do filme, sobretudo no caso dos blockbusters, mas não apenas com eles (filme do 

Tom Cruise, Tony Ramos, filme Alumbramento, filme do Tarantino, etc). Tomando 

emprestada uma provocação do querido, saudoso e sempre presente Mahomed Bamba: 

“Existiria uma função espectador”? (BAMBA, 2013 p. 19). Talvez não haja uma função 

espectador generalizadora, mas é possível muito mais a crença em espaços de actância plurais 

para os espectadores, que são convidados a partir de circunstâncias como: lugar de acesso ao 

filme, pela própria forma do filme e também seus paratextos, como ele bem coloca em seus 

escritos. 

 Assim sendo, podemos dizer que o cinema brasileiro contemporâneo dialoga com o 

espectador de diversas maneiras. Na vertente mais independente, de uma maneira geral, pode-

se dizer que o espectador é um personagem que o realizador tradicionalmente deseja frustrar, 

no sentido de não satisfazer os horizontes de expectativa habituais do cinema padrão em sua 

época. Há também, paradoxalmente, o desejo e a expectativa de que seu espectador-

personagem – aquele com quem dialoga durante a criação do seu filme - seja seu parceiro 

nessa frustração e partilhe com os realizadores a crença em suas escolhas artísticas e estéticas, 

com amor por essa frustração, entendendo que foi de propósito. É o espectador cinéfilo. O 

espectador cinéfilo tende a ser o espectador modelo desses filmes porque o acesso a eles se 

dá, sobretudo a partir de festivais, cineclubes, sites especializados em discussões mais 

“acadêmicas” de cinema. Discussões que formaram inclusive boa parte desses realizadores. O 

que não quer dizer que os efeitos reflexivos dos filmes da Filmes de Plástico, bem como o 
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convite à postura de personagem e realizador pelo espectador não possa envolver o espectador 

ordinário, mas por caminhos e propostas de experiência sensível distintas.  

 Nesse sentido, como estamos abordando um grupo que se localiza dentro do campo no 

firmamento do cinema independente, formados por escolas de cinema, cuja obra ainda circula 

pouco (nos meios comerciais) tendemos a compreender que a função-espectador seria mais 

ligada à cinefilia e a partilha da realização. Sobre essa discussão em torno do cinema 

independente e sua posição e papel no campo cinematográfico, Laura Mulvey (1983) faz uma 

ponderação interessante: “o cinema alternativo cria um espaço para o aparecimento de um 

outro cinema, radical tanto num sentido político quanto estético e que desafia os preceitos 

básicos do cinema dominante” (p. 439).  

 Acreditamos que os filmes trazidos à análise depositam parte de sua força estética e 

política que vem da reflexividade sobre a intimidade, inclusive, na ideia de uma 

espectatorialidade tão ativa quanto realizadora, e ainda mais na troca de lugares entre as 

instâncias de realização que envolvem a instituição-cinema, para usar os termos de Bamba, 

afinal citando Odin, existiria portanto um duplo processo de produção textual: de uma lado 

estaria o realizador e do outro o espectador. Diante dessa perspectiva, ler um filme é realizar 

um outro filme, próprio. No caso da Filmes de Plástico um engajamento possível para esse 

filme fabular do espectador é o próprio fazer fílmico. 

 Jean-Pierre Esquenazi (2006), sobre a questão do público, uma vez que estamos 

tratando do público de festivais (de onde muitas vezes, muitos deles se tornam realizadores, 

posteriormente, mas que, de uma maneira geral, tem acesso às obras e discussões de filmes do 

circuito independente), pontua da dificuldade em estabelecer um conceito geral para público. 

Embora seja, como pontua Roger Odin (2012), uma importante instância da comunidade de 

fazer cinematográfico, o grupo que forma o público é sempre difícil de apreender e prever. 

Em seu livro Sociologia dos Públicos (2006), o autor estabelece algumas formas de se chegar 

a esta categoria público, seja pela obra, pelos inquéritos, pelas estratégias comerciais, pela 

estratificação social, pelas configurações culturais, pelas interações sociais, pelas situações 

simbólicas. Esquenazi chega a citar Roger Odin quando este considera o público como parte 

da comunidade de fazer de um filme.  

 Vamos discutir, por exemplo, o caso de Estrada para Ythaca (2009), referência 

importante para a Filmes de Plástico e outros grupos de cinema independente.  Lançado em 

festivais do circuito independente de cinema brasileiro, como a Mostra de Cinema de 

Tiradentes, Cinema de Garagem e a Mostra do Filme Livre, por exemplo, o filme exerceu 

sobre o público presente nesses festivais uma ideia de que realizar o longa-metragem é 
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possível. Inclusive na própria Filmes de Plástico. Nesse momento, a Filmes de Plástico já 

havia realizado curtas-metragens e inspirados em Ythaca decidiram fazer Estado de Sítio, 

partindo de um dispositivo e formas de narrativa e encenação bastante semelhantes. 

Estrada para Ythaca (2009), desde a Introdução deste trabalho e como presenciamos 

em diversas oportunidades de diálogo com espectadores e públicos distintos, é igualmente 

apontado como inspirador e tedioso. Inspirador para os cinéfilos, sobretudo. Algo semelhante 

ocorre com a Filmes de Plástico e seus filmes, embora na Filmes de Plástico, a ficção 

demonstre uma vontade e uma vocação mais narrativa e até mesmo clássica. A invasão do 

cotidiano e do “amadorismo” não livra o filme da experiência potente do tédio, muitas vezes, 

para muita gente, como vimos na exibição de Pouco mais de um mês (2012) em uma das aulas 

da disciplina de realização ministrada pelo Professor Serafim e por Leon Sampaio, em seu 

tirocínio na graduação da Faculdade de Comunicação da UFBA em setembro de 2016, onde 

os alunos questionaram a necessidade de uma narrativa em que tudo é muito lento, desde a 

fala dos personagens até o ritmo do filme em que nada acontece.  

De qualquer forma, seja com entusiasmo ou tédio, o cotidiano não passa despercebido 

e comentários como “ah, esse filme só existe porque foi um amigo que fez, outra pessoa não 

faria” ou ainda “assim eu mesmo posso fazer um filme”, ficam marcados tanto na 

espectatorialidade de cinefilia quanto no ordinário. O comum próprio do filme afeta o 

espectador, que faz o processo existir em sua leitura, engajado pela obra e até mesmo para 

tentar entender até sua existência, tornando-se realizador de uma ficção pessoal sobre outra 

ficção, seja pelo tédio ou pelo encantamento, é preciso compreender a existência daquela 

obra. 

 

2.4 Os espectadores sob a constelação do desamparo 

 

 Seguindo com o diálogo proposto por Vladimir Safatle (2015) acerca dos afetos e 

vínculos em sociedade, o autor coloca que o desamparo é o afeto responsável por nos levar, 

nós indivíduos, a procurar os vínculos sociais. Na leitura de Ela volta na quinta (2015) e 

Constelações (2016), assim como em outros filmes da Filmes de Plástico e da cinematografia 

contemporânea no Brasil o espectador se vê desamparado também no sentido de estar diante 

de corpos de um comum que ou não era o seu ou não era o do cinema, além dos muitos 

caminhos a seguir para a interpretação do filme que oscila, cintila, entre o documento e a 

ficção, estando em suas mãos o desenhar das constelações e vínculos que vai realizar.  
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Talvez espectadores estejamos tão desamparados quanto os jovens realizadores ao 

começarem suas carreiras. Afinal, filmar em plano fixo, com poucos planos, com uso de si 

mesmos – juntamente com familiares e amigos, que são também outras vertentes de si – é 

uma opção meramente estética ou também econômica e ligada à questão das possibilidades de 

realização ao ampararem-se uns nos outros para existirem?  

O uso de questões íntimas e reais de atores não-profissionais em conjunto algumas 

vezes também com profissionais em alguns casos e a partilha de lugares e personas muito 

próprias dos realizadores mineiros e de suas referências cinéfilas, filmar em vizinhanças, usar 

imagens de arquivo de maneira ficcional, descolada do seu destino original, equipes 

recorrentes e reduzidas, foi o amparo que os vínculos propiciaram a ele para que se criassem 

em cena e ajudam a criar esse efeito de desamparo inicial no espectador, evocado sobretudo 

pelos personagens-atores dos seus filmes e também pela performance do próprio filme. 

Desamparados, buscamos os vínculos, sinalizados desde já pelos créditos e vamos até eles de 

forma fabular para tentar compreender sua existência. 

 O outro e o si mesmo se confundem e nos confundem nas performances em nós dos 

filmes, constituindo-se narrativamente a partir desse espaço partilhado, como é da natureza 

dessas relações entre eu-tu sobre o qual nos fala Paul Ricoeur em O si mesmo como outro. O 

autor provoca: “como passar do indivíduo qualquer ao indivíduo que é cada um de nós?” Nós 

abraçamos sua provocação e não temos a pretensão de respondê-la, mas temos a problemática 

como companhia ao longo desse trajeto de pesquisa.  

O que tem a amizade, o amor a família a ver com isso? Porque é um recurso tão 

especial e recorrente na Filmes de Plástico? O fenômeno pode ser lido como um efeito 

decorrente sobretudo das relações afetivas partilhadas mesmo fora do filme, afinal como 

aponta Safatle (2015): “As relações de amor constituiriam uma base sólida para o 

desenvolvimento da capacidade de ser si mesmo em um outro (2015 p. 297)”. O eu é o Outro, 

e esse Outro não é qualquer outro. Ou como coloca Ricoeur: A problemática do si resulta, em 

certo sentido, amplificada, mas a custa da perda de sua relação com a pessoa de que se fala, 

com o eu-tu da interlocução, com a identidade de uma pessoa histórica, com o si da 

responsabilidade (2014 p. 24).  

A questão da construção do si mesmo e de sua relação com o Outro é trazida pelo 

autor, logo de início a partir de três pontos de reflexão que tentaremos resumir aqui: a 

primeira delas diz respeito a nos referirmos ao si mesmo sempre com um artigo antes. O si 

mesmo, como substantivo. O segundo ponto diz respeito à noção de “mesmo” que acompanha 

o si em sua abordagem. O uso do mesmo serviria para marcar a identidade que para ele tem 



99 

 

duas reflexões: o da mesmidade e o da ipseidade. A mesmidade reafirma o si, ao mesmo 

tempo lançando um olhar para a existência de algo que é diferente, outra coisa, Outro. A 

terceira reflexão diz respeito sobretudo a relação reflexiva do eu com o Outro.  

Tzvetan Todorov (2014) em seu livro A vida em comum: ensaio de Antropologia geral 

questiona nessa relação entre o eu e o outro, entre o individual e o comum em sociedade: 

“como poderia o homem se privar dos outros, que são seus únicos provedores possíveis?” 

(TODOROV, 2014 p. 23). Ainda mais no cinema, arte que enquanto arte busca expressão 

pessoal, mas é coletiva.  

Não é à toa que corpo, nome e pessoa são conceitos importantes para o Ricoeur, ao 

analisar a relação entre o si-mesmo e o outro, que diz: 

 

Essa prioridade dada aos corpos é da maior importância para a noção de pessoa. Pois, 

que o conceito de pessoa é tãoprimitiva quanto a de corpom não se tratará de um 

segundo referente distinto do corpo (...) possuir um corpo é o que fazem ou o que são 

as pessoas (...) são identificáveis e reidentificáveis como sendo os mesmos 

(RICOEUR 2014 p. 9-10) 

 

 

Segundo o autor, um corpo é “meu” na medida em que “pressupõe ser reconhecida a 

força lógica do si”. Nesse sentido, conseguimos identificar as linhas que compõem os nós 

dessa tese, sem contanto ter ainda a esperança do desemaranhar. A ideia de reconhecimento 

revela a importância da performance espectatorial na experiência fílmica, assim como pela 

actância de espectatorialidade chegamos à forma do filme, suas possibilidades narrativas e de 

encenação, que nos interessa sobretudo, na dinâmica dos corpos e narrativas em cena, que, 

por sua vez, parecer existir dentro e fora do filme, no mundo banal, em certa medida. 

Realizadores são personagens desse enredo também, portanto. Sigamos. 

 O cinema independente, tradicionalmente, é uma parte do campo cinematográfico que 

se interessa pela ideia de uma expressão pessoal, de questões em torno da autoria, da 

pessoalidade, da autenticidade da obra de arte, talvez justamente por essa potência do 

desamparo criar o movimento pela busca dos vínculos. Parece-nos que a fusão de entre 

actantes da qual tratamos aqui tem se mostrado como uma possibilidade de encontrar formas 

de experienciar um possível cinema autoral no Brasil atualmente, dada a sua recorrência nos 

últimos anos. O diálogo com o público é um ponto fundamental desses nós. Como destaca 

Odin (2005): 
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Para a semiopragmática, um público é em primeiro lugar uma “comunidade de fazer”: 

chamo de público um conjunto de indivíduos reunidos pela construção de modos de 

produção de sentido (isto é, um programa de produção textual). Esse fazer é 

complexo. Ver um filme mobiliza em geral vários modos (sucessivamente ou 

simultaneamente), sendo sua hierarquização variável conforme o filme ou o contexto. 

(ODIN, 2005 p. 37) 

 

 

No entanto, ainda segundo o autor, um filme dá indicações dos modos com que deseja 

ser lido, desde seus paratextos, em certos elementos de sua obra, como os de linguagem, que 

propõem ao espectador as diversidades de gênero fílmico. Os filmes aqui abordados ao longo 

desta tese são sempre indexados como ficções embora evidenciem recursos documentais e das 

narrativas de si para se constituírem. 

Para Tarkovski (1998) o diálogo entre artista e público é inevitável já no fazer da obra. 

É nesse sentido que ele diz: “o artista, seu produto e seu público formam uma entidade 

indivisível, como se fossem interligados pela mesma corrente sanguínea” (1998 p. 201). E 

talvez, nesse sentido, o público seja um actante de importante diálogo para criação 

cinematográfica no sentido de que é ele quem vai dar sentido à obra, em sua leitura. “Todo 

artista – não hesito em dizê-lo - pensa no encontro de seu público com a obra” (1998 p. 204), 

argumenta o realizador.  

Em A arte do cinema (2013), Bordwell e Thompson falam sobre as relações entre as 

formas de fazer cinematográficas, os gêneros e suas relações de construção de sentido na 

experiência estética do cinema. Para os autores, os filmes apresentam, assim como para Odin, 

na semiopragmática, diversos modos de leitura. Isso porque 

 

Se um filme é ficcional isso não implica que ele seja completamente desvinculado da 

realidade. Os filmes -de ficção fazem comentários sobre o mundo real (...) Às vezes, 

nossa relação com o filme de ficção é marcado por uma suposição de como ele é feito. 

A câmera não filma D. Vito Corleone, mas Marlon Brando interpretando D. Corleone 

(BORDWELL e THOMPSON, p. 535-6) 

 
 

Essa relação entre a forma de filmar e a leitura do filme e a construção de um convite 

de fabulação sobre a forma de fazer da obra constitui então um pilar importante da 

possibilidade de atuação do espectador. Os autores afirmam ainda que este modo de leitura é 

mais frequentemente acionado em casos de biografias. No entanto, como identificamos uma 

tendência da utilização da intimidade e do privado para construção de representações, 

histórias, narrativas e personagens, esse modo de leitura é um convite recorrente nessa 

cinematografia.  
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Observemos essas questões em um filme contemporâneo daqueles produzidos pela 

Filmes de Plástico, o longa-metragem financiado pelo DOCTV (o que poderia indicar um 

modo de leitura documental) Morro do céu (2009), realizado por Gustavo Spolidoro. De 

forma sintética, podemos destacar que uma grande força da experiência estética em Morro do 

céu se encontra, sobretudo, no modo como o cinema é configurado como um dispositivo 

capaz de capturar o banal da comunidade, que se percebe através das performances tão 

coladas na vida cotidiana dos seus atores, principalmente Joel e Bruno Storti, primos e jovens 

protagonistas do filme. Além disso, a obra performatiza e abre ao espectador diversos modos 

de leitura, chamando a atenção, através da construção da representação e do discurso 

cinematográfico, justamente para as relações que se instauram entre sujeitos e o próprio 

cinema. A ficção se dá ao documentário abrindo fissuras possivelmente pela intimidade entre 

realizador, espaços e personagens que fica implícita no modo de encenação da obra. Assim 

como vimos em Ela volta na quinta (2015), que por sua vez é o mesmo dispositivo de Pouco 

mais de um mês (2012), Fantasmas (2010) e Quintal (2015), por exemplo. E outros filmes 

fora da Filmes de Plástico, como a obra de Leonardo Mouramateus, Alumbramento, Teia, El 

Reno Fitas, dentre outras que já se destacaram nacionalmente no panorama independente.  

Como afirma André Bazin (2012), “da natureza da imagem fotográfica do cinema 

resulta efetivamente fácil concluir seu realismo [...] A imagem cinematográfica pode esvaziar-

se de todas as realidades, exceto de uma, a do espaço
32

” (BAZIN, 2012, 186). A relação entre 

o espaço, as personagens e a equipe do filme talvez seja a questão que filmes como esses já 

citados da Filmes de Plástico e outros como Morro do céu e A fuga da mulher gorila desejem 

apreender como obra e através dela. Em Morro do céu, por exemplo, na mesma medida em 

que a performance de seus atores é bastante colada numa perspectiva da vida cotidiana banal e 

íntima, a decupagem se apresenta com planos bastante diversificados, o que permite pensar 

que a cena foi repetida várias vezes, tendo em vista que os créditos indicam uma única 

câmera. De paradoxos – do desamparo dos paradoxos - surgem os nós – os vínculos, a 

fabulação do espectador, a construção sobre a intimidade: a extrema banalidade da 

performance dos atores com a performance da gravação e da montagem, bastante 

ficcionalizada.  

 

 

 

 

32 
 “de la naturaliza fotográfica del cine resulta efetivamente fácil concluir seu realismo. (...) La image 

cinematográfica puede vaciarse de todas la realidades excepto una, a del espacio” 
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Figuras 66-69: fotogramas de Morro do céu (2009) 

 

 

  
Fonte: filme Morro do céu (2009) 

 
 

Em relação à posição dentro do campo, Bordwell e Thompson pontuam ainda que a 

escolha por criar ficções independentes como essas tem, muitas vezes, a ver com a questão de 

uma crença na liberdade, afinal “a produção independente não precisa de uma plateia muito 

grande para pagar seus custos, logo podem ser mais pessoais e controversos” (BORDWELL e 

THOMPSON, 2013 p. 73) Ainda sobre os impactos dos meios de produção na obra, os 

autores comentam que filmes documentais e experimentais são mais presentes nas 

cinematografias independentes. Isso pode ser questionado em partes pela produção brasileira 

contemporânea.  

A Filmes de Plástico, por exemplo, indexa quase todos os seus filmes como ficções. 

Ficção e documentário para o autor são mais que gêneros, são modos de fazer. O filme feito 

na intimidade corre sempre o risco da ficção. A ficção é uma emanação construída pela 

intimidade. A natureza dessas relações discutiremos pouco mais à frente, no capítulo seguinte. 

Mas nada nos impede de pensarmos na nossa relação com nossos amigos-família: quantas 

coisas já aceitamos fazer porque um amigo pediu, embora nem quiséssemos verdadeiramente 

apenas por nós? Em quantas fabulações já embarcamos encenando a nós e a eles, esses 

amigos, para que a narrativa ganhasse corpo, mesmo nas histórias do dia a dia? Em quantas 

vezes nos vimos mentindo, inventando histórias em nome de uma amizade-parente? O que é 

ser família? Num filme em que sobrenomes se repetem e as cenas se dão em tamanha 
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naturalidade mesmo diante do outro, cada nome próprio vira um link (que pode ser pesquisado 

por qualquer espectador, do mesmo computador onde tantas vezes ele tem acesso ao filme). 

O acesso a esses filmes que para os autores vão para o público de festivais e canais 

alternativos como a internet, também demarca o lugar de espectatorialidade e seu modo de 

leitura. Por isso, levamos em conta ainda os lugares de exibição desses filmes e o acesso à 

trajetória das realidades da Filmes de Plástico no campo. Afinal, esse espectador tem 

potencial acesso a tudo isso e isso interfere na leitura. 

 

2.4.1 Vizinhanças e estranhamentos  

 

 

Para Comolli, o olho está no limite da imagem e o olhar é ele também uma produção 

(2009, p. 98). O corpo dos espectadores, dos personagens-atores, realizadores e do próprio 

filme é colocado em diálogo e convívio na imagem cinematográfica dessas ficções analisadas 

durante essas obras.  

Construímos aqui nossa tese na crença de leitura e escrita como gestos performáticos 

emaranhados. Assim como nos coloca Paul Zumthor (2014), a leitura não é um ato separado, 

nem uma operação abstrata, mas um conjunto de operações ativas na construção de sentido. 

Em concordância com Odin, o autor fala das múltiplas possibilidades da operação de ler. 

Nesse jogo entre leitura, escrita e produção de performances e sentidos emaranhados, James 

Wood, ao examinar a questão do funcionamento do texto ficcional, pontua que a vida é 

amorfa e a literatura (aqui tomada como texto ficcional) “faz ler melhor a vida” (WOOD, 

2011 p.75) 

Sobre as formas de narrar na ficção, o autor coloca a discussão entre as primeiras e 

terceiras pessoas. As terceiras pessoas, numa ótica clássica, seriam as mais confiáveis, em 

relação às primeiras. No entanto, porque em meio a tanta descrença e crise da veracidade da 

imagem vemos uma tendência de filmes cada vez mais pessoais? 

 

Onde começa a literatura? Começa na leitura. A força da leitura prevalece sobre toda a 

fragilidade do texto (...) Diferentemente da escrita, a leitura não deixa traços, embora esteja 

prevista. Cada escritor vive de uma forma diferente a passagem da escritura à obra. A 

preocupação com a genética existe desde o primeiro Romantismo Alemão. Ideia base de que 

a obra deveria refletir a sua criação (HAY, 2015 p. 23) 
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Para a Crítica Genética
33

, na literatura, essa relação entre criação e leitura existe há 

muito tempo, como nos aponta o pesquisador da genética literária, Louis Hay. No cinema, 

uma leitura como a nossa não é tão comum, embora algumas cinematografias coloquem como 

opção esse trajeto de leitura, como é o caso aqui, que envolve uma criação fílmica voltada 

para o compartilhamento do próprio banal e o redesenhar de um comum, uma nova partilha 

do comum.  

Análoga à pergunta da Crítica Genética, André Gaudreault (2008) propõe uma 

provocação: “o que é uma ficção? como começa uma narrativa?” Citando Odin, o autor 

pontua que não há narrativa sem que haja uma instância narradora, compostos por agentes de 

enunciação.  

Sobre essa questão dos agenciamentos no cinema, Arlindo Machado (2007) comenta 

que há tempos a literatura já se preocupa com a questão a partir do que o autor chama de 

“literatura de ponto de vista”, uma literatura que aflora as instâncias de enunciação no texto. 

No cinema recente, temos visto isso. Essa tendência à discussão e fabulação sobre o processo, 

movimenta inclusive esse trabalho. Mas em que medida ele se aproxima-distancia das práticas 

da literatura?  

Para Machado, no cinema se tem um alargamento da esfera do eu e segue dizendo que 

a finalidade de olhar é ser olhado, como já dissemos. A abordagem de um cinema voltado 

para os cotidianos pessoais, espaços de intimidade e pertencimento, como Contagem e o 

cinema, as verdadeiras residências dos realizadores, assim como atores não-profissionais, 

vizinhos, amigos, pais, cônjuges dos realizadores são fundamentais. 

Para Maurice Blanchot (2007), o cotidiano tem algumas facetas, como o tédio, o 

fastio, assim como a ideia de ser inesgotável. De toda forma, para o autor, o cotidiano, em 

qualquer uma dessas duas faces é escorregadio, não se deixa apreender. “Ele pertence à 

insignificância e o insignificante é sem verdade, sem realidade, sem segredo, mas também o 

lugar de toda a significação possível. O cotidiano escapa. E nisso ele é estranho, o familiar 

que se descobre (mas já se dissipa) sob a espécie do extraordinário (2007 p. 236). Por mais 

que, como nos afirmou Cohen (2004), o cinema esteja mais apto a lidar com o cotidiano do 

que a literatura, ainda assim ele é de difícil apreensão, a não ser sob a forma de ruptura, fenda. 

“O cotidiano trinca”, nos diz o poeta baiano e colega Nilson Galvão em sua página no 

facebook, na qual entramos vez em quando para arejar do trabalho e onde o trabalho da 

 

33 
 Perspectiva de pesquisa voltada para o estudo da construção das obras, até hoje muito mais 

desenvolvida na área de Letras.  
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pesquisa nos encontra, então voltamos à escrita e escrevemos esse parágrafo. Na literatura os 

movimentos que permitem pensar o cotidiano são os mesmos gestos que, mesmo trincado, o 

incorporam num filme? Compreendendo que cada arte tem em sua matéria e linguagem muito 

de seu sentido, poderíamos dizer que não. Mas o que caracteriza esse cotidiano banal nos 

filmes? Como identificá-lo? Como observar e materializar/incorporar faces do comum gerado 

na intimidade nas obras da Filmes de Plástico? É justo no trincar que ele se revela, nos nós, 

nos emaranhados que vemos as dinâmicas em comum e no comum entre vida e arte tecerem 

possibilidades para a escrita e mesmo para a nossa leitura/espectatorialidade.  

Sobre a questão da experiência comum, John Dewey (2010) pontua que esta é 

constantemente contaminada pela apatia, pela inércia e pelo estereótipo, onde “o mundo fica 

presente demais em nós como um fardo ou uma distração” (p. 453). A experiência cotidiana 

seria, então, na concepção do autor, calcada nesse pilar. Nesse sentido, talvez possamos 

realizar uma relação entre Ela volta na quinta (2015), Estrada para Ythaca (2009), Morro do 

céu (2009) e a experiência de um cinema comum, que se realiza a partir do comum, de um 

cinema ordinário e afetivo, sobretudo a partir dessa intensa postura de criação de nós entre a 

vida e a arte a partir da presença que afeta direta ou indiretamente o visível, de elementos 

como os corpos, os discursos e as crenças desses realizadores nessa arte cotidiana. Sobre a 

questão do comum e dessa relação com as coletividades e linguagem, Peter Pal Pelbart pontua 

que  

 

Se a linguagem, que desde Heráclito, é o bem mais comum, tornou-se hoje o cerne 

da própria produção, é preciso dizer que o comum contemporâneo é mais amplo do 

que a mera linguagem. Dado o contexto da sensorialidade alargada, da circulação 

ininterrupta de fluxos, da sinergia coletiva, da pluralidade afetiva e da subjetividade 

coletiva daí resultante, o comum passa hoje pelo bios social propriamente dito, pelo 

agenciamento vital, material e imaterial, biofísico e semiótico, que constitui hoje o 

núcleo da produção econômica mas também da produção de vida comum. Ou seja, é 

a potência da vida da multidão, no seu misto de inteligência coletiva, de afetação 

recíproca, de produção de laço, de capacidade de invenção de novos desejos e novas 

crenças, de novas associações e formas de cooperação, como diz Maurício Lazzarato 

na esteira de Tarde, que é cada vez mais a fonte primordial de riqueza do próprio 

capitalismo. Por isso este comum é o visado peloas capturas e sequestros 

capitalísticos, mas é este comum igualmente que os extrapola, fugindo-lhe para 

todos os lados e todos os poros. (PELBART, 2003, p. 29) 
 

 

Nesse sentido, como segue colocando o autor, se questiona inclusive a noção de vida e 

seus limites, assim como os limites entre os sujeitos, entre o individual e o coletivo, entre o 

próprio e o comum. Para ele, “a própria noção de vida deixa de ser definida apenas a partir de 

processos biológicos que afetam a população. Vida agora inclui a sinergia coletiva, a 

cooperação social e subjetiva no contexto da produção material e imaterial contemporânea, o 
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intelecto geral (PELBART, 2003 p. 83). Para Pelbart, ainda, a essa potência de vida do 

coletivo pode ser compreendida como um misto de inteligência coletiva, afetação recíproca.  

Como deve ser debatido mais profundamente nos dois últimos capítulos dessa tese, 

algumas páginas mais para frente, é notório que boa parte da cinematografia contemporânea 

se alimenta em torno de um discurso de afeto, família, amizade para constituir um cinema 

mais pessoal. Desde já o que podemos perceber é que no final da primeira década de 2000, 

com um significativo aumento na década de 2010, vem sendo produzidas uma série de 

publicações, mostras, críticas, aproximações com a obra nesse sentido do afeto. Pesquisas 

como as do pesquisador e professor Denilson Lopes sobre o ordinário e o banal, a delicadeza 

do cotidiano (2007), além de mostras como a do Cinema de Garagem, organizada pelo 

professor, crítico e pesquisador Marcelo Ikeda juntamente com Dellani Lima, assim como a 

Mostra do Filme Livre, tem investido em dar tela a obras que tenham esse perfil. A mostra de 

Cinema de Tiradentes também ganhou contornos mais voltados a discussões e filmes 

realizados de maneira mais pessoal, independente nos últimos anos, e se tornou um ponto de 

referência e de encontro de muitos realizadores, pesquisadores e críticos, assim como alguns 

outros festivais como o Cine Ceará, CachoeiraDoc, Panorama Internacional Coisa de 

Cinema, dentre outros. A crítica também tem discutido e chamado à atenção fortemente para a 

questão do afeto e de uma “vivência” da experiência fílmica.  

 

2.4.2 Filmes de família e os arquivos como ficção  

 

 

A expressão de um cinema cotidiano, que se insere no cotidiano, como um fazer 

cotidiano e que se alimente dos corpos, discursos, vidas e relações dos sujeitos envolvidos em 

sua realização, necessita de criar formas de apreender esses discursos e transformá-los em 

narrativa. Afinal, como afirma Dewey (2010): a expressão tal como construção, tanto 

significa o ato quanto o seu resultado. Uma coisa é o impulso de criar entre amigos, outra 

coisa é como se utiliza esse impulso como expressão. A expressão une o artístico e o estético. 

O uso das imagens de arquivo de filmes de família deslocadas de sua referência 

original é um ponto de destaque nas ficções da Filmes de Plástico, como vimos agora a pouco 

no longa-metragem, em Ela volta na quinta (2015), e tornaremos a ver em Mundo Incrível 

Remix (2014), Dona Sônia (2012) Domingo (2009). É uma forma sintoma. Um fantasma. 

Uma recorrência.  
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Figuras 70-71 - Frames do filme Dona Sônia (2012), com imagem de arquivo de Gabriel Martins, ainda bebê. Na 

narrativa ele incorpora Joca, filho de dona Sônia que foi assassinado. O enredo é retomado do longa-metragem 

Constelações (2017), ainda em fase de pré-produção. 

 

  

Fonte: Filme Dona Sônia (2012) 

 

A presença dos arquivos pessoais (afinal, não há como falar de si sem falar de outros 

si mesmo) deliberadamente para e pela ficção subentende ao espectador um pacto, uma 

conversa prévia, uma pré-autorização que é muito responsável pelos laços de amizade. Em 

conversa informal com Maria José Novais, mãe de André, no intervalo das filmagens de No 

Coração do mundo, ela comentou sobre o uso das imagens fotográficas de Ela Volta na 

Quinta. Segundo a mãe de André, ele não participou do processo de seleção dessas imagens, 

como questionamos. Ela nos revelou que ele sabia onde estavam e decidiu usar. Porque ela 

era ele, e ele era ele, cada um em seu papel dentro do grupo, da família, essa possibilidade de 

uso-apropriação de imagens aconteceu, devidamente pré-autorizado, sem necessidade de 

questionamentos.  

 

Figuras 72-75: Fotos feitas no making of, por nós, com a câmera de Élida, emprestada por André, durante a 

filmagem de No coração do Mundo, quando dona Maria José nos deu entrevistas, algumas filmadas outras 

informais, sem a câmera.  
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Fonte: acervo pessoal e do making of do filme No Coração do Mundo 

 

A possibilidade de leitura autoficcional, de um “cinema do eu” (como propõe as 

reflexões de Alisa Lebow) ou num cinema de nós, relacional, como propomos, se dá 

sobretudo por esse uso do privado e da representação que se constrói a partir dessa intimidade 

que vem a tona através da forma do filme e suas presenças, como a do uso deslocado do filme 

de arquivo familiar em ficções.  

No coração do mundo foi o primeiro longa-metragem da Filmes de Plástico realizado 

com verba de edital para longa-metragem. Ao contrário de Ela volta na quinta, que foi feito 

com verba de curta-metragem e Estado de Sítio e Aliança, feito com ajuda dos amigos. 

Acreditávamos e chegamos a dizer isso em algumas versões desse projeto, ou quando 

voltávamos ao grupo de pesquisa às quintas-feiras, que essa intimidade, que essa ferida na 

forma fílmica estava associada a uma forma de produção sem financiamento, o modo de 

leitura com modo de produção, atrelados portanto.  

Diversas vezes isso nos foi questionado, por colegas, por nós mesmos. Acreditamos 

ainda que há uma relação, mas que, realmente, não se faz a priori como delimitadora do 

estado das coisas. Sobre a questão falou Guto Parente, da produtora-coletivo Alumbramento, 

durante o debate de seu longa-metragem O curioso caso de Ezequiel (2016), no Panorama 

Internacional Coisa de Cinema, em novembro de 2016, que o filme só foi possível daquela 

maneira porque foi rodado em duas semanas, na casa de Eusébio (ator que interpreta 

Ezequiel), com amigos, sem o engessamento burocrático do edital. A prática da pesquisa e a 

pesquisa de campo em si nos mostrou ainda que é possível esses nós sem determinismo, 

embora as condições de produção e as afetividades que Guto aponta sejam determinantes para 

a produção e a feitura do filme, talvez mais até do que a questão financeira. 

Um filme pode ser sem edital e não evocar diretamente essas questões, assim como o 

contrário, que é o caso de No coração do mundo, ao menos no seu roteiro
34

 e processo de 

 

34 
 Ver anexo disponível no DVD. 
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construção fílmica. No Coração do mundo contou com uma equipe imensa, com mais de 50 

pessoas. É a primeira vez que um filme da Filmes de Plástico tem assistência de direção 

externa, equipe grande. A mistura de profissionais fora do grupo e no grupo, durante todo o 

processo que acompanhamos entre agosto-setembro de 2016, tinha um clima absoluto de 

amizade e entrega, partilha. Entre pessoas, equipe, lugares, entre o fora e o dentro.  

Essas relações entre as formas e formações do filme começou, segundo Comolli, com 

o cinema direto. Para o autor, “o cinema direto tornou visível o que antes não era: o cansaço 

do corpo” (2009 p. 113). Nesse sentido, 

 

O que é filmado é propriamente a relação, o laço, o elo, dependência dessa palavra e 

desse corpo ao mesmo tempo distintos e confundidos. Falar é um ato físico, um 

trabalho corporal. É a performance de uma máquina, o corpo, para outra máquina, a 

câmera (COMOLLI, 2009 p. 116) 

 
 

A questão das alianças (qual amigo? Qual inimigo?) é uma questão diretamente 

política que vai além de temas ideológicos, afetivos, morais (COMOLLI, 2009 p 132) O 

espectador e o realizador têm, portanto, inquietações partilhadas. E como nos provoca o 

filósofo francês: “Essa cena cinematográfica (máquina filmadora mais corpo) é comum a 

todos os atos de filmar (inclusive aos do público)” (COMOLLI, 2009 p. 138). 

Nesse sentido, podemos compreender que essa forma de experiência cinematográfica 

que vemos, vem sendo amplamente explorada no cotidiano e que é matéria prima dos filmes 

da Filmes de Plástico, tem a ver com as possibilidades de fazer-ler imagens atualmente, com a 

acessibilidade das tecnologias digitais. 

 

O sentido em movimento é aquele que me lança na perplexidade das escolhas, na 

busca dos pontos de vista, mas é sobretudo aquele que me leva com ele, me coloca em 

movimento, me faz sentir que este lugar do espectador é relativo e que eu preciso de 

uma incerteza essencial para me embalar quando estiver no cinema (COMOLLI, 2009 

p. 269) 

 

 

Essa incerteza essencial que leva ao movimento do qual fala Comolli, nas obras da 

Filmes de Plástico, é um mecanismo acionado pelo viés da intimidade. Intimidade que nasce a 

partir da consciência que o espectador tem (pelos créditos, pela forma do filme, pela trajetória 

no campo) que aqueles realizadores e personagens têm intimidade uns com os outros. A 

intimidade, que nasce na amizade e da família, é mãe da incerteza ou da certeza de 

possibilidade ficcional, afinal, ao amigo e à mãe, tudo se pode pedir, como bem coloca Maria 

José em diálogo com o personagem de André no filme: “ele escolheu seguir o sonho dele e 
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nós o apoiamos”, ao se referir a seu pai, também canceriano e idealista, como André, em Ela 

volta na quinta (2015). 

As questões em torno da espectatorialidade nessa abordagem estão compreendidas 

também como sua influência na forma do filme. O espectador está no texto. Isso não é algo 

tão novo. Ismail Xavier em seu livro O olhar e a cena (2003) pontua que 

 

Como observa Erick Bentley,o jogo da representação define uma equação mínima 

pela qual, dentro de certa moldura, A encarna B para o olhar de C (que está fora dela) 

(XAVIER, 2003 p 9). 

 
 

O autor chama ainda a importância de discussão da teatralização da experiência que 

tem chamado à cena uma discussão também da própria imagem. Podemos atribuir a esse 

contexto, em que todos filmamos, somos filmados, e estamos em cena e construindo cenas, 

somos cotidianamente realizadores e espectadores essa experiência da ficção de nós, como um 

modo de leitura e modo de fazer, que pensa o espectador e pensa essa transição de 

posicionamentos entre os sujeitos na contemporaneidade, fazendo deste jogo sua matéria-

prima, a intimidade.  

Retomando o pensamento de Xavier (2003), o autor pontua que o que estava na 

intimidade, em termos de encenação, tende a ganhar espaço na cena pública. Nesse sentido, 

podemos notar, nesses filmes uma certa postura e gestos que se relacionam com as narrativas 

e performances de si, as expressões pessoais, e, sobretudo, a autoficção.  

O que vemos, portanto, é que o gesto autoficcional vem ganhando muito espaço nos 

filmes e gerando diversos resultados, inclusive em longas-metragens, que não são, 

tradicionalmente, o campo da Autoficção ou das narrativas e escritas de si, no cinema.  

Essas narrativas acabam tendo ainda um efeito autorreflexivo, uma vez que, ao expor 

ou se basear, por exemplo, em discursos e crenças específicas daqueles sujeitos que tem seus 

corpos (e muitas vezes nomes e trechos da vida) em cena, gera-se esse efeito de refletir sobre 

a forma como foi realizado. Nesse sentido, acreditamos, sobretudo que o gesto autoficcional 

ganha mais força, sobretudo graças a essa intimidade entre as pessoas que realizam a obra. A 

intimidade pode ser vista, então, como espécie de dispositivo criativo para se realizar a obra, 

uma vez que, assim como no Alumbramento, como em outros grupos tais como a Filmes de 

Plástico, ela é fundamental para a realização e para dar corpo aos discursos que atravessam e 

unem esses amigos.  
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Figura 76 – Primeiro filme da Filmes de Plástico, intitulado Filme de Sábado. Segundo Gabriel Martins e seus 

pais, ele foi inteiramente rodado no sábado, quando seus pais estavam viajando, na casa do próprio Gabriel. 

Estivemos lá durante as filmagens de “No coração do mundo” e ao entrar na casa tivemos a clara sensação de “já 

estivemos aqui”, claro, cinematograficamente. A baleia em cena acabou virando a logo do grupo, que até então, 

não tinha essa representação. 

 

Fonte: Filme de sábado 

 

No fotograma acima citado vemos Maurílio interpretando um outro personagem que 

desenha bem a mistura entre a ficção e a realidade. O personagem, chamado de Pernambuco, 

é um vendedor de picolés contratado pelo personagem principal sem nome para vender picolé 

na sua praia particular e artificial criada em seu quintal (quintal da casa de Gabriel Martins, 

em Contagem). No fim, o cinema salva a brincadeira e temos, nós, espectadores, a 

consciência de que eles sabiam que estavam atuando e tudo era uma grande brincadeira. 

A Autoficção é um termo que vem da literatura e tem sido fruto de muitas discussões, 

extrapolando o campo das letras e chegando a diversas outras manifestações artísticas, como o 

cinema, por exemplo. Nas palavras da pesquisadora Jovita Maria Gerheim Noronha 

 

A etiqueta "autoficção" não se restringe mais ao campo da literatura, estendendo-se às 

outras artes. (...) O texto de Lejeune antecipa todas as questões e divergências que se 

revelarão mais tarde sobre o conceito e sua apropriação: "Mas seria de fato um 

gênero? Como poderia ela englobar sob um mesmo nome os que prometem dizer toda 

a verdade e os que se entregam livremente à invenção?", se pergunta o autor. 

(NORONHA, 2014 p. 8-10) 

 

 

Para a autora, “Autoficção seria, como sugerido na definição dada por Serge 

Dubrovsky a partir do livro de Phillipe Lejeune, uma forma de escrita que tem liberdade para 

criar a partir de referencias pessoais reais, compatíveis com algo que o leitor reconhece como 

sendo próprio do autor” (NORONHA, 2014). As discussões no campo literário sobre o que é 

ou não é Autoficção são bastante divergentes, mas o que interessa aqui é uma discussão sobre 

a apropriação deste gesto pelo cinema. Este gesto de criar a partir da intimidade de um sujeito 

(ou grupo de sujeitos), sendo a intimidade um grande dispositivo (no sentido agambeniano) 
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de controle da criação da obra e do cinema é o que nos interessa discutir nos filmes e para 

além deles. 

Ilana Feldman (2012) produz um dos poucos mergulhos no universo da Autoficção no 

cinema brasileiro recente, pela via dos documentários. Em sua tese, ela afirma que o 

ensaismo, a autoficção, os cinemas em primeira pessoa tem ganhado muito destaque na 

cinematografia brasileira recente, intensificando a cultura de “efeito de real” dos filmes ou o 

que a autora denomina de “apelo realista” em sua pesquisa. A autora se debruça então sobre 

um corpus de documentários que primam pela indeterminação, pelo jogo entre pessoa e 

personagem, espontaneidade e encenação a partir da encenação da vida ordinária.  

 A autora chega a citar que muitos filmes exploram o lugar da intimidade como lugar 

privilegiado de fala, através da superexposição de si, numa perspectiva que em muitos 

momentos se mostra muito próxima à da autora Paula Sibília em O show do eu. Essa vertente 

de ego, identidades de fachada, superfícies que pouco tem a dizer e muito querem aparentar, é 

real, existe e é extremamente ligada ao contemporâneo e sua lógica de produção de imagens 

de si a que somos convocados pelos aparelhos que são, cada dia mais, extensões de um eu.  

Mas, acreditamos que, para além dessa vertente, há ainda um outro lugar de 

construção criativa a partir da intimidade, de uma intimidade entre as pessoas, que vem antes 

do cinema, atravessa o filme e vai além dele. Uma intimidade que vem da amizade, da 

família, da partilha do momento de realização fílmica de maneira mais simétrica, que é 

responsável, dentre outros efeitos, por um aumento desse gesto e desta postura de criação a 

partir de si e das relações que se estabelecem. Como é o caso de boa parte dos filmes da 

Filmes de Plástico. 

 Jean-Claude Bernardet (2014) chama a atenção para o fato de que o cinema de 

primeira pessoa não é especificamente atual.  

 

Está por aí há bastante tempo, nos Estados Unidos, na França, em Israel etc. A questão 

que eu coloco não é apenas a de um cinema de primeira pessoa, mas de uma pessoa 

que se funde num personagem: que é muito diferente de um cinema foeito por um 

Mekas, por um Perlov ou por cineastas Franceses. (BERNARDET, 2014 p. 223)  

 

 

Ao trazer à baila essas questões, o crítico e pesquisador de cinema Jean-Claude 

Bernardet está se reportando a um processo de gesto autoficcional. Ele mesmo tem se 

dedicado a fazer filmes em que participa do processo atuando a partir de uma ideia de si 

mesmo, mas criando a partir disso, sem necessidade de ser fiel a realidade, com cineastas 

como Cristiano Burlán e Dellani Lima, por exemplo.  
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Laura Rascaroli (2012) ao abordar as narrativas de si no cinema em seu livro Personal 

Camera, afirma especificamente ao tratar de autorretratos (a autora não toca no termo 

Autoficção), que estes não são tradicionalmente um lugar confortável do cinema, mas sim do 

lugar do vídeo, da vídeo arte, do cinema experimental. No entanto, atualmente, não apenas no 

Brasil, mas expressivamente no cinema brasileiro recente, obras que flertam com essa ideia, 

como Os Monstros (2010), Morro do céu (2009), O céu sobre os ombros (2009), A vizinhança 

do tigre (2013), Estado de Sítio (2009), Ela volta na quinta (2014), Fome (Cristiano Burlán, 

2014), apenas para citar alguns títulos de longa-metragem. No curta-metragem, o número é 

potencialmente muito maior, sobretudo graças à natureza já demonstradamente mais 

vanguardista e experimental dos curta-metragens, mas podemos presentificá-lo bem na figura 

de um que nos veio à mente no momento: A festa e os cães, de Leonardo Mouramateus. O 

diretor cearense faz um filme narrado por ele e seus amigos que se constrói coletivamente a 

partir das memórias geradas das imagens-arquivo como gatilho, as imagens de festas e cães, 

ruas e corpos que delineiam a trajetória das relações e da criação. Ao espectador é 

evidenciada a liberdade de fabulação do Outro e da história do Outro a partir de si na medida 

em que o Outro representado de alguma forma, não é qualquer outro para o realizador, mas 

um outro si-mesmo, um amigo, alguém com quem se tem profunda identificação pela partilha 

da experiência de vida cotidiana e como vemos também a partilha do cinema, do fazer 

fílmico, que aqui se apresenta em uma forma bastante cotidiana também. 

O pacto da Autoficção parece muito semelhante ao que Rascaroli (2012) chama de 

autorretrato, onde o autor propõe ao espectador o seguinte pacto de leitura: “veja quem eu 

sou” e não exatamente “o que aconteceu na minha vida”, como é o caso do pacto 

autobiográfico. A liberdade de criação a partir de si é que fica destacada, como em A festa e 

os Cães, como em Ela volta na quinta, como em diversos filmes, longas e curas. Mas como é 

criar a partir de si no cinema em que tudo é tão coletivo? Parece óbvio que o amigo e a 

família sejam os eleitos na resolução desse problema, agora.  

 

2.4.3 O privado e a leitura da intimidade 

 

 

Se para a Filmes de Plástico, e sua comunidade (feita de amigos, família, 

espectadores-cinéfilos) aqueles corpos e lugares são conhecidos, para a espectatorialidade em 

geral constituem, num primeiro momento, o corpo do estranhamento, que leva ao desamparo 

e a busca pelos vínculos. Desde Fantasmas (2009), em que André Novais realiza, com 

Maurílio e Gabriel performando a si mesmos, um filme no terraço de sua casa, sem corpos e 
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sem especificidades do lugar filmado, para eles é filmar em intimidade, em periferia. Para 

nós, é o impacto do desconhecido absoluto. O mesmo pudemos ver em Ela volta na quinta 

(2015), embora de uma forma mais elaborada (como vai acontecendo filme a filme no caso da 

Filmes de Plástico). 

Nicolas Bourriaud (2009) em seu livro Estética Relacional alerta sobre as propostas de 

análise de arte contemporânea, que, sobretudo a partir da década de 1990, vem demonstrando 

que "o artista concentra-se cada vez mais decididamente nas relações que seu trabalho irá 

criar em seu público ou na invenção de modelos de sociabilidade" (p.35), o que atinge e 

interfere no domínio formal de sua obra. Nesse sentido,  

 

além do caráter relacional intrínseco da obra de arte, as figuras de referência da 

esfera de relações humanas agora se tornaram "formas" integralmente artística: 

assim, as reuniões, os encontros, as manifestações, os diversos tipos de colaboração 

entre as pessoas, os jogos, as festas, os locais de convívio, em suma, todos os tipos 

de contato e de invenção de relações representam hoje objetos estéticos passíveis de 

análise enquanto tais (BOURRIAUD, 2009 p. 40).  
 

 

Na concepção de uma obra de arte que se vincula a uma ideia de estética relacional, a 

prática do artista, "seu comportamento enquanto produtor, determina a relação que será 

estabelecida com sua obra: em outros termos, o que ele produz, em primeiro lugar, são 

relações entre as pessoas e o mundo por intermédio dos objetos estéticos" (BOURRIAUD, 

2009 P. 59). 

Apesar de se referir não diretamente ao cinema, mas, sobretudo às performances e 

artes visuais, o autor nos revela coisas interessantes que podem ser aplicados às praticas 

cinematográficas contemporâneas, como acabamos de ver na abordagem de Ela volta na 

quinta (2015) e Constelações (2016), assim como no relato de Guto Parente sobre seu novo 

filme, no breve comentário sobre A festa e os cães (2016) de Leonardo Mouramateus e seus 

amigos.  

Ainda conversando com Bourriaud (2009), vemos que esses filmes "fundam sua 

prática artística numa proximidade que relativiza o protocolo de exposição e transforma o 

observador em seu vizinho" (p. 60). São formas que buscam colocar a obra de arte e o fazer 

artístico no lugar da vida cotidiana.  
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Figuras 77-78 - Fotogramas de “Quinze”, realizado por Maurílio Martins
35

.  

  

Fonte: Filme Quinze 

 

Se num primeiro momento, para o espectador ordinário é difícil se dar conta dessas 

nuances, ao chegar os créditos e ao buscar a filmografia da Filmes de Plástico, esse fenômeno 

de entrelaçamento de pessoas e vidas fica mais evidente. Para o espectador cinéfilo, que 

assistiu a esses filmes em festivais e acompanha os fóruns de discussão, essa informação está 

antes, durante e depois do filme, influenciando sua experiência desde a primeira vez.  

Quinze é um filme muito voltado ao feminino. Entretanto, Maurílio, que, segundo ele, 

foi fotógrafo de festas de 15 anos, se vale de uma relação de proximidade com suas atrizes-

protagonistas para dar um ar bastante natural e forte ao filme. Vimos como esse processo 

ocorre quando acompanhamos o processo de pré-produção e produção do longa-metragem No 

coração do mundo e vamos discutir como esse processo de relação e proximidade entre vida e 

arte se dão a partir do relato dessa experiência e das entrevistas realizadas, no capítulo cinco. 

Acreditamos que a busca por criar a partir da amizade (premissa de tantos filmes da 

Filmes de Plástico) seja uma das formas mais possíveis de criar a partir de um si mesmo no 

cinema, sobretudo dado o seu caráter coletivo de construção artística. A intimidade criada a 

partir da amizade ou da família pode ser vista como uma espécie de dispositivo, numa leitura 

do termo que Agamben (2009) faz da ideia foucaultiana. A amizade e a intimidade permitem 

ao outro ser, enunciar-se, ainda que na corda bamba entre o “sublime e o ridículo”, para citar 

mais uma vez uma fala de Estrada para Ythaca (2009).  

Nas palavras de Agamben 

 

 

 

35 
 Nos fotogramas, vemos o filme que se passa num supermercado no bairro Laguna, em que a mãe da 

personagem principal, interpretada por Karine Telles, compra as coisas do aniversário de 15 anos da sua filha. 

Karine é atriz profissional e divide a cena com a mãe de Maurílio ao fundo e com Matheus, que é também 

produtor local desse filme e também de “No coração do mundo”, amigo de infância de Maurílio e morador do 

bairro Laguna, em Contagem. No plano seguinte, André Novais interpreta o gerente do mercado. 
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Chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a 

capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, assegurar 

os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes (AGAMBEN, 

2009 p. 40) 

 
 

César Guimarães em seu texto “Apresentação: o ordinário e o extraordinário das 

narrativas”, do livro Na mídia, na rua: narrativas do cotidiano, organizado em parceria com a 

pesquisadora Vera França, ao explicar a escolha por abordar as experiências cotidianas como 

ponto de análise, coloca que “Assumir a vida ordinária como um ponto de vista implica 

assumir outra postura quanto ao conhecimento” (GUIMARÃES, 2006 p. 11). Assumir o 

cinema enquanto fazer ordinário, parte da vida, que é realizado com bases, crenças, afetos e 

relações compartilhadas entre a ficção e a vida comum também.  

 Ao tratar da questão da vida como matéria de literatura, Silviano Santiago (2006) se 

remete ao livro Água Viva, de Clarice Lispector a fim de compreender de que maneira a 

autora se vale dos seus dados autobiográficos para criar, sem estar presa à realidade objetiva.  

 

Leia-se ainda esta frase do romance: “Muita coisa não posso te contar. Não vou ser 

autobiográfica. Quero ser ‘bio’. A escrita (de Clarice) retira o dado autobiográfico do 

contexto de vida e o transporta para  o plano do biográfico. Naquele livro, o processo 

de despersonalização porque passa o sujeito autobiográfico – que a seu turno 

neutraliza por completo o tom confessional da escrita artística – tem nome. É o it. It 

em inglês, é tanto o pronome neutro em terceira pessoa, quanto a siga IT, na 

linguagem eletrônica, para “information technology”, como ainda e finalmente aquele 

algo a mais que só os seres humanos sedutores, as atrizes e os atores, ostentam 

biograficamente na tela do cinema e no palco dos teatros (SANTIAGO, 2006 p. 16-7) 

 

 

Mais uma vez o processo de uso da vida, das escritas de si, ou da vida, na literatura 

exigem aparatos e formas distintas, quando comparadas com a escritura cinematográfica. 

Mais do que o It citado por Santiago ao falar do processo de dessubjetivação da escrita de 

Clarice Lispector, o nós, parece ser mais adequado para a experiência cinematográfica que se 

vale destes enlaces pouco definidos, mas muito apertados entre sujeitos na experiência 

fílmica. E mesmo o espectador se vê enlaçado, preso, entre esses nós (o que não garante uma 

experiência agradável, mas sempre inquietante).  

Na apresentação do livro O que é o cinema, de André Bazin, Ismail Xavier inicia seu 

texto trazendo para o leitor a relação estabelecida entre Wim Wenders e Nicholas Ray em Um 

filme para Nick (1980). O filme, que acompanha o cotidiano de Ray, doente, pelo amigo 

cineasta Wenders, que, neste momento, terá pouco tempo de vida. 

 

 



117 

 

Logo de início o filme revela sua regra e, a par do inusitado da situação, não nos 

incomoda a patente encenação presente logo no início das sequências: filma-se e 

monta-se como numa ficção e o esquema denuncia, sem remorso, o caráter de 

repetição para a câmera de muitas passagens. Mas nem tudo é tão claro; aos poucos se 

instaura uma ambiguidade que nos desafia – encenação? Espontaneidade? – e 

sentimos a força desse laboratório que terá um fim próximo: Nicholas Ray vai morrer. 

(...) Nicholas Ray pede para ele dizer “corta” ao fotógrafo, não aguenta mais a 

situação; Wenders replica “ diga você para cortar” e, enquanto dura esse diálogo para 

decidir quem comanda esse momento que é vida (sua espessura está na ameaça) e 

representação (a câmera sela o acordo), somos colocados diante de uma passagem 

extraordinária do cinema. Ray acaba por dizer “corta” (seu último gesto de diretor) e 

desaparece do filme, que terá outra sequência. Ele morreu alguns dias depois dessa 

“cena” que tem suscitado muita discussão pelo aspecto moral de uma filmagem no 

limite da morte (no filme a morte se afigura possível ali, diante de nós). Presente nesta 

discussão, uma problemática tipicamente baziniana: a da presença da morte (o mesmo 

vale para o sexo) no cinema. A profanação de um instante que deveria ser único, o 

horizonte de obscenidade da duplicação mecânica da experiência individual irredutível 

posta em série, exibida em sessões corridas. (XAVIER, 2014 p. 15-6)  

 

 

A questão do rastro do real, o real dessa relação estabelecida entre Ray e Wenders para 

realização da experiência cinematográfica é um dos pontos mais impactantes da experiência 

estética desse filme. O filme é resultado daquelas relações. Isso não é novo. 

No livro O cinema do real, organizado por Maria Dora Mourão e Amir Labaki em 

2005 e relançado em 2014 pela editora CosacNaify há diversas discussões que estão em 

sintonia com aquelas aqui apresentadas por nós. Brian Winston alerta que é preciso ter cautela 

para lidar com o que chamamos de “novidades” do digital. É preciso falar sobre as 

continuidades.  

 

Tais equipamentos permitiram que, pela primeira vez, os cineastas filmassem todo um 

documentário sem preparações elaboradas – na realidade eles introduziram a 

abordagem “mosquinha na parede”, atualmente dominante. Esse tipo de filmagem, 

causal e discreta era antes impossível. Ricky Leacock, que foi o operador de câmera 

de Louisiana Story, de Robert Flaherty (de 1946 a 1948), lutou durante toda a década 

de 1950 para permitir que a câmera na mão filmasse com sincronia, à luz disponível, 

conseguindo assim uma nova intimidade com o assunto. (...) Mas não devemos 

esquecer que isso aconteceu há 40 anos. Essa flexibilidade foi ampliada e molhorada 

pela introdução de câmeras de vídeos leves e gravadores e videotape portáteis a partir 

da década de 1970. Um processo de miniaturização reduziu esses equipamentos 

inicialmente a pequenas câmeras de vídeo e, nos anos 1990, a dispositivos digitais 

ainda menores. No entanto, os processos de registro em vídeo já estavam 

suficientemente avançados há 30 anos para filmar em quase todas as circunstâncias 

(WINSTON, 2014 p. 17) 

 

 

 Para o autor, o intimismo é fruto dos equipamentos portáteis já disponíveis na década 

de 1960, assim como o sensacionalismo. Laurent Roth reforça as transformações estéticas 

ocorridas com o barateamento e a maleabilidade das tecnologias digitais para registro e edição 

audiovisual a partir do filme Festa de Família e do movimento Dogma 1995.  
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A câmera digital é fruto de um movimento antropológico e político no qual, de fato, 

estamos individualmente livres para circular e viajar. Essa câmera nos permite longar 

o desejo de liberdade, de movimentação, de indiferenciação, de troca, e, ao mesmo 

tempo, como em Festa de Família, estamos sob o controle de uma câmera totalizadora 

(ROTH, 2014 p. 44).  

  

Sobre essa questão da representação e da relação, de muito maior intimidade entre as 

pessoas envolvidas e os impactos no filme, Ismail Xavier (2014) coloca: 

 

Na história mais recente e a partir do século XIX ocorre uma ruptura, com alteração 

de critério, do que é válido ou não, do que é critério ou não. Isso vem da ideia de que 

qualquer ato, qualquer gesto, qualquer movimento, qualquer ser humano é 

legitimamente passível de ser objeto de representação, resultando na questão do 

realismo do século XIX e inclusive na questão do cinema. (XAVIER, 2014 p. 165) 

 

 

Eduardo Coutinho, por sua vez, afirma que “mesmo no filme etnográfico, ele não 

filma o real, filma o encontro”. Notamos que cada dia mais essa é a perspectiva que ganha 

corpo no cinema: filmar com a pessoa, e não filmar a pessoa. Ainda neste debate com Jorge 

Furtado, mediado por Ismail Xavier, ocorrido em 2005, Coutinho clamava: “Precisamos fazer 

filmes que sejam mais simples de se fazer” (p. 189). E sobre essa relação entre agilidade de 

produção (um fator importante em Pouco mais de um mês, Fantasmas, Ela volta na quinta, 

Estado de Sítio, que foi rodado em poucos dias, menos de uma semana, assim como Estrada 

para Ythaca, do Alumbramento), Eduardo Coutinho deixa bem demarcado algo “O filme de 

ficção tem uma necessidade de perfeição e perfeição me lembra a morte, e isso é algo que me 

apavora (...) O problema de se enfrentar a ficção tradicional é que se empenha muito dinheiro, 

leva muito tempo para ser feito, além de se criarem muitas expectativas de público” (p. 200).  

James Wood em seu livro Como funciona a ficção (2012) aborda no último capítulo 

do livro a questão da verdade, da convenção e do realismo no que diz respeito à questão da 

ficção. Acreditamos que os filmes em questão são dotados de uma espécie de realismo que é 

diferente da que o autor apresenta (e critica), o realismo literário. O real, neste caso, está 

impregnado nos rastros, nos vestígios, nos nós nas relações que ecoam em seus personagens. 

A plausabilidade e a coerência interna são fundamentais para o autor 
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Então vamos substituir a palavra problemática “realismo” pela palavra muito mais 

problemática “verdade”... Deixando de lado o termo “realismo”, podemos explicar 

como, digamos, “A metamorfose”, de Kafka; “Fome”, de Hamsun, e “Fim de partida” 

de Beckett não são representações de atividades humanas típicas ou prováveis, e ainda 

assim são textos aflitivamente verdadeiros A convenção em si, tal como a metáfora 

em si, não é algo morto, mas ela está sempre morrendo. Assim o artista está sempre 

tentando vencê-la, está sempre estabelecendo uma outra convenção agonizante. É esse 

paradoxo maior e muito conhecido, o literário histórico, a saber, que os poetas e 

romancistas atacam constantemente certo tipo de realismo, apenas para defender seu 

próprio tipo de realismo (WOOD, 2012 p. 192-3) 

 

 

De 2005 para cá, época de realização do debate, com Jorge Furtado e Eduardo 

Coutinho, mediado por Ismail Xavier, muita coisa mudou bastante, sobretudo no que tange ao 

fazer ficcional e documentário no cinema brasileiro recente. 

A busca por esse valor de realismo que se faz a partir das câmeras ordinárias, de um 

fazer com o que se tem em mãos e com quem está disponível em locações que são, quando 

não sua casa, sua vizinhança é algo que parece convocar o espectador em sua potencial 

vertente de produtor e realizador audiovisual também. Mas acreditamos que ao abraçar o real 

das relações a impressão que fica é a da ficção, pela natureza das relações de intimidade. 

 Passemos logo ao capítulo seguinte sobre a forma do filme que parece já ter tomado o 

lugar das discussões de espectatorialidade.  
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3 NÓS, EM CENA: CORPOS, NARRATIVA, ENCENAÇÃO E ALÉM 

 

 

Ele se mexeu na cama. Então ela falou: — Você tinha 

me dito que, quando me perguntassem meu nome eu 

não dissesse Lóri, mas "Eu". Pois só agora eu me 

chamo "Eu". E digo: eu está apaixonada pelo teu eu. 

Então nós é. Ulisses, nós é original. 

(Clarice Lispector, Uma aprendizagem ou o livro dos 

prazeres) 

 

 

Isso é uma câmera, bicho! (...) Que que cê tá filmando 

aí? 

(Maurílio em Fantasmas, de André Novais, 2010) 

  

 

Conforme a discussão tecida no capítulo anterior, quando se colocava mais 

especificamente a questão a espectatorialidade e seus espaços de ação que o constituem, o 

espectador, como um actante que performa seu papel de espectador, mas também pode ser 

visto compartilhando esferas de ação de personagem e realizador, como vimos a partir da 

abordagem dos filmes Ela volta na quinta e Constelações, num diálogo aberto ainda com 

outras obras da filmografia da Filmes de Plástico e também do cenário brasileiro 

contemporâneo independente produzido no Brasil atualmente. Destacamos a obra da Filmes 

de Plástico pois a elegemos como ponto de partida deste trabalho sobre as possibilidades 

expressivas das ficções de nós no cinema contemporâneo – ou seja, do cinema que nasce da 

intimidade - em especial na cena independente brasileira. Temos como ideia central, sobre a 

actância da espectatorialidade a partir das obras, que as posturas espectatoriais mais evocadas 

pela Filmes de Plástico são aquelas que convidam o espectador a fabular sobre a obra, sobre o 

processo da obra, sobre seus nós, seus enlaces entre modos de leitura, entre formas da imagem 

e formas de vida. 

Compartilhamos do pensamento de Dewey (2010) de que o processo está na obra, em 

qualquer obra, e sobretudo aquelas que se valem da intimidade, acreditamos, pois estas se 

criam em espaços de vizinhança para os realizadores e de profundo estranhamento para o 

espectador. Desamparado pela forma como o filme estabelece os vínculos e a sua forma de 

representação, quando sobem os créditos e os nomes próprios – e mais tarde percebidos não 

apenas como familiares mas como comunitários em algum nível, pois mesmo os nomes com 



121 

 

sobrenomes distintos repetem-se em outras obras, recorrentemente – na tela preta ainda inicia-

se a ficção do espectador realizada a convite da obra, reflexivamente, sobre ela mesma.  

Sobre este ponto, tanto do ponto de vista da feitura dos filmes, quanto da leitura das  

obras, parece-nos que cinefilia é uma questão importante para esse cenário de filmes. 

Sabemos que enquanto prática cultural, a cinefilia auxilia no agenciamento de performances 

desse espectador que tem potencialidade de estar em um grau de maior intimidade com os 

filmes e trajetória do grupo estudado. Apesar desse destaque em torno da cinefilia, a 

espectatorialidade que não seja cinéfila também consegue receber os convites à fabulação 

dessas ficções de nós e ser afetado e convocado a uma leitura-escrita, que vai partir e 

depender de sua experiência e repertório, claro. O convite se faz a eles, sobretudo, pelo ponto 

de vista da representação muito natural de corpos desconhecidos, atores não-profissionais, 

espaços até então pouco explorados na cinematografia brasileira – como a periferia de 

Contagem-MG - seja de pessoas, lugares ou narrativas, como é o caso da ficção documentária.  

Então, através do desenho narrativo de Ela volta na quinta (2015) e Constelações 

(2016), pudemos perceber essas dinâmicas espectatoriais mediadas pela forma e experiência 

de recepção do filme. Ficou claro que para o espectador ordinário, o espaço de actância é 

outro, porém potente ainda assim, como para o cinéfilo e também nós, pesquisadores. Os 

corpos em cena e as propostas estéticas do filme fazem criar um nó, um entrelaçamento pouco 

determinado entre as performances do filme, ficcional quase sempre, embora apresentem 

relações com o mundo extrafilme ou afilmico. Mundo e cinema entram em cena, assim como 

nós-espectadores e os nós-realizadores, seja por meio do visível ou do invisível, mas que tem 

impacto na obra, como é o caso dos afetos das relações de intimidade. Por hora, vamos nos 

ater aos nós em cena, foco deste capítulo.  

A frase que abre esta sessão, assim como a epígrafe inicial da tese, advém do livro 

Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, de Clarice Lispector. Nem é preciso dizer que é 

nosso livro favorito, pessoalmente. Mas sua presença aqui justifica-se além das preferências 

pessoais. O que a epígrafe reflete sobre a origem das trocas em relações, das construções do 

eu é que nos interessa aqui, que é coletivo. 

A segunda frase, de Maurílio, personagem de Fantasmas (2009) nos traz um rastro do 

que pode ser esse fenômeno no cinema, como discutiremos ao longo do capítulo. Nós é 

original, é a tese de Lorelei, personagem de Clarice. Compartilhamos a ideia da personagem, 

e poderíamos de alguma forma dizer que ela sintetiza nossa tese, sobretudo quando aplicada a 

criações coletivas que oscilam entre o particular e o partilhado: nós é original no sentido, no 

caso da Filmes de Plástico, de que o filme parece indicar ao espectador que as relações são a 
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origem da experiência artística. E sua forma. E um modo de leitura. Mas, ainda em diálogo 

com a personagem do romance clariceano, questionamos: em que medida? De que maneira 

essas relações marcam a cena, a forma do filme? 

Iniciar o capítulo com o trecho de uma obra literária que brinca com essas questões eu-

nós nos faz chamar a atenção para a matéria criativa que se difere entre as artes 

cinematográficas e literárias, mais uma vez. A literatura é uma arte que pode ser realizada, em 

sua norma, por uma pessoa e suas relações com o mundo, suas referências, suas vivências mas 

a partir de um sujeito e uma folha de papel, seja ela digital ou não. O cinema, via de regra, é 

uma arte coletiva que depende de pessoas, corpos, literalmente, que vão viver a experiência da 

realização fílmica. Usualmente uma arte cara e mais próxima do industrial do que do 

artesanal, sobretudo na ficção. 

É preciso, antes de mais nada, compreender a natureza de uma ficção de nós. Um dos 

pontos fundamentais a dizer sobre a constituição dos seus corpos em cena é, além do uso dos 

corpos desconhecidos que mais tarde ganham história a partir da recorrência de aparições, 

tanto em obras da Filmes de Plástico como em outras obras de outros realizadores, é a questão 

da construção das cenas e de suas personagens, que se dá numa relação de diálogo entre quem 

está no quadro e quem está fora-de-quadro, entre campo e extracampo, além de quem está 

assistindo ao filme. Isso porque, como vimos, há uma necessidade prévia, desde o roteiro, de 

criar um espaço em comum entre vida e filme, entre pessoa e personagem, que precisa de 

reconhecimento. O uso recorrente de atores que vem da família e no núcleo de amizade e 

relacionamentos afetivos, não apenas em cena, mas na equipe técnica, acreditamos, vem para 

viabilizar esse desejo de fazer um filme de si mesmo. Mas como falar de si mesmo no cinema, 

essa arte coletiva? Uma ficção de nós é uma saída, uma possibilidade, para a ficção de si, a 

autoficção, no cinema? 

Nesse capítulo aprofundaremos ainda a ideia de plano-além, apresentada na 

introdução desta tese. Por plano-além entendemos uma metáfora para visualizar melhor o 

filme do espectador, o seu fabular sobre o fazer fílmico, que geraria uma imagem-som, um 

plano, um plano que não está no filme (embora se baseie na forma do filme e seja resultado 

dele), que está além do que é representado na obra, que está ligado ao seu processo de feitura 

em intimidade. 

Silviano Santiago (2006) em seu livro A vida como literatura aborda a partir do 

romance O amanuense Belmiro, de Cyro dos Anjos formas de fabulação e relação entre os 

eus, real e ficcional nas narrativas literárias. Para tanto, o autor que faz alguns comparativos, 

como ao processo de “It”, de dessubjetivação, em Clarice Lispector e pontua que “Em Cyro 
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dos Anjos, a percepção de uma ‘realidade enviesada’, que é ‘vista por um corte oblíquo’ 

passa, como vimos acima, por quatro fases: rejeitar, buscar, deslocar e explorar” (2006 p. 18).  

Clarice Lispector, que o autor coloca, por sua vez, como herdeira desse explorar 

mineiro literário dos anos 1930, surge para Santiago a partir do diálogo com o livro Água 

Viva como um aporte para explicar e buscar entender a escrita do romance em questão. A voz 

clariceana sobre o processo de escrita é evocado como explicação para o processo de escrita, 

que vai ser usado por Santiago, quase como um aporte teórico. O autor diz:  

 

Ao rejeitar a espontaneidade da realidade que lhe jorra sob os olhos como fator de 

criação literária, ao buscar obsessiva e diuturnamente sentir o modo violento e brutal 

como a exterioridade do real o traumatiza, violentando-o, ao deslocar o eixo da vida 

do plano do real para o plano de uma realidade simbolicamente estruturada, dos 

signos da existência para uma grafia-de-vida, o ficcionista Cyro dos Anjos explora 

de forma oblíqua a maneira como os choques e confrontos com a experiência o 

fazem imaginar, refletir e escrever. Clarice Lispector, em Água Viva, uma vez mais 

nos socorre: ‘Como te explicar? Vou tentar. É que estou percebendo uma realidade 

enviesada. Vista por um corte oblíquo. Só agora pressenti o oblíquo da vida. Antes 

só via através de cortes retos e paralelos. Não percebia o sonso traço enviesado. 

Agora adivinho que a vida é outra. Que viver não é só desenrolar de sentimentos 

grossos – é algo mais sortilégico e mais grácil, sem por isso perder seu fino vigor 

animal’ [grifos do autor] (SANTIAGO, 2006 p. 17) 
 

 

 Nesse sentido, também não é possível pensar esse corte oblíquo representado pela 

ficção na obra da Filmes de Plástico, corte esse que dá a ver justamente os nós, as relações, a 

realidade enviesada que os seus realizadores constroem através do seu cinema em comum 

com a vida ordinária? 

 A questão do nome próprio e do nome falso é trazida por Santiago (2006), que diz ver 

em o Amanuense Belmiro o uso dos nomes próprios e dos amigos travestidos de nomes 

falsos. Na autoficção literária, na ficção de nós cinematográfica, a questão do nome é um 

referente importante. Notamos que, por exemplo, a liberdade de colocar-se tanto sob o nome 

real, o apelido ou mesmo um outro nome é visível em toda sua cinematografia, dos mineiros 

da Filmes de Plástico. Voltando ao caso de O amanuense Belmiro, Santiago comenta:  

 

O substrato do relato é autobiográfico, a relação do sujeito real é simbólica e a prática 

da escrita (literária) é imaginária. [...] Antes e sempre, memórias de vidas imaginadas. 

Na linguagem de Clarice Lispector, lembremos Água Viva, seriam memórias 

biográficas. O paradoxo é inevitável em qualquer uma dessas rubricas (SANTIAGO, 

2006 p. 26) 
 

 

 As epígrafes de O amanuense Belmiro são trazidas como forma de endereçamento ao 

leitor, por Silviano Santiago, numa abordagem muito semelhante aos nomes que precedem a 
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obra no cinema, muitas vezes ainda em tela preta, ou mesmo antes da sessão começar, ainda 

no cartaz e na indexação do filme por exemplo. Abordando o romance em questão, o autor 

cita as epígrafes “as lembranças que tenho da minha vida real não são nem mais coloridas 

nem mais vibrantes do que as de minhas vidas imaginárias”. Em seguida, analisa as primeiras 

frases que sucedem a epígrafe, alertando “o curto parágrafo que sucede a epígrafe não é 

menos esclarecedor e útil: ‘por outro lado ao amadurecer, imagino um pouco a minha vida à 

medida em que vivo’. O autor vai ao contexto para explicar então a narrativa de Cyro dos 

Anjos e sua forma na solução de impasse entre realidade e ficção. E diz: 

 

Ao imprensar a epígrafe entre as palavras que a precedem e a sucedem no livrinho de 

Duhamel, ao colocar contra a própria parede a própria epígrafe, descobre-se que o 

romance de Cyro dos Anjos foi sendo escrito como solução às questões teóricas sobre 

o estatuto da ficção em tempos de ‘comedores de carne crua’, questões que desde os 

anos 1920 perturbavam a cena artística francesa – e a partir dos anos 1930 a brasileira 

-  que se queria compromissada e descompromissada com o ideário das hoje 

vanguardas históricas [...] Cyro encontra a boa solução ao impasse numa narrativa que 

opta pelo trabalho de arte e pela busca de uma verdade poética. Uma escrita 

memorialística que, se esquivando da autobiografia pura, da indiscrição confessional e 

do memorialismo clássico, encontra alicerces ao narrar as memórias de um outro,ao 

dramatizar o papel de vidas imaginadas, cujas cores e vibrações são tão intensas 

quanto à vida real. A segunda epígrafe “Para escrever a história de um outro, colaboro 

com a minha própria vida. Que não se preocupe em saber o que nessa ficção é 

incontestavelmente eu. Enganar-se-iam. E meus próximos tanto ou mais se 

enganariam como os outros’.) coloca em jogo o estatuto do eu (numa narrativa em 

primeira pessoa), onde narrador e protagonista são a mesma figura) em memórias de 

vidas imaginárias, ou seja, em O amanuense Belmiro. O desdobramento entre o eu e o 

outro, entre o documentário e o ficcional, está no cerne da narrativa de Cyro 

(SANTIAGO, 2006 p. 45-7) 

 

 

 O método de análise e abordagem da obra de Cyro dos Anjos por Silviano Santiago 

nos parece muito semelhante ao que nos propomos aqui, na abordagem da cinematografia da 

Filmes de Plástico. Escrever e analisar narrativas de si, da vida como arte, na literatura, 

entretanto, exige procedimentos de escrita e leitura particulares a cada meio, entretanto.  

 Não é a toa que o termo autoficção tem uma tradição tão grande na literatura e é de 

alguma forma evitada ao se tratar de cinema. ‘Auto’ no cinema, em termos de escritura 

ficcional declarada, é sempre uma noção problemática, sobretudo quando da associação direta 

com a ficção. Assim como “narrativas de si”. O cinema, como arte coletiva, se faz 

tradicionalmente na relação eu-outro, em qualquer filme.  

 Em narrativas como as da Filmes de Plástico em que o filme indexa-se como ficção, 

mas traz elementos que são reconhecíveis de um determinado grupo, embora apresentem o 

elemento ficcional – cada vez de forma mais sofisticada em sua cinematografia – criam nós 

fundamentais de leitura e escrita que nos trouxeram até aqui. A indexação como ficção, mas a 
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abertura ao documental, ao pessoal, ao familiar – tal como a epígrafe e as primeiras linhas de 

O amanuense Belmiro – fazem ver essa dificuldade.  

 Citar os amigos por nomes falsos, codinomes, nomes próprios na literatura, citar a vida 

e o real na literatura sob a forma ficcional pode ser um trabalho e uma decisão solitária 

(embora tenha também seus dilemas éticos e jurídicos). No cinema, fazer narrativas de si 

ficcionais, através de um outro, como se faz na Filmes de Plástico exige mais do que uma 

decisão solitária, exige o pacto da escritura coletiva, exige a anuência da intimidade das 

relações e são essas relações que, a depender da postura espectatorial de aceitar o convite à 

fabulação, vão para primeiro plano constituindo a ficção do espectador sobre a obra, sobre o 

fazer da obra.  

 O termo autoficção surge a partir de uma resposta de Serge Dubrovski a um texto de 

Phillipe LeJeune sobre autobiografia e escritas de si. Acreditando haver a impossibilidade de 

escrita biográfica e ficcional, ou seja “acreditando que a casa estava vazia, já que as janelas 

estavam lacradas, aparece um invasor” (LEJEUNE, 2014 p. 22). O invasor era Serge 

Dubrovski e seu romance Fils no qual, nos conta Phillipe Lejeune, ele “dará a seu personagem 

seu próprio nome. Essa ambiguidade do contrato de leitura traduz a ambiguidade de seu 

projeto: veracidade de informação, liberdade de escrita” (2014 p. 23). O termo na literatura, 

então, vai ganhando cada dia mais espaço, corpo teórico, experimentação e discussão de 

modo que já há inclusive tipologias de Autoficção, tais como as de Vincent Colonna (2014) 

como autoficção fantástica, Autoficção biográfica, Autoficção espetacular, Autoficção 

intrusiva.  

 Em seu texto “O último eu”, Serge Dubrovski (2014) coloca sobre sua tipologia que 

“devemos admitir que o termo, mesmo desprezado pelos puristas, correspondia a uma 

expectativa do público, vinha preencher uma lacuna ao lado das memórias, da autobiografia e 

das escritas íntimas em geral” (2014 p. 113). E o autor segue dizendo que a autoficção tem 

múltiplas possibilidades e nisso se constituiria sua riqueza: na liberdade estética. Citando o 

campo da crítica genética, tão cara a esses estudos, o autor coloca que, com relação ao 

processo de escrita, “a crítica genética ensina que há dois tipos de escritores: escritores 

programáticos, com programação roteirizada e os escritores de estruturação redacional” (p. 

115). Apesar de considerar que toda narrativa autobiográfica é ficcional, em diálogo com 

Lejeune, o autor pontua que o diferencial da Autoficção se dá justamente na mudança em 

torno de uma consciência de si, em um corte.  

 Utilizemos o termo ‘roteirizado’ usado pelo autor para pensar a escrita da Filmes de 

Plástico, de seus filmes, que tivemos acesso a alguns roteiros até o presente momento. Os 
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roteiros são, na maioria das vezes, se comparados aos filmes, extremamente distintos das 

obras finais. A que isso se deve? Cada caso é um caso.  

 André Novais, em entrevista, nos comentou sobre o processo de filmagem de Ela volta 

na quinta (cujos roteiros, de curta-metragem e longa estão em anexo no DVD que acompanha 

esta tese). Segundo ele, havia o roteiro prévio (por isso ele evita o termo autobiográfico) mas, 

assim como presenciamos em No Coração do Mundo (em roteiro e processo de filmagem) há 

o desejo de colaboração com o outro, de imbricamento entre primeiras pessoas que formaram 

um “si mesmo” que é uma terceira pessoa, um outro, fruto da relação. De Filme de Sábado 

(2009) a No Coração do Mundo (2017, em fase de pós-produção) é possível apreender da 

escritura esse desejo de imbricamento, seja na escolha dos corpos em cena, dos lugares 

filmados, do uso da trilha sonora, nos nomes dos personagens, nos nomes nos créditos, nas 

instituições que precedem (ou não) o plano inicial da obra, na forma de indexação como 

ficção, na linguagem do filme que não por acaso tantas vezes chama a atenção espectatorial 

para o uso estético do que compartilha existências no filme e fora dele. 

 O espectador ordinário e cinéfilo pode não ter acesso ao roteiro ou ao processo de 

produção da obra, como nós, na pesquisa tivemos. No entanto, ele tem acesso ao convite à 

fabulação sobre o processo da obra, pela própria estrutura narrativa e de encenação dos 

filmes. Assim como, claro, suas condições de circulação, e uma própria consciência de si (e 

de espectador) que as obras têm. As obras dialogam com o espectador contemporâneo, são 

obras contemporâneas. O espectador contemporâneo produz filmes cotidianamente. Tem 

potencial acesso à internet e aos fóruns de discussão, revistas eletrônicas de cinema, 

entrevistas dos realizadores e, agora, aos seus canais online no vimeo e no youtube, onde estão 

parte de sua filmografia e onde aqueles corpos estranhos vão se tornando familiares pela 

repetição e transmutação. Repetição na participação e na possibilidade de participação de 

muitas formas (sob o próprio nome, com nomes outros, com apelidos), como aprofundaremos 

mais à frente na análise dos filmes.  

 Falar de si, ou melhor, como compreendemos no cinema, falar a partir de nós é uma 

estratégia para que esses filmes possam existir na construção desse si mesmo coletivo. O lugar 

da ficção no cinema brasileiro contemporâneo, sobretudo em termos de longa-metragem na 

era da Retomada do Cinema brasileiro – entre meados dos anos 1990 e início dos anos 2000 - 

e ainda nos primeiros anos do cinema contemporâneo, do cinema recente, é um lugar 

normalmente ocupado por nomes de tradição, porque a mesma exige, também 

tradicionalmente, dinheiro e investimento para sua realização.  
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 Não à toa, Estrada para Ythaca (2009) teve tanto impacto nos realizadores mineiros, 

assim como nos baianos do CUAL e em nossa pesquisa. Dificilmente haveria No coração do 

Mundo (2017) que é um projeto de produção ficcional mais sofisticado e primeiro filme de 

produção longa-metragem da Filmes de Plástico com apoio de fato de longa-metragem, com 

orçamento e equipe de longa-metragem, não houvesse antes Filme de Sábado, Fantasmas, 

Estado de Sítio, Quinze, Mundo Incrível Remix, Contagem, Dona Sônia, Ela volta na quinta, 

Constelações, Rapsódia para o homem negro, apenas para citar uns poucos filmes que 

constituem a cada dia mais vasta filmografia do grupo em questão.  

 Isso porque a estrutura dos editais para ficção exige algum currículo dos diretores e 

roteiristas, sobretudo. Daí a ficção ser um lugar de partilha mais difícil de reordenar 

tradicionalmente, mas que pelas relações familiares e de amigos conseguiu ganhar novos 

contornos, outros corpos, outras formas de existir e resistir. Fazer o filme do outro é fazer a si 

mesmo (tanto em termos estéticos quanto práticos, de fazer currículo, ter experiência). E 

assim novos sujeitos e novos perfis de representação (que surgem dessa prática coletiva, mais 

horizontalizada que começa a retomar sua força e sua forma no fim da primeira década de 

2000, embora tenham sido muito fortes na década de 1960 e 1970, no Brasil e no mundo, com 

os cinemas novos e, sobretudo, com o cinema marginal) vão tomando a cena, ocupando o 

campo do cinema e tornando mais e como veremos, dentre outras possibilidades, constroem 

seus filmes de forma que o que está no quadro, reflete o fora de quadro como o campo reflete 

o fora de campo, o extracampo, o antecampo e o afilmico com o contexto de produção da 

obra.  

 Nesse sentido, falando tanto na questão dos nomes, sentimos uma necessidade, nesse 

momento, de, antes de adentrarmos as estruturas e reflexões sobre cenas, encenação, narrativa 

e personagem nos filmes em si, voltarmos nossa atenção para os nomes próprios dos 

elementos que saltam mais proeminentemente à vista em nossas análises.  

 Em seu Dicionário teórico e crítico de cinema, Jacques Aumont e Michel Marie 

(2003) assim pontuam a noção de campo: 

 

O campo é a porção de espaço tridimensional que é percebida a cada instante na 

imagem fílmica. A forte impressão de realidade produzida pela imagem do filme, seu 

caráter de ilusão parcial, são correlativos à crença na realidade do campo como espaço 

de profundidade e também de largura: o campo não para, portanto, nas bordas do 

quadro, mas prolonga-se indefinidamente para além de suas bordas, na forma do que é 

chamado fora-de-campo. O campo é um dos dados importantes do trabalho da direção 

de filmes. Sua extensão em largura e em altura é determinada pela escolha de uma 

certa abertura de plano; quanto à sua profundidade, ela desempenha um papel estético 

importante sendo alguns estilos definidos, entre outros, pela maior ou menor definição 

do campo em profundidade (AUMONT e MARIE, 2003 p. 42) 
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 O enquadramento, por sua vez, no dicionário dos autores está fortemente ligado à 

noção de campo na medida em que é o campo visto de um determinado ponto de vista, que 

constrói um plano, um quadro. Por sua vez, Quadro, para os autores, está ligado à ideia de 

moldura e advém da pintura, passa pela fotografia e chega ao cinema como o que dá o limite 

ao plano. Nas palavras dos autores “o quadro define o que é a imagem e o que está fora da 

imagem [...] o quadro é um elemento importante plasticamente” (p.250). O fora-de-quadro por 

sua vez está associado aos bastidores, ao que não entra em cena, o que não constitui o campo. 

Hoje em dia, sobretudo nas cinematografias mais pessoais e coletivas, a ideia de um fora-de-

quadro e um quadro estanque não estão em tanto uso, assim como a de campo, fora-de-

campo, extracampo não estão operando de forma estanque, fechada. Vejamos a definição de 

fora-de-quadro: 

 

Tudo o que está no plano tem um estatuto ficcional, mas tudo o que não está na 

imagem deve ser considerado não tendo qualquer existência material e sendo um fora-

de-quadro abstrato, mais do que um fora de campo imaginário e ficcionalizável. [...] 

Para Pascal Bonitzer (que não utiliza a expressão fora-de-quadro mas fala de uma 

variedade de fora-de-campo) é o espaço da produção, no sentido mais amplo da 

palavra (AUMONT e MARIE, 2003 p. 132-133) 

 

 

 O campo e o fora-de-campo (ou extracampo), o quadro e o fora-de-quadro, chamam a 

atenção para o que entra e o que sai do plano fílmico, do que é o filme e o que está fora do 

filme. A ideia de fora é que é problemática nas produções contemporâneas. Nos juntando a 

André Brasil, questionamos: o que fica fora da imagem? Por isso a sua noção de antecampo  

nos soa mais adequada. Fora e dentro não são instâncias separadas, sobretudo nos filmes 

coletivos. 

 Assim como ele, ao analisar obras de coletivos indígenas, acreditamos que mesmo o 

que não está em campo, em cena, interfere na cena, se fazendo, portanto, presente. Esses 

espaços estão – como ele coloca quando dos coletivos indígenas e aqui também vemos isso – 

em relação de continuidade. 

 Na Filmes de Plástico, essa continuidade e mistura, imbricamento entre espaços em 

cena e além da cena, se dão sobretudo pelo caráter pessoal das obras que faz coincidir 

universos diegéticos e da vida cotidiana dos personagens, bem como, igualmente joga com a 

sua transmutação, o que muitas vezes confunde as instâncias de enunciação fílmica. No 

dicionário teórico, a enunciação é o que permite ao cinema ganhar corpo e expressar-se. O 

ponto de vista é uma noção fundamental para as discussões em torno da enunciação no 
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cinema porque está relacionado ao modo como o campo é enquadrado e como os planos são 

constituídos.  

Para Aumont e Marie, o espectador, enquanto verbete, traz uma sinalização 

interessante, relacionada à ideia de consciência de si trazida pelos estudiosos literários da 

Autoficção: “o espectador se parece com o filme ou o filme imita o espectador”). Sobre a 

noção de ficção, os autores colocam: “a ficção é uma forma de discurso que faz referência a 

personagens ou ações que existem só na imaginação de seu autor, e, em seguida, na do 

leitor/espectador” (AUMONT e MARIE, 2003 p. 124) 

Tomando gosto pela busca dos nomes próprios e dos temos, nos deparamos, ainda em 

Aumont e Marie e seu dicionário com o verbete Plástico: 

 

Derivado do termo grego que significa ‘modelar’, o adjetivo é utilizado desde o início 

do século XIX para qualificar as artes que visam elaborar as formas visuais. No 

vocabulário da semiologia da imagem, o plástico distingue-se do figurativo e do 

representativo pelo fato de designar os elementos constitutivos da imagem, sem levar 

em consideração as formas particulares para a produção que são utilizados [...] O 

cinema, em razão da mobilidade intrínseca a suas imagens, não pode utilizar de forma 

tão simples os valores plásticos (AUMONT e MARIE, 2003 p. 232) 
 

 

 É interessante como um vocábulo vai complementando o outro: Plástico pode ser lido, 

para os autores, como uma das formas de manifestação de sentido para a noção de presença. 

“A presença opõe-se a representação como o que está realmente aí opõe-se ao que toma o seu 

lugar. Daí um primeiro sentido possível: o que está presente é o material icônico, figurativo, 

plástico” (AUMONT e MARIE, 2003 p. 240). Nesse sentido, vemos através do verbete como 

o termo plástico revela essas duas nuances das ficções do grupo analisado, da Filmes de 

Plástico. De Plástico no sentido de filmes voltados para a constituição plástica do audiovisual, 

do plano e também, no sentido mais usual, de plástico, de brinquedo.  

 Outro verbete interessante, sobretudo no lugar da ficção, lugar de trabalho preferencial 

do grupo analisado é o afílmico. “Afílmico: que existe na realidade. Na perspectiva da escola 

de filmologia é em particular o critério distintivo do documentário. A ficção representaria o 

profilmico e o documentário o afilmico’ (AUMONT e MARIE 2003 p. 12). Reparemos que o 

material de trabalho e o que se coloca plasticamente em cena, pode ser, para algumas escolas 

de análise, definidoras do que é ou não é ficção, do que é ou não é documentário, a depender 

da relação estabelecida com o mundo, entre o que é ou não cena, entre o que está e não está.  

 Sobre que está ou não está em cena, em campo, em quadro, no plano, as relações entre 

o visível e o invisível no cinema estão cada dia mais complexas, sobretudo pela relação mais 

próxima entre corpos, espaços, sujeitos e personagens, indivíduos que acumulam papéis, entre 
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equipe de filmagem e personagens filmados. Ao analisar o cinema indígena em seu artigo 

Desmanchar o cinema: variações do fora de campo em filmes indígenas, André Brasil e 

Bernard Belisário (2016), comentam o uso e o lugar do fora-de-campo, do extracampo. Nas 

palavras dos autores 

 

Inicialmente o acoplamento entre o corpo e a câmera permite que a dimensão que 

denominaríamos fenomenológica – ou seja, tudo aquilo que se inscreve 

concretamente na imagem, em sua gênese ‘indicial’ – entre em relação com uma 

outra dimensão, digamos, cosmológica – constituída por processos muitas vezes 

invisíveis que afetam a imagem, mas que a ultrapassam. Assim como em situações 

de xamanismo e ritual o corpo é afetado por agências cuja presença não nos é dado 

ver, também a câmera o será: o que ela apreende e inscreve será efeito da relação 

não apenas com os objetos e fenômenos visíveis, mas também com essas agências 

invisíveis. O corpo-câmera estabelece vínculos, contiguidades e vizinhanças entre 

as dimensões visível e invisível, uma a ressoar a outra: e o que se inscreve na 

imagem constitui, assim, relações (BRASIL e BELISÁRIO, 2016 p. 12-3) 
 

 

 O que nos ficou claro nesta dinâmica guiada pelos sentidos nos nomes próprios ou do 

próprio das nomenclaturas do cinema é que os elementos que acreditamos ser constitutivos e 

que mais se presentificar em nossas análises e abordagens são próprias das fricções causadas 

pelo jogo criado no plástico das ficções e que vai além do plástico, além do filme como obra 

em seus elementos poéticos, revelando uma experiência estética que partilha esta postura de 

realização também com o espectador. Nesse sentido, não é nada fácil pensar como conduzir as 

análises, sobretudo porque são filmes que se apresentam a nós muito mais dentro dessa 

dinâmica dentro-e-fora, dentro dessa dinâmica quase sagrada da construção de sentido por 

meio de uma incorporação de sentido que é prevista na escritura fílmica, portanto, na forma 

do filme, mas não se encerra nela.  

 A escritura fílmica sabe e prevê seu espectador, seus horizontes de expectativa, seus 

espaços de circulação, e nesse sentido, é muito consciente de si (obra) e muito consciente da 

consciência de seu espectador, o que reforça o seu efeito reflexivo. Nossa análise se dirige, 

então, em cada experiência, ao que acreditamos ser constitutivo desses nós nas ficções da 

Filmes de Plástico, sobretudo a relação entre o campo, o antecampo (a equipe) e o extracampo 

para a construção do ponto de vista, escolhas narrativas e de encenação que nos fazem 

incorporar no que é plástico algo além do material, o afetivo, a dinâmica que fazem aqueles 

corpos congregarem no filme, e, notadamente, no filme de ficção. As relações entre o fora e o 

dentro a partir do visível e do invisível em cena nos interessa aqui. 

 Recorrendo mais uma vez a Xavier (2013) o olhar não é alheio à cena, nem o olhar dos 

realizadores, nem o olhar dos personagens, nem o olhar do espectador, que juntos constituem 
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o olhar do filme, o ponto de vista, essa comunhão de olhares. E, ressaltamos, o fato de haver a 

possibilidade de comunhão e previsão desses olhares para construção do filme não quer dizer 

que não haja a tensão na experiência estética, muito pelo contrário. Há filmes que se fazem 

esteticamente justamente buscando essa tensão. No caso da Filmes de Plástico, a tensão já 

vem do nome da produtora-coletivo que tem em si uma dualidade fundamental: os filmes são 

de plástico porque são de brincadeira, de algo não-profissional, não levado a sério ou 

justamente pelo contrário, por ser filme de sujeitos que se preocupam com o plástico do filme, 

sua forma, sua organização? 

 A segunda tensão vem junto com a noção de ficção. Como vimos, o espaço clássico do 

documentário é o afílmico, enquanto que o da ficção é o prófilmico, segundo o dicionário de 

Aumont e Marie (2003). Mas o plástico das ficções aqui analisadas advém sobretudo do 

universo cotidiano banal, do afílmico, que está e existe fora do filme, como o uso de atores 

familiares e amigos não profissionais, locações que são as suas próprias casas, vizinhanças da 

periferia de Contagem. Estes dois espaços e tempos de tensão nos filmes elencamos portanto 

como nossas principais preocupações de análise das obras da Filmes de Plástico, neste 

capítulo. Nos dois capítulos seguintes, exploraremos os desdobramentos dessa forma fílmica, 

nos aproximando das instâncias dos realizadores e do próprio filme e seus espaços de 

circulação.  

 

 3.1 Os fantasmas da ficção de nós: incorporações de sentido nos planos-além 

 

 Vamos aproveitar a relação entre as epígrafes que abrem esse capítulo, uma da 

literatura, outra do cinema, para discutir, durante este subtópico, a questão da construção da 

cena, a começar por uma análise de personagens, espaço, campo e quadro em Fantasmas 

(2010).  

 Segundo Paulo Emílio Salles Gomes (2011), os estudos de cinema inicialmente, por 

volta da década de 20, consideravam-no uma arte autônoma. No entanto, de acordo com suas 

ideias, “os melhores filmes e as melhores ideias sobre cinema decorrem implicitamente de sua 

aceitação como algo esteticamente impuro, equívoco, ambíguo” (2011 p. 105). O autor diz 

isso para abordar especificamente a questão da personagem de ficção no cinema, que, para ele 

é tributária da literatura e do teatro, guardando, entretanto, especificidades do dispositivo 

cinematográfico. Para ele, “a estrutura do filme frequentemente baseia-se na disposição no 

narrador em assumir sucessivamente o ponto de vista (aí não físico, mas intelectual) de 

sucessivas personagens” (GOMES, 2011 p. 107).  
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 Na relação entre literatura e cinema, com base na construção de personagem, o autor 

pontua que 

 

A personagem de romance afinal é feita exclusivamente de palavras escritas, e já 

vimos que mesmo nos casos minoritários extremos em que a palavra no cinema tem 

papel preponderante na constituição de uma personagem, a cristalização definitiva 

desta fica condicionada a um contexto visual. Nos filmes, por sua vez, via de regra 

generalíssima, as personagens são encarnadas em pessoas. Essa circunstância retira do 

cinema, arte de presenças excessivas, a liberdade fluida que o romance comunica suas 

personagens aos leitores (GOMES, 2011 p. 111) 
 

 

 Gomes segue sua tese sobre a criação da personagem de ficção no cinema e nos diz 

que “por mais fortes que sejam suas raízes na realidade ou em ficções pré-existentes, só 

começa a viver quando encarnada numa pessoa, num ator” (2011 p. 112). A presença do 

corpo do ator é tão forte, que, numa comparação com o processo de criação de personagem no 

teatro quando Hamlet é montada, por exemplo, por mais que seja montada mil vezes, o 

personagem é Hamlet. Ao passo que o que marca as atuações do cinema são os atores, não é o 

personagem, é Greta Garbo (segundo o exemplo dado por ele).  

 Tanto em Ela volta na quinta (2015) como em Constelações (2016), filmes já trazidos 

à discussão neste trabalho é fundamental o corpo dos atores, não porque Maurílio diz apenas, 

mas porque representam o cru, o representante da comunidade, o estranho para o espectador 

outsider e a familiaridade e pertencimento para o grupo e com isso, os realizadores trabalham 

sua constituição dramatúrgica, de narrativa e de encenação voltada para corpos e sujeitos que 

já conhecem, que apesar de não serem atores profissionais, podem ser bem aproveitados 

porque a realização vai estar voltada para o que eles podem dar, para os movimentos e gestos 

já conhecidos de seus corpos. Além de buscar os amigos e a família para realizar seus filmes 

mais pessoais porque já conhecem as potencialidades expressivas daqueles sujeitos e 

escrevem para eles, há ainda a dinâmica do contar o segredo: o amigo já tem conhecimento 

daquelas histórias narradas, muito próximas ao momento em que foram vividas e essa 

proximidade com os universos retratados dá a eles consciência maior de como se relacionar 

com o enredo, até onde podem dar de si para eles, até onde devem preservar o texto original, 

de forma mais orgânica.  

 Os filmes, os roteiros mostram isso, foram feitos para eles, que não são atores 

profissionais, mas que a intimidade da família e amigos permite aproveitar suas performances, 

redefinindo esses espaços (em) comum entre a vida e a arte que muitas vezes nos deixam, a 

nós, espectadores, em desamparo. Desamparo esse que gera o movimento da busca pelo 

sentido, pelos modos de leitura, pela fabulação sobre o fazer, com o qual agora nós, 



133 

 

espectadores, como personagens, nos colocamos em diálogos, reconstruindo esses 

realizadores, equipe, família, amigos, vínculos, como forma de compreensão da experiência. 

Primeiro eles nos constroem como personagens, agora é nossa vez de fabulá-los.  

 Como vamos dizer um pouco mais pra frente, mas podemos adiantar um pouco agora 

já que estamos tratando do domínio da ficção, Ela volta na quinta, assim como Constelações, 

Pouco mais de um mês, podem ser reivindicados ainda na leitura de dramas familiares, assim 

como Mundo Incrível Remix ou Quinze. De alguma forma, em toda a filmografia da Filmes de 

Plástico, sobretudo, quando se vê a repetição das pessoas, se tem o sentimento de 

pertencimento, de família, entre aqueles sujeitos que estão criando juntos. Ficção em família, 

drama em família, comédia em família. 

 Nos parece que o próprio termo drama, nesse momento, nos pode trazer algumas 

reflexões interessantes do ponto de vista da compreensão da natureza dessas obras de ficção. 

Segundo Raymond Williams (2010) 

 

A palavra drama, em inglês, pode ser ainda definida como ação, significado original 

da palavra grega. Ação, como uma definição, pode perfeitamente indicar o método da 

forma literária ou o processo de encenação. No entanto,  ela não deve ser usada como 

se fosse equivalente a um determinado tipo de representação teatral, ou a uma essência 

dramática. Ação se refere à natureza da concepção literária, ao método da criação 

literária e ao modo da comunicação. (WILLIAMS, 2010 p. 216) 

 

 

 Em seu livro Drama em cena, o autor tenta estabelecer formas de análise entre o texto 

da peça e sua encenação. Aqui também de alguma forma sentimos necessidade de trazer os 

textos que designavam ainda no papel, o drama dos filmes, a ação dos filmes, a actância, o 

espaço de ação de seus agentes. Em alguns momentos citamos diretamente os roteiros, quando 

achamos pertinente, mas eles seguem em anexo, em sua inteireza, para consulta sempre que o 

leitor achar necessário. Em suma podemos dizer que há, sim, muita mudança de ação, de 

drama, entre o roteiro e o filme. Isso fica evidente e podemos atribuir esse fenômeno – pelo 

que vimos em campo - sobretudo a uma rubrica, uma indicação, que perpassa todos os 

roteiros em anexo: a necessidade de relação entre vida e pessoa, arte e personagem.  

 Williams (2010) chama a atenção, sobretudo, no último capítulo de seu livro, para um 

aspecto que a nós também é caro e que ficou evidente quando entramos em contato com os 

filmes do cinema brasileiro contemporâneo como um todo e também as ficções da Filmes de 

Plástico:  
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O que deve ser enfatizado é a profunda relação entre os modos de escrita e encenação 

e determinadas visões de realidade. A cada nova geração, é comum chamar de 

tradicionais os métodos e convenções anteriores, mas numa arte como o teatro, um 

novo método bem sucedido é, em si, uma convenção. [...] O público é a herança mais 

decisiva, em qualquer arte. O modo como as pessoas aprenderam a ver e a reagir é o 

que cria a condição essencial para o teatro (WILLIAMS, 2010 p. 220-1) 

  

Transversalizando sua afirmação para o cinema, o autor segue sua reflexão sobre a 

transposição do texto escrito para a arte dramática:  

 

Para qualquer dramaturgo, o problema da relação entre texto e cena é o que ele leva 

para a mesa, é tudo aquilo com quem ele vem lidando, em circunstâncias diferentes, 

por mais de 2 mil anos. Para qualquer ator, encenador, diretor, o mesmo problema – o 

de transformar a escrita numa produção real – é permanente, tal como para o escritor é 

diverso, experimental, mutável. E para os leitores e público, essas várias relações 

estão lá o tempo todo, embora eles não trabalhem nelas diretamente o tempo inteiro de 

modo direto. Dessa forma, o que acontece entre o texto e a cena é uma relação 

contínua, em toda essa importante área da escrita e da atuação que constituiu o nosso 

drama, o tradicional e o contemporâneo (WILLIAMS, 2010 p. 232) 

 

 

 Concordando com Gomes (2011) a personagem de ficção no cinema não é feita de 

palavras, embora também possa ser esse seu ponto de partida, muitas vezes, tendo em vista 

que ela vem de um roteiro. No caso específico dos filmes da Filmes de Plástico, das ficções de 

nós, possibilidades de Autoficção para o cinema, as personagens já existem na vida, mas são 

reescritas em roteiro e vão, no momento da filmagem (como pudemos acompanhar no 

processo de pesquisa de campo) reescrever-se novamente, reatualizando seu drama, sua ação, 

sua performance (embora ainda dentro de um nível de controle, já que há uma narrativa a ser 

cumprida que foi proposta e normalmente é levada a cabo como demonstra o roteiro).  

 Williams (2010) chama a atenção ao falar do drama e das possibilidades de encenação 

do drama na questão da convenção e do público, como agentes fundamentais da transição 

papel-obra, o que para nós reforça a ideia de espectador como personagem e realizador.  

 Em Ensaio sobre a análise fílmica (2013), Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété 

postulam características do que seria o papel do analista, do responsável pela análise fílmica 

da seguinte maneira:  

 

Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do 

termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, decompô-

lo em seus elementos mais constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, separar, 

extrair, destacar,  denominar materiais que não existem a olho nu, uma vez que o filme 

é tomado pela totalidade (VANOYE e GOLIOT-LETE, 2013 p. 14) 
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Não é incrivelmente semelhante o conjunto de procedimentos descrito pelos autores 

com o que Comolli (2009) e Rancière (2014) descrevem como sendo o movimento do olhar 

do espectador? Isso demonstra duas coisas: o analista é, antes de tudo, um espectador 

engajado numa tarefa que o inquieta, mas um espectador. Segundo, a atenção e a percepção 

do espectador (de uma maneira geral), sobretudo por sua proximidade com o fazer 

audiovisual cotidiano através das câmeras onipresentes, tornam sua percepção mais propensa 

a fabular sobre o fazer, a se engajar sobre o pensar do fazer, como fazia mais exclusivamente 

até um tempo atrás o analista e o cinéfilo.  

Em seu livro Figuras traçadas na luz (2008) as primeiras palavras do autor para o 

leitor são: “Você é um diretor de cinema. Hoje o roteiro pede quatro personagens conversando 

em volta de uma mesa de jantar. Como será a montagem da cena e da filmagem?” (2008 p. 

21). Se são essas suas primeiras palavras, as últimas são: “como conseguiremos ver mais e 

melhor depende de nós” (2008 p. 346). Potencialmente, podemos pensar que o autor está se 

referindo a pessoas, estudantes e profissionais, que fazem cinema e por isso, chegaram a seu 

livro. Mas quem não é potencialmente capaz de produzir audiovisual hoje em dia? Como ver 

e como fazer estão completamente interligados, não apenas aos profissionais de cinema ou da 

análise fílmica, mas de alguma forma a todos os sujeitos que tem intimidade com a produção 

audiovisual, mesmo nas câmeras mais portáteis dos celulares. 

Ficções como as da Filmes de Plástico, do Alumbramento, da Duas Mariola, apontam 

para possibilidades de dramaturgia, narrativa e encenação que como já dissemos são 

narrativas que dispõem do mínimo para existirem, sendo, portanto, dispositivos possíveis a 

quase todos nós, espectadores, o que nos abre ainda mais as portas para fabulação sobre o 

fazer desses filmes. Vejamos o caso de Fantasmas (2010), curta-metragem que tornou 

conhecido nacionalmente e internacionalmente a Filmes de Plástico no cenário 

cinematográfico. 

Aproveitando o clima fantasmagórico e espiritual da junção entre os termos além, do 

plano, e incorporações que compõe o título deste capítulo, vamos abordar de que maneira a 

narrativa e encenação de fantasmas materializam esses fenômenos de relação entre o dentro e 

o fora nos filmes, o plano e o plano-além, realizado pelo espectador, mediado pelo 

enquadramento, pela planificação, entre o visível e o invisível na obra.  

 

Figuras 79-81: fotogramas do filme Fantasmas (2010) 
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Fonte: Fantasmas (2010) 

 

 

 O filme Fantasmas (2010) é um dos nossos filmes, filmes do nosso corpus de análise 

principal que está disponível no Youtube. Assim como Filme de Sábado (2009), Pouco mais 

de um mês (2012), Quintal (2015), Gabriel, Shaolin, Murdock (2009), Quinze (2013), Mundo 

Incrível remix (2014), dentre outros. Está, portanto aberto a todo o espectro de 

espectatorialidade. E pode servir como material de fabulação de todas essas actantes-

personagens-espectadores-realizadores na constituição de suas ficções de nós sobre o fazer 

cinematográfico da obra. 

 Nesse sentido, Fantasmas (2010) diante do processo de realização do espectador e 

diálogo entre os planos, nos coloca num lugar privilegiado de análise. O filme é composto de 

basicamente um plano, que altera suas configurações a partir de um zoom e torna-se um 

pouco mais fechado ao final do filme, para flagrar Camila.  

 Pela narrativa do filme, pela ausência dos corpos em cena, desde já é dada ao 

espectador, por falta de opção, a tarefa de imaginar os corpos por trás das vozes que 

conduzem a narrativa e significam a presença da imagem. As vozes desses fantasmas, a 

disputa pelo que filmar, a luta por ver para esquecer e no final o embaralhamento dos tempos 
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a partir de um personagem que não apenas é realizador mas também espectador abre para  a  

recepção as portas da realização a partir do papel de criador, criador do plano-além.  

 Desde o início é interessante como se vão delineando diferentes relações entre o 

espaço no plano, o campo, o fora-de-campo, o extracampo e sua interação com a câmera. O 

som, desde os momentos iniciais, marca seus movimentos no ambiente, desde os seus passos 

e vozes ganhando mais volume a medida em que – imaginamos eles se aproximam da câmera. 

Além disso, apesar de não os vermos, eles narram suas rotinas – sobre futebol, garotas 

bonitas, Dona Rute, família, dívidas de dez reais, o isolamento de Gabriel que só quer ficar 

em casa assistindo filmes - com detalhes. Até que o cinema – como já discutimos 

anteriormente – ganha o lugar de destaque na narrativa do filme.  

Maurílio descobre que Gabriel está filmando a rua e questiona o amigo que 

inicialmente não quer contar por medo de ser ridicularizado. O tremer da câmera pela tensão 

entre Maurílio querer que Gabriel desligue a câmera e Gabriel querer continuar filmando, o 

zoom que Gabriel vai dar para flagrar sua ex-namorada passando de carro na esquina e, 

posteriormente o voltar a fita para reviver o momento, deixando bem claro, diante do 

espectador a relação fluida entre arquivo e ficção na qual o filme trabalha, são formas de 

materializar na narrativa e no quadro, na encenação, o lugar que aquele cinema propõem, ao 

mesmo tempo colocando-o em cena. Ao colocar Gabriel como espectador ao final do filme e 

o cinema de ficção como arquivo, potencializa-se o efeito de fabulação do espectador não 

apenas sobre os corpos que estavam além do plano, mas sobre o próprio fazer daquela 

narrativa, dando origem ao filme do espectador, gerando o plano-além. 

 Esse tipo de plano é uma metáfora para desenhar a postura do espectador diante do 

filme que nos convoca a todo momento pela ausência de informações a incorporar o que está 

além do campo. Esse fenômeno espiritual acontece em outros momentos e filmes da 

produtora, sendo um recurso poético-estético emblemático das narrativas e encenação em nós 

das ficções de plástico. É uma forma de partilha do sensível, para usar os termos de Ranciére 

(2013), tarefa da ficção, que presentifica o espectador e o cinema quase como personagens de 

suas narrativas.  

 Aqui trataremos em si das personagens em cena, dos corpos da cena e de como eles 

podem incorporar corpos além do plano, além do campo, do fora de campo cinematográfico. 

Em Fantasmas, no entanto, essa noção é complexificada na medida em que seus personagens 

estão fora de campo.  

 A ideia e as leituras em torno de um cinema de personagem que tem uma tese muito 

interessante de autoria de Roberta Nichele Bastos intitulada Cinema de Personagem (2010), 
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nos alimenta de discussões importantes aqui, afinal em sua abordagem e concepção “sem 

personagem não há filme” (p.40). Aqui essa forma de expressão que a autora encontra para 

dizer da importância da personagem num filme se estende, se amplia, se agiganta uma vez que 

na dinâmica narrativa e de encenação, personagem vira um termo que pode abarcar as 

instâncias do cinema que dialogam ao incorporarem os corpos da cena. O personagem no 

sentido clássico, de sujeito interpretado por um ator, de Fantasmas (2009), assim como em 

Constelações (2016) ou Ela volta na quinta (2015), por exemplo, é um espaço de diálogo, 

quase mediúnico (para aproveitar o termo fantasma que emana do filme), ocupado pelos nós. 

O fora de campo é um espaço de convívio, nem sempre pacífico, que nos revela as dimensões 

e faces dessa intimidade, tão potencialmente original quanto cruel. 

  Ao contrário do que disse Gomes (2011), não há sequer corpo no quadro de 

Fantasmas. Há vozes. Há tempos. Há personagens que se transformam, ainda que sem corpo, 

diante de nossos olhos em espectadores através do movimento de “voltar a fita”, como se 

dizia antigamente. A ficção transforma-se em arquivo ou é o contrário? Fantasmas é um filme 

exemplar do processo de fabulação a partir de um quadro que coloca em campo muito pouco, 

deixando o fora de campo e o antecampo como lugar de riqueza criativa para seu espectador.  

 Não é à toa, portanto, que Chion (2008), ao abordar a questão da cena audiovisual, 

chama a atenção para as diversas formas de relação som-imagem estabelecidas para compor a 

cena audiovisual. Se para a imagem há limites, não há para o som, que é o principal agente de 

sentido e fabulação em Fantasmas. Sobre a questão do som fora de campo, o autor coloca 

 

Desde há muito que a questão do som fora de campo domina parte da reflexão e da 

teorização sobre o som no cinema e mantém um lugar central nos nossos primeiros 

livros sobre o assunto. [...] Em sentido estrito, o som fora de campo no cinema é o 

som acusmático relativamente àquilo que é mostrado no plano, ou seja, cuja fonte é 

invisível num dado momento, temporária ou definitivamente. Em contrapartida, 

chamamos de som in àquele cuja  fonte aparece na imagem e pertence à realidade que 

a ele evoca (CHION, 2008 p. 62) 

 

 O fora de campo, extracampo, é lugar de criação recorrente da filmografia da Filmes 

de Plástico, o que parece chamar a atenção, sobretudo, do espectador para quem está fazendo 

o filme. Nesse sentido, os realizadores são espectadores primeiros da cena que se desenrola e 

só pode se desenrolar da maneira como acontece, com tamanha intimidade, porque são eles 

(familiares e amigos) que estão no antecampo, assim como são os amigos e familiares que 

estão em campo. O plano-além pode ser, considerado então, como o resultado autorreflexivo 

do convite à fabulação que vem, dentre outros aspectos, do aproveitamento artístico e estético 

do fora-de-campo, do extracampo, do antecampo.   
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3.2 Entre curtas e longas, a ficção  

 
 

Noel Burch (2011) tem, em seu livro Praxis do Cinema, dois curiosos capítulos finais: 

temas de ficção e temas de não-ficção. E diz em Temas de ficção: “Assim, se admitimos que o 

cinema, que já descobriu parte de suas potencialidades estruturais, deve considerá-las na 

escolha de seus temas, resta-nos perguntar “o que é um tema de filme?”, ou “o que é um bom 

tema de filme?” ou ainda, “o que é um bom tema de filme hoje?” (BURCH, 2011 p. 168). O 

questionamento é válido. Olhando para a trajetória do cinema independente brasileiro, 

sobretudo com a Filmes de Plástico, o que podemos dizer do tema de suas ficções? Por que 

voltar-se tanto para si? 

Luigi Pareyson (1984) em seu livro Os problemas da estética traz discussões 

interessantes acerca da questão arte e vida. Para o autor, a vida penetra na arte como a arte na 

vida. Não podemos, portanto, descuidar da importância da pessoa no campo da arte. Ela esta 

relacionada a uma vontade pessoal. Ainda mais no cinema independente, tendo em vista o 

pouco retorno financeiro, que podemos inferir ser um dos mobilizadores principais ao 

engajamento no trabalho. 

Colocada sob o signo da arte a pessoa se torna vontade e iniciativa da arte, 

assume uma direção artística, torna-se uma carga de energia formante. No 

exercício de tal atividade, desaparece inteiramente nesta, tornando-se seu ato, 

seu gesto: a pessoa torna-se seu gesto de fazer, modo de formar, estilo. Nesse 

sentido, a obra suscita uma leitura multíplice, infinita como são infinitas as 

pessoas dos interpretes e dos leitores. (PAREYSON, 1984 p87) 

 

 

O autor continua suas reflexões sobre a relação entre arte e pessoa afirmando que “a 

pessoa é, por sua vez, uma realidade social alimentada em si mesma pelo contato com os 

outros (PAREYSON, 1984 90). Assim, “O processo artístico pode ser pensado como um 

processo em que o autor transforma-se em espectador” (p. 97). Os lugares, as escolhas de 

locação e atores, assim como a equipe, de forma a ser o mais próximo das pessoas dos 

realizadores, ajudam a propor esse lugar de enlaces pouco bem delimitados ao espectador, que 

o leva a reflexividade. Seus corpos em cena muito mais do que encarnar o personagem pura e 

simplesmente, são espaços de incorporação de leitura para o espectador-realizador.  

 Em Como funciona a ficção, James Wood afirma no capítulo primeiro, intitulado 

“narrando” 
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A casa da ficção tem muitas janelas, mas só duas ou três portas. Posso contar uma 

história na primeira ou na terceira pessoa e talvez na segunda pessoa do singular e na 

primeira do plural, mesmo sendo raríssimos os exemplos de casos que deram certo. E 

só. Qualquer outra coisa não vai parecer muito com uma narração e pode estar mais 

perto da poesia ou do poema em prosa (WOOD, p. 17) 

 
 

O autor se debruça sobre a literatura, que já vimos, para nós apresenta características 

distintas do cinema, sobretudo no que tange à sua criação coletiva e sua relação ontológica 

com o mundo, como já bem ressaltaram tão bem André Bazin e mais tarde veremos retomado 

sobretudo no pensamento de Jacques Aumont, sobretudo no que se refere à questão da 

encenação. Para o autor é raro que uma história possa ser narrada por nós, ou seja, na primeira 

pessoa do plural. Ora, no cinema, via de regra, essa é sempre uma opção bastante natural, 

tendo em vista que sua coletividade. Mas isso não quer dizer que essa coletividade seja um 

modo de leitura que deseje ser ativado sempre, embora seja sempre uma opção de leitura.  

No caso das ficções da Filmes de Plástico, e dos filmes que trabalham com os gestos 

das ficções de nós em geral (não apenas ficções, mas também documentários, como já vimos, 

muito acontece no cinema brasileiro recente), os corpos em cena parecem entrever o desejo do 

filme de ser visto enquanto filme, enquanto intervenção artística. O filme parece querer deixar 

claro que se encontra o tempo todo desenhando e redesenhando espaços e tempos entre a arte 

e a vida.  

A ficção, por si só já é uma operação sobre o sensível, entre o artístico, o estético e 

político. Sobre essa perspectiva, com a qual nos colocamos em sintonia, nos fala Jacques 

Rancière  

 

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao 

mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que neles definem lugares e 

partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um 

comum compartilhado. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha 

de espaços, tempos e tipos de atividade que determina propriamente como um comum 

se presta à participação e como uns e outros se tornam parte nessa partilha (..) As 

práticas artísticas são “maneiras de fazer” que intervém na distribuição geral das 

maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas de visibilidade. 

(...) A questão da ficção é, antes de tudo, uma questão da distribuição dos lugares. Do 

ponto de vista platônico, a cena do teatro, que é simultaneamente espaço de uma 

atividade pública e lugar de exibição dos “fantasmas”, embaralha a partilha das 

identidades, atividades e espaços (RANCIERE, 2009 p. 17) 
  

 

Se a partilha do sensível indica as divisões e redivisões do comum e tem o poder de 

significação contraditória de inclusão e exclusão, o que nos indicam as ficções de Plástico? 
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Por que o predomínio tão grande da ficção em sua filmografia? O que nos diz essa escolha e 

essa configuração de primeira partilha? 

Em Fantasmas estamos todos juntos no fora de campo, convivendo e partilhando esse 

espaço em relação ao plano: espectadores, personagens, realizadores em prol de uma 

Contagem fabular que aparece-e-não-aparece em cena, no registro de um posto de gasolina e 

um rua que poderia ser qualquer rua. Vamos todos, dialogando e construindo imagens a partir 

dos diálogos do filme sobre que lugar e que corpos são esses. Na verdade, não fossem os 

créditos, é improvável que identifiquemos as especificidades de território nesse chegar ao 

filme Fantasmas na primeira vez. O que fica de uma primeira leitura do filme é a presença da 

ausência: é um filme que não é em nenhuma capital, não é um cartão-postal, não é um lugar 

definido. É um lugar ao qual temos acesso através da conversa e do diálogo entre personagens 

sem corpo, mas que tem um discurso que nos faz pensar em seus corpos e no corpo desse 

lugar. Através de um Maurílio e um Gabito roteirizados por André, que fazem do terraço da 

casa de Novais a sua casa e o seu terraço, do ponto de vista de André o seu ponto de vista, 

conhecemos esses corpos e esse espaço. Contagem não é Belo Horizonte, tampouco. Em um 

cinema onde literalmente (no caso de Fantasmas, o eu é o outro e a criação é diluída, des-

hierarquizada), representar a partir de uma narrativa em periferia num cinema cuja 

centralidade discursiva parece se mostrar cada dia mais improdutiva (sobretudo no âmbito 

independente), e a matéria prima é, justamente, a descentralização, parece orgânico e natural 

olhando agora. 

Como define Xavier (2003), “com o cinema, a percepção humana ganhou um acesso 

especial à intimidade dos processos – nele, a aparência já é uma análise” (XAVIER, 2003 p. 

42). Nesse sentido, para o autor “toda imagem é produto de um olhar” e o cinema “máquina 

de efeitos, a realização maior do cinema seria então, o efeito-sujeito: a simulação de uma 

consciência transcendente que descortina o mundo” (p. 49). E continua: 

 

Toda leitura de uma imagem é produção de um ponto de vista: o do sujeito 

observador, não o da objetividade da imagem. A condição dos efeitos da imagem é 

essa. Em particular, o efeito da simulação, apoia-se numa construção que inclui o 

ângulo do observador. O simulacro parece o que não é a partir desse ponto de vista; o 

sujeito está aí pressuposto. Portanto, o processo de simulação não é o da imagem em 

si, mas o da sua relação com o sujeito (XAVIER, 2003 p. 51) 

 

 

 

 É nesse sentido que a filmografia da Filmes de Plástico como um todo parece chamar 

a atenção não para a realidade de si, ou a autenticidade da imagem, mas para uma 

especificidade de relações de intimidade que são postas em campo e fora de campo. É o nó 
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semelhante ao criado na Autoficção literária entre liberdade de criação e veracidade das 

informações. Entendendo que a intimidade é o lugar da ficção, o lugar onde tudo é possível, 

onde ocorrem os pactos e as anuências plenas, o que nos resta além de fabular sobre o 

processo? Numa ficção de nós, ao espectador é negada a crença total e a viagem plena da 

ficção, mas é ofertado mais do que nunca o poder de criação, e co-criação, através do convite 

à fabulação de seu próprio filme sobre o fazer do filme, de sua própria ficção sobre as 

relações engendradas no fazer da obra que lhe expliquem aquela experiência. A ficção de nós 

oferece ao espectador esse espaço de partilha da realização, porque o prevê como personagem 

que realiza filmes, que vê filmes cotidianamente, compartilha, que tem uma relação de maior 

intimidade com o audiovisual, seja ela acadêmica, cinéfila ou mesmo ordinária, através do 

audiovisual cotidiano e comum ao dia a dia das câmeras de celular e sites de 

compartilhamento. 

O público e o privado, o íntimo e o comum, são categorias sociais cada dia mais 

imbricadas pelos dispositivos com os quais lidamos enquanto sujeitos em sociedade. Estes 

dispositivos – e o cinema é um deles – são formas de regulação de comportamentos, de 

condicionamento de performances, maneiras de conseguir estruturar formas fílmicas de modo 

que as ficções consigam prever essa leitura enlaçada.  

Para além das dinâmicas de encenação, há a montagem. A montagem e o efeito no 

final de Fantasmas (2009), por exemplo, nos dá a ver essa questão, marcando no presente o 

passado e o futuro. Ao que estávamos assistindo? Estávamos vendo personagens filmando ou 

vendo personagens assistindo a filmes, portanto, vendo espectadores-personagens, como nós 

(que também temos câmera e também podemos filmar e fazer aquele mesmo filme?). 

Ouvimos Maurílio e Gabriel. Eles estão no fora-de-quadro, no fora-de-campo, no 

extracampo. Têm os mesmos nomes, falando de suas vivências preenchendo de sentido uma 

imagem de posto de gasolina à noite, que poderia ser qualquer posto de gasolina de um bairro 

de periferia. Nunca vimos Maurílio e Gabriel, mas percebemos os impactos de seus corpos e 

confrontos na imagem, seja no balançar da câmera quando Maurílio questiona Gabriel sobre 

ele estar filmando, seja na potência do zoom demonstrativo da câmera de Gabriel, seja no ato 

de rebobinar, de voltar o filme para “seguir adiante” depois de testemunhar a ex passando de 

carro.  
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Quando pergunto pela autenticidade de uma imagem não estou, portanto, discutindo  

sua verdade em sentido absoluto, incondicionado. Não discuto as figuras dadas ao 

olhar. Pergunto pela significação do que é dado a ver, numa interrogação cuja resposta 

mobiliza dois referenciais: o da foto e o do seu enquadre, que define o campo visível e 

seus limites, e o do observador, que define um campo de questões e de seu estatuto, 

seu lugar de experiência individual e coletiva. No cinema, as relações entre o visível e 

o invisível, a interação entre o dado imediato e sua significação, tornam-se mais 

intrincadas. A sucessão de imagens criada pela montagem produz relações novas a 

todo instante e somos levados a estabelecer ligações propriamente não existentes na 

tela. A montagem sugere, nós deduzimos (XAVIER, 2003 p. 33) 

 

 

 Ela volta na quinta (2015) é um bom exemplo do que Xavier nos propõe. O filme 

começa com as logos, seu primeiro plano de imagem-som é um algum de família e o filme, 

através da montagem, sugere ao espectador um lugar documental, de filme de família. Mas aí 

há a trilha sonora do jazz e o zoom que destoam, seguido, posteriormente, da revelação do 

caso extraconjugal e do pai de André e da morte materna, seguida da perpetuação do lugar 

patriarcal no controle das relações familiares e sociais. Aliados à indexação ficcional, os 

ruídos, os nós, estão instaurados. É preciso pensar sobre o filme, sem co-criador, fundar sua 

própria ficção da obra, levá-la para casa após os créditos finais e seus nomes próprios de 

mesmo sobrenome.  

 É possível que o espectador vendo o filme no cinema, o longa-metragem estreou em 

circuito comercial, procure por filmes do mesmo diretor. E reveja os mesmos corpos em cena 

e os mesmos nomes das fichas técnicas. Procure por esses nomes das fichas técnicas e 

encontre outros e mais outros e vá puxando o fio de Ariadne que vai conduzi-lo pelo labirinto 

das produções independentes do cinema brasileiro atual, suas aproximações e 

distanciamentos.  

 

 

3.2.1 O cinema como espaço-tempo de partilha 
 

 

Entre os mais de vinte títulos que compõem a filmografia da Filmes de Plástico, 

apenas dois são indexados como documentários: Pêlos, um filme ensaio e Um homem que 

voa: Nelson Prudêncio
36

, filme de Maurílio Martins com Adirley Queirós sobre o atleta com 

participação do ator que mais tarde reapareceria no filme Rapsódia para um homem negro 

(2015). Desde já, a escolha e a predileção pelas possibilidades de trabalhar o discurso estético 

 

36  O filme pode ser visto online no site: http://www.dailymotion.com/video/x14vq3b_o-homem-que-voa-

nelson-prude-ncio_shortfilms  

http://www.dailymotion.com/video/x14vq3b_o-homem-que-voa-nelson-prude-ncio_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x14vq3b_o-homem-que-voa-nelson-prude-ncio_shortfilms
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do filme demarcando-o como ficção é uma escolha que interfere diretamente em sua leitura-

escrita e demarca o início de um diálogo a ser travado por seus actantes personagens da 

realização da experiência estética.  

Jacques Rancière em seu livro As distâncias do cinema (2012) discute, sobretudo na 

parte final do seu livro, a questão da política do cinema e inclui a questão da ficção como uma 

discussão essencial, sobretudo a partir da obra de Pedro Costa. Para o filósofo 

 

Não existe política do cinema. Existem figuras singulares que permitem cineastas 

juntar os dois significados da palavra política, pelos quais se pode qualificar uma 

ficção em geral, ou uma ficção cinematográfica em particular: a política como aquilo 

de que trata o filme – a história de um movimento ou de um conflito, a revelação de 

uma situação de sofrimento ou de injustiça – e a política como estratégia própria da 

operação artística, vale dizer, um modo de acelerar ou de retardar o tempo, de reduzir 

ou de ampliar o espaço, de fazer coincidir ou não coincidir o olhar e a ação, de 

encadear ou não encadear o antes e o depois, o dentro e o fora. Seria o caso de dizer: a 

relação entre uma questão de justiça e uma prática de justeza (RANCIÈRE, 2012 p. 

121).  

 

 

Colocar o próprio corpo, suas crenças, seus amigos, seus discursos, seu cinema em 

sintonia com as suas crenças pessoais e ter liberdade para criar em cima disso são operações 

fundamentais a esses filmes. Isto é, em primeiro lugar, elaborar o sentido mesmo do que é 

designado pelo termo estética:  

 

não a teoria da arte em geral ou uma teoria da arte que remeteria a seus efeitos sobre a 

sensibilidade, mas um regime de identificação e pensamento das artes: um modo de 

articulação entre as maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas maneiras de fazer 

e modos de pensabilidade de suas relações, implicando uma determinada ideia de 

efetividade de seu pensamento (RANCIERE, 2009 p. 13) 

 

 

 A forma do filme está, portanto, para o autor, diretamente ligado ao seu conceito de 

política. Estética e Política são faces da partilha do sensível proposta por Rancière. Como 

mesmo pontua o autor “Essas formas definem a maneira como obras ou performances fazem 

política”. (RANCIERE, 2009 P.18). Isso porque  

 

Uma superfície não é simplesmente uma composição geométrica de linhas. É uma 

forma de partilha do sensível. (...) O plano nessa lógica, não se opõe ao profundo, no 

sentido tridimensional. Ele se opõe ao vivo. É ao ato da palavra vivo, conduzido pelo 

locutor ao seu destinatário adequado que se opõe a superfície muda dos signos 

(RANCIERE, 2009 p. 21) 

 

 

 Nesse sentido, acompanhando o pensamento do filósofo, podemos pensar na ideia de 

um plano cinematográfico como um lugar a ser preenchido pelo diálogo entre distâncias, 
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espaços e tempos, através dos corpos em cena e fora de cena. Nas palavras de Rancière: “A 

política aí se representa como relação entre a sala e a cena, significação do corpo do ator, 

jogos de proximidades e distâncias” (RANCIERE, 2009 P24).  

 O cotidiano, o banal, a exploração estética na tentativa vã (porque impossível como 

nos mostram os teóricos e poetas já citados no primeiro capítulo) e válida porque ainda assim 

o banal tem um valor dentro dessa perspectiva artística proposta pela partilha do sensível que 

aqui discutimos. “O banal torna-se belo como rastro do verdadeiro” (RANCIERE, 2009 p. 

50). O verdadeiro parece ser, no caso da Filmes de Plástico, uma sensação de pertencimento 

prévia à cena, que contamina e atravessa a cena, o verdadeiro é a experiência da ficção com a 

participação ativa daquelas pessoas, com a colaboração, com a coletividade. Um exemplo 

rápido que nos ocorreu nesse momento, por exemplo, são as repetições e as transformações 

que vemos ao acompanhar a trajetória da produtora.  

 Alguns exemplos de repetições narrativas e de encenação: a escolha do que filmar (a 

periferia de Contagem, as suas casas, seus medos, suas histórias) formas de filmar os espaços 

e repetição de espaços (ruas, quintal, quarto de Élida, cozinha da casa de Élida com o casal 

tomando água, que acontece em Pouco mais de um mês e Ela volta na quinta, repetição de 

corpos em cena, repetição de nomes, repetição de procedimentos).   

No caso das transformações elas podem ser notadas quando vemos os mesmos corpos 

ocuparem papeis distintos, por exemplo. Isso torna claro ao espectador, sobretudo porque 

muitas vezes se trata de atores não profissionais interpretando personagens que não são a si 

mesmo, que o que importa é a presença daquele corpo, como um rastro, como uma tentativa 

de manter, de registrar, deixar marcadas as relações, os afetos. A ficção seria um documento, 

um testemunho, um atestado da autenticidade das relações.  

 Sobre a relação entre a ficção e os regimes documentais, o autor faz uma ponderação 

muito eloquente que parece encontrar eco com as performances em cena, que já começamos a 

explorar pelo viés da espectatorialidade e que aqui vamos perceber sob o prisma da narrativa e 

encenação dos corpos da cena. Para o autor, na contemporaneidade, testemunho e ficção se 

equivalem em termos de sentido, de regime de sentido. A ficção de nós da Filmes de Plástico 

é um testemunho dessas relações partilhadas, em suas diferentes formas de partilha. 

Arthur C. Danto (2010) em A transfiguração do lugar-comum estabelece reflexões em 

torno das obras de arte e o que ele chama de meras coisas reais, no sentido de tentar entender 

como a arte foi se aproximando dos objetos crus da sociedade e se apropriando destes como 

objetivos e performances artísticas. Para tanto, ele recorre às teorias da ação de Wittgenstein, 
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para quem uma “ação é um movimento corporal que segue uma regra” (DANTO 2010 p. 39). 

E segue sua reflexão: 

 

Afinal, que tipo de predicado é uma obra de arte? Talvez seja oportuno voltarmos a 

uma classe mais manejável de obras, as mesmas que a teoria de J. evocou: coisas que 

são obras de arte porque são espelhos [...] Pois essa mesma teoria sustenta que há uma 

distinção entre obras de arte e meras coisas, e assim talvez, possa nos ajudar a 

entender a fronteira que nossos exemplos ultrapassam sem eliminar (DANTO, 2010 p. 

42) 

 

  

 Em diálogo direto com Aumont (2008), podemos começar a pensar essas relações 

entre corpos, lugares, partilhas, planos e cena, particularmente a partir da experiência de 

realização e percepção cinematográfica. 

 

A planificação, de facto, tal como a encenação, é tudo menos uma operação técnica. É 

um trabalho intelectual e estético, que faz parte da relação entre o filme e seu texto 

tutor e que tem por objetivo esta quase impossibilidade: conferir ao escrito uma 

qualidade cinematográfica. Recentemente isso foi explicado por Rohmer: “A 

planificação (...) é o elemento principal da encenação. É por isso que não gosto do 

termo realizador, porque a meu ver, o cinema não é isso, não é a realização. A 

realização é aquilo que faz a equipa. Mas o nervo da encenação é a planificação. O 

que é filmar? É saber onde por a câmera e saber quanto tempo ela ficará ali. A 

planificação, para mim, é o mistério. (...) A planificação não é a encenação, pois esta 

implica decisões diferentes das relativas à localização da câmera e à duração do plano 

(é necessário organizar as deslocações, os movimentos, a coreografia dos corpos dos 

atores e os ritmos de elocução, os olhares, e além disso pensar na cenografia, no 

guarda-roupa e nas iluminações (AUMONT 2008 p. 50-1) 
 

 

 Como nos coloca o autor, embora ele em si não toque nas questões políticas, o 

conceito de dividir e construir o filme a partir de planos não é uma questão apenas técnica. 

Mas, ao contrário, podemos pensar, inclusive como importante forma produzir essa 

incorporação de performances emaranhadas que propomos pensar nos filmes de Plástico.  

 De No coração do mundo (que ainda está sendo produzido) a Filme de sábado (2009),  

primeiro filme da produtora-coletivo mineira, a ficção é um espaço de partilha essencial para 

registrar e guardar essas relações, que cintilam entre o relato e o delírio. Vimos em Filme de 

Sábado como o cinema salva a brincadeira de praia de quintal e contamina no real o logo, 

símbolo da Filmes de Plástico de modo a trazer a baleia inflável de brinquedo para a frente de 

todos os seus filmes, como forma de apresentação.  

Intimidade e cotidiano, vida e arte, já habitavam o mesmo espaço: o quintal da casa 

dos pais de Gabriel, que aparece novamente em Mundo Incrível Remix (assim como outras 

partes de sua casa e outras relações suas) e sua vizinhança que vai também aparecer 

(imaginamos... porque diante da ausência de imagem, temos esses recursos) em No coração 
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do mundo, já que vimos que cenas foram gravadas nas vizinhanças de Gabriel, da mesma 

maneira que as cenas (como se pode ver no roteiro
37

) já têm todas praticamente o nome de 

ruas, que são as ruas vizinhas à casa de Maurílio, quase todas no bairro Laguna, onde se passa 

boa parte da filmagem e onde Maurílio passa/passou boa parte da sua vida até hoje.  

Filmar em casa, como acabamos de ver em Fantasmas (2010), onde Maurílio e 

Gabriel narram no fora de campo a partir da visão da casa de André, ou melhor, da casa dos 

pais de André, onde também se passa Quintal (2015) e Ela volta na quinta (2015), que como 

longa se abre a mais espaços, como o já explorado apartamento de Élida na época, em Pouco 

mais de um mês (2013). 

 Aqui registramos um movimento: entre Ela volta na quinta (2015) e Pouco mais de 

um mês (2013) há um espaço de tempo considerável e o filme além de filmar os espaços da 

mesma maneira, no caso do apartamento de Élida, ele cria uma ambiência bem semelhante 

entre os espaços, embora tenha havido um hiato entre as feituras dos filmes.  

 Esse gesto nos dá a ver que tanto o cotidiano é base inspiradora e matéria prima para o 

cinema, como o cinema vai se tornar também base matéria prima para o próprio cinema. A 

ficção é um filme de arquivo, aqui. Na experiência que acompanhamos de realização de No 

Coração do mundo esse movimento é muito evidente, tendo em vista que o filme se baseia 

em dois curtas-metragens da produtora: Contagem (2010) e Dona Sônia (2012), os dois curtas 

foram referências e arquivos importantes para a reconstrução daquele universo que 

temporalmente não existia mais. Como as constelações que podemos observar no céu à noite, 

no escuro dos créditos. Observemos a narrativa de imagens a seguir, retiradas do making of 

em processo de No Coração do Mundo. Aqui, como o filme ainda não está finalizado, temos a 

oportunidade de fabular ainda mais às escuras, fabular como reflexo de uma trajetória e 

proposta estética sugerida pelo roteiro.  

 

Figuras 82-85: making of No Coração do Mundo 

 

37 
 Ver anexo no DVD. 
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Fonte: acervo pessoal e making of No Coração do Mundo 

 

 No roteiro do filme, há a necessidade narrativa de preencher cenas com histórias 

pessoais dos atores, que vão compor também o personagem. É interessante observar que esse 

espaço em branco, essa indicação do roteiro é viável porque há uma relação de proximidade e 

intimidade com quem vai compor o elenco, mesmo quando é a primeira vez que eles vão 

participar juntos, a escolha se dá sempre por um motivo muito afetivo, uma coerência, uma 

sintonia de crenças (como quando fomos convidadas a registrar o making of).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 86-89: making of No Coração do Mundo 
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Fonte: acervo pessoal e making of de No Coração do Mundo. 

 

Os ensaios, que acontecem muito próximo às filmagens, são uma narrativa a parte. São 

muito longos e informais e o ator é chamado a dar de si e, pelo clima descontraído, por 

conhecer por trabalho ou pessoalmente a Filmes de Plástico, a projeção-identificação do eu-tu 

(RICOEUR, 2014) consegue encontrar expressão e materialidade facilmente. Alguns ensaios 

duram horas, mas a filmagem ocorre pouco tempo depois e não são ensaiadas exaustivas 

vezes. Nas imagens acima registramos alguns desses momentos. Na casa ao lado da residência 

de Maurílio em Contagem, vemos a construção da personagem interpretada pela fotógrafa 

mas não atriz, mãe de Flamingo, da El Reno Fitas, que nesse projeto trabalha no maquinário 

do filme. Ela conta a história do nascimento do filho e doa a narrativa para o filme, auxiliando 

no processo de incorporação da multidão no corpo do filme que ainda está sendo gestado. 

Assim como a atriz Grace Passô que constrói uma das protagonistas do filme e diz se 

identificar com essa perspectiva de representação do que é próprio, vendo os corpos e lugares 

representados como índices importantes de presentificação, representação e reconhecimento 

no cinema. Para ela é importante porque as pessoas que moram na periferia de Contagem vão 

reconhecer os lugares e quem não é de lá reconhece pela ausência, sabendo do nome próprio 

do lugar e das pessoas ao final do filme. A proximidade entre ensaiar e filmar ajuda no 

processo de expressão da força na forma das performances. 

Reparemos que a mulher de cabelos curtos e vermelhos que aparece na foto acima 

também está em Ela volta na quinta (2015) e no mesmo cenário: a cozinha. Lá 

ficcionalmente, aqui nos bastidores, responsável pelo catering do filme. Trata-se de Dircinha 

Macêdo, mãe de Thiago Macêdo Correia, membro da Filmes de Plástico. 
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Figuras 90-91: making of  No Coração do Mundo 

  

Fonte: acervo pessoal e making of de No Coração do Mundo 

 

 A festa aqui é um elemento narrativo importante, mas também é uma forma de 

metaforizar o processo. Uma festa é uma celebração e um encontro, assim como parece ser o 

filme No coração do mundo ao construir sua narrativa baseado em dois curtas da produtora e 

juntar, no filme, o maior número possível de pessoas que já trabalharam com eles. A festa e os 

cães (MOURAMATEUS, 2016), Os Monstros (Alumbramento, 2011), Aliança (Filmes de 

Plástico e El Reno Fitas, 2013) são ainda exemplos de filme que fazem da festa um elemento 

narrativo importante para celebrar a realização. 

 

Figuras 92-93 – aniversários nos bastidores, Pedro e Pyrata 

  

Fonte: acervo pessoal e making of de No Coração do Mundo 

 

Aliás, as comemorações de aniversários foram muitas, todas celebradas, em algumas 

semanas de filmagem do longa. No mesmo dia da filmagem da festa comemorava-se o 

aniversário de Pedro, que auxiliava no catering, com parte da equipe que não estava filmando 

no momento, numa festa surpresa. O aniversário do Pyrata foi igualmente comemorado dias 

antes.  

 

Figuras 94-99: making of No Coração do Mundo 
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Fonte: acervo pessoal e making of No Coração do Mundo 

 

 Nas fotos acima bastidores da gravação de uma cena com Sr. Delardino e preparação 

de Malu Ramos para uma cena posteriormente, com Pyrata. Todos os sujeitos e ambientes já 

participaram de outros filmes da produtora e fazem parte da vida pessoal, de alguma forma, 

dos realizadores.  

O mesmo se dá com a equipe que tem alguns nomes novos, como Maria Leite como 

contrarregra e Marianne Macêdo como assistente de direção pela primeira vez mas que já 

estreitam laços e participam de outros projetos em comum com os realizadores. A tendência é 

que os laços familiares e de amizade, de afeto, aumentem, se tornem mais fortes e recorrentes 

a cada filme. A repetição se vê tanto nos bastidores, nos créditos, como nos corpos em cena. 

Se há a repetição, também há certa repetição transformada, como na aparição de 

André como personagem ficcional no longa, ao lado de seu irmão, como vemos nas figuras 

abaixo: 
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Figuras 100-116 -: making of No Coração do Mundo 
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Fonte: acervo pessoal e making of No Coração do Mundo  

 

 Nas imagens acima registramos um pouco do que é o set, a dinâmica de set nos 

momentos de filmagem e intervalos de filmagem do filme No Coração do mundo. 

Ressaltamos que os espaços que aparecem nos bastidores, como esta em que Flamingo está 

fazendo uma foto descontraída com a MC Carol é cenário do próprio filme e ainda a casa de 
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Maurílio, no bairro Laguna. Assim como nas primeiras imagens vemos Gabriel filmando na 

frente da casa de seus pais, que já foi cenário de outros filmes, como, por exemplo Filme de 

Sábado ou Mundo Incrível Remix.  Flamingo que é realizador e já atuou em filmes como 

Estado de Sítio, neste filme trabalha com o maquinário. Além disso, pessoas como Marianne 

Macêdo Martins e Maria Leite, que trabalham pela primeira vez com a Filmes de Plástico 

nesse filme, como assistente de direção e contrarregra, respectivamente, já estão trabalhando 

em projetos mais recentes da produtora, coletivo. Os laços profissionais vão se tornando cada 

dia mais recorrentes e de alguma forma afetuosos.  

Tratando de outro elemento em cena, o elemento dos animais é uma questão que 

observamos intensamente nos últimos tempos, sempre presente nos filmes, não apenas da 

Filmes de Plástico, mas nos filmes em geral, normalmente representando algo do 

imponderável ao serem filmados nas ruas e mesmo quando domésticos, representam 

elementos de instabilidade. Sua presença em cena, no plano, de forma recorrente, sugere algo, 

sobretudo como elementos do descontrole e do instinto, mas também do pertencimento e da 

domesticidade. A tartaruga era o esperado, eles iam trabalhar com ela, mas o desejo, de 

Maurílio, sobretudo, que o gato, que pertence à rua ou àquela vizinhança, sendo ariscos, 

entrassem no plano, invadissem a cena, é sintomático. O gato arisco em cena pode ser tomado 

e lido como símbolo da arapuca de cotidiano comum criado pela Filmes de Plástico em No 

Coração do Mundo. Eles sabiam que eles estariam lá. Filmaram perto. Havia a possibilidade 

de invasão. 

 

Figuras 117-120: making of No Coração do Mundo 
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Fonte: acervo pessoal e making of No Coração do Mundo. 

 

Na figura abaixo podemos observar uma questão interessante nas filmagens de uma 

cena de No Coração do Mundo. O diagrama de olhares entre Leo Pyrata, Maurílio e Gabriel 

pode evidenciar os processos de relação e interferências na constituição da cena que acontece 

na dinâmica entre os corpos dentro e fora de campo, entre campo e antecampo, após os limites 

estabelecidos pela planificação.  

 

Figura 121: making of No Coração do Mundo 

 

Fonte: acervo pessoal e making of No Coração do Mundo 

 

A performance de Pyrata como Marcos é uma negociação entre sujeitos e espaços. O 

diálogo ocorre muito mais com o antecampo do que encerrado nos limites do plano, embora 

os planos sejam sempre uma preocupação estética dos filmes desse coletivo-produtora.   

 

Figura 122: making of No Coração do Mundo 

 

Fonte: acervo pessoal e making of No Coração do Mundo 
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Era, muitas vezes, nos espaços em comum fora dos sets, como na pousada ou sítio em 

que ficou hospedada a equipe de No Coração do Mundo que as relações iam ficando mais 

próximas e a intimidade ia surgindo. Para quem viveu a experiência de estar lá essas semanas 

interagindo juntos, esse quadro aceso representa muita coisa, um diferencial entre a turma da 

pousada e a turma do sítio. Para quem não viveu, trata-se do que narramos: espaços de 

convivência, espaço comum, que ajuda a gerar a intimidade. É uma das formas de se ver a 

narrativa da piada interna, inside joke, comuns aos grupos de amigos. Aqui vemos uma piada 

interna entre a parte da equipe de No Coração do Mundo que ficou na pousada (enquanto a 

outra metade foi para um sítio). A piada interna e a abordagem em torno dos apelidos são dois 

recursos que permitem trazer à tona as relações que motivam a representação de 

pertencimento ao grupo, marcando as proximidades e as distâncias do cinema, da vida, das 

pessoas.  

Havia duas semanas de filmagens noturnas previstas no cronograma das cinco 

semanas de rodagem de No Coração do Mundo. Segundo Maurílio essa necessidade de filmar 

à noite se dá, sobretudo, em virtude de registro do espaço e o fenômeno das luzes amarelas 

que são responsáveis por iluminar-sem-iluminar as periferias, como projeto da prefeitura para 

que a periferia continue na penumbra sustentando a sensação de insegurança e evitar o habitar 

os espaços públicos. Filmar o amarelo das luzes é, segundo o diretor, um dos elementos de 

defesa do projeto quando ele ganhou o edital.  

 

  

Figuras 123-4: making of No Coração do Mundo 

 

 Matheus Dias, que vemos de avental, além de produtor local do filme é amigo de 

infância de Maurílio e também já atuou em diversos filmes da produtora e além. Exemplo do 

caso de continuidade e transformação dos corpos, temos Renato e Leo Pyrata numa das cenas, 

onde o corpo dos atores mostra a dinâmica de manutenção (Pyrata) e transformação (Nato).  
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Figuras 125-129: making of No Coração do Mundo 

 

 

  
Fonte: acervo pessoal e making of No Coração do Mundo 

 

 

As imagens acima, também produzidas para making of, podem ser tomadas como 

evidência e testemunho das transformações e permanências, dinâmicas importantes das 

performances emaranhadas nas constelações das ficções de nós. Acima vemos Renato, 

transformado para viver outro papel, nada a ver com o que lhe colocou como ator e lhe rendeu 

diversos prêmios de atuação, sem sequer haver atuado antes de Ela volta na quinta (2015). O 

irmão de André, professor de Geografia e ex-funcionário da CEMIG (como é de fato no 

longa-metragem) depois da primeira experiência de atuação revelou-se extremamente 

talentoso e fez diversos outros filmes, como outros personagens como esse que interpreta aqui 
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No Coração do Mundo, e fica marcado em seu corpo através do visual extremamente 

diferente do seu cotidiano.  

Vemos ainda, a seguir, imagens de Eid Ribeiro (pai de Thiago também realizador de 

cinema) assistindo a Contagem (2010). Foi um processo importante para a construção de seu 

personagem, uma vez que o primeiro ator a interpretar o papel já havia falecido. Como 

narrativas recorrentes em filmes que dependem dessas constelações entre vida cotidiana e arte  

lidam com a questão da perda? Mais uma vez, o que vimos foi a ficção ser o lugar do arquivo, 

a referência, não apenas no caso de Eid. A narrativa de No Coração do Mundo é 

completamente voltada para as referências ficcionais construídas na filmografia do grupo, que 

por sua vez são formas e perfis de representação muito ancorados nas performances e relações 

afetivas cotidianas, extrafilme. Os nós não são tão simples de desatar. 

 

 

3.2.2 Os personagens-realizadores e os realizadores-espectadores 

 

 
O cotidiano escapa. O olhar sobre o cotidiano 

demarca uma postura política 

 

César Guimarães (2006).  
 

 

 

Como nos reforça Cesar Guimarães (2006), aqui trazido em epígrafe, a decisão de 

criar a partir do cotidiano implica uma postura política. Mas de que maneira podemos 

testemunhar e verificar esse trânsito entre o artístico e o político? Como podemos armar esse 

flagra (a la Fantasmas)? Alinhado ao pensamento de Rancière (2009), o autor nos incita a 

pensar nas formas (ou nas formações, para usar o termo da estética relacional) que permitem a 

execução e percepção destes gestos nas obras de arte e sobretudo no cinema. Um conjunto e 

autores organizados sob o tema do cotidiano e da comunicação, organizado por César 

Guimarães e Vera França em 2006 nos dá um panorama interessante de ideias sobre a questão 

entre arte, política e vida ordinária.  

Beatriz Bretas (2006) sobre a relação do cotidiano e sua apreensão, a autora acredita 

que pode ser “Visto como lugar de laços e de sociabilidade, o cotidiano torna-se palco de uma 

teatralidade prosaica com cenas, atores e enredos, que paradoxalmente, se repetem e se 

renovam” (p. 31) Diante dos filmes, narrativa e encenação parecem ser os dois aspectos da 
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criação em que a construção desses personagens em cena e da cena como personagem que se 

destacam. Sobre narrativa e o seu lugar de análise, nos propõe Bruno Leal pensar que 

 

Afinal, narrar significa buscar e estabelecer um encadeamento e uma direção, investir 

o sujeito de papéis e criar personagens, indicar  uma solução. As narrativas, assim, 

tecem a experiência vivida e podem aparecer  no cotidiano contadas pelos seres 

humanos, ajudando-os a viver e agrupando-os, distinguindo-os, marcando seus lugares 

e a possibilidade da criação de comunidades (...) Todo texto é um evento único, 

constituído do cruzamento das relações anteriores, mais gerais, que o tornam possível, 

e no diálogo peculiar que estabelece com outros fenômenos. Suas fronteiras são um 

tão fugazes, cabendo ao pesquisador o estabelecimento destes limites do texto, nas 

condições específicas do seu lugar epistemológico e nas circunstâncias do seu trabalho 

de pesquisa. Nessa perspectiva, frente à dispersão da vida social, ao eleger as 

narrativas como objeto de pesquisa, a intervenção do pesquisador marca-se por um 

olhar narrativizante, que faz emergir as formas de articulação do cotidiano. Com isso, 

“narrar” apresenta-se como metáfora para “articular” e o trabalho do pesquisador 

funda-se na apreensão dessas relações (LEAL 2006 p. 20-23) 

 

 

Em diálogo com Leal, acreditamos na sua proposta de olhar narrativizante, sobretudo 

na medida em que temos na sociedade a potente possibilidade de acesso a repertórios que 

antes eram exclusivos e agora se tornam cada dia mais acessíveis, embora ainda seja preciso 

questionar o quão acessíveis e democráticos.  

Bretas (2006) complementa sobre essa questão que 

 

A existência de um mundo de imagens compartilhadas, provenientes de repertórios 

coletivos apropriados pelos atores individuais, possibilita o experiementar em comum, 

indicando uma dimensão estética, na qual a forma partilhada é elemento fundante da 

sociedade: “o prazer dos sentidos é constitutivo do impulso vital, ele “faz a sociedade” 

(MAFFESOLI, 1996 p. 84) Na perspectiva da complexidade, os resultados da 

interação dos homens uns com os outros interferem na produção de uma consciência 

da vida (BRETAS 2006 p. 35) 

 

 

Em nosso olhar narrativizante sobre as obras da Filmes de Plástico, estamos com 

Jacques Aumont quando ele diz: 

 

A encenação está em toda a parte, nada se pode imaginar sem ela. A vida urbana é 

regida totalmente por gestos de encenador, conscientes ou forçados, pessoais ou 

colectivos. Toda a gente sabe disso, e desde os grandes regimes ditatoriais da Europa 

dos anos 20 e 30, os poderes, sobretudo se pretender ser absolutos, só existem a custa 

de uma boa dose de encenação. (...) A pior encenação é aquela que menos perdoa a 

improvisação, o acidente, o erro de apreciação (AUMONT, 2008 p. 10-11) 

 

 

Performance, cena, gesto e força são colocados portanto em evidência e como formas 

de agenciamento de leitura e construção desse olhar sobre os filmes. Advinda do teatro, a 
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ideia de encenação foi amplamente debatida e é muito polivalente para tratar o cinema. Como 

elucida Aumont  

 

Como a expressão indica, e até duplamente, encenação tem a ver com o teatro e com a 

teatralidade. Como encenar sem ter definido primeiro, pelo menos implicitamente, 

uma cena? Inversamente, em caso de algo semelhante a uma cena, que podemos nela 

colocar? Se a encenação é um gesto do teatro, como compreender sua intervenção no 

cinema? (AUMONT 2008 p. 12) 

 

 

        O que nos é possível apreender através/a partir dos contornos das cenas já revistas até 

aqui na trajetória da Filmes de Plástico? Partindo da provocação de Aumont o que se pode ver 

dentro/fora das cenas da Filmes de Plástico? Justo nós. 

Embora estejamos aqui pensando nas particularidades dessa encenação das ficções de 

nós na Filmes de Plástico, uma produtora-coletivo inserida no contexto do cinema brasileiro 

recente e independente, vejamos o que nos suscita a inquietação de Aumont sobre os papéis 

dos sujeitos na realização fílmica. 

 

 

O realizador, evidentemente, é aquele que realiza. Mas o que é que ele realiza? Hoje 

em dia, temos uma tendência a dizer que realiza um filme: ora, este termo foi 

concebido para designar aquele que realiza, ou seja, que faz passar um argumento para 

a realidade sensível. O realizador é um homem do concreto, do visível e do audível, 

aquele que sabe traduzir uma narrativa escrita em ações e gestos (AUMONT, 2006 p. 

21) Trata-se, pelo menos no cinema clássico, de garantir que o espectador veja tudo, 

que o veja confortavelmente e sem ambiguidades e, sobretudo, que o veja de maneira 

a não desejar ver outra coisa (AUMONT p. 37) 

 

 A função do realizador está, segundo a descrição de Aumont, mesmo no cinema 

clássico, altamente em diálogo e troca com os atores, a equipe e, por fim, o espectador. Isso 

porque a encenação é o que criaria o sentido no diálogo entre essas instâncias. 

 

Deste modo, a direção de seu movimento é preservada de um quadro ao seguinte e é 

este fator visível que cria conexões entre os locais (e os quadros); o espectador é 

levado a ligar imaginariamente os dois campos, identificando, na margem do quadro, 

uma abertura visível ou não (na maioria dos casos uma porta), que leva de um ao 

outro (AUMONT, 2008 p. 34) 

 

 

Sobre as exigências do longa-metragem, o autor coloca que 
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Com o longa-metragem, estas exigências atenuaram-se. Havia menos uma 

necessidade de comprimir a história na longa-metragem (feature film); havia menos 

uma compressão dada a montagem rápida, mais tempo para criar atmosfera, para fazer 

retrato de personagem e acrescentar profundidade psicológica (...) Os conselhos dados 

num manual de 1914 para a escrita de um argumento resumem-se no título de um dos 

capítulos: sequência e consequência; causa lógica e solução integral; clímax 

sustentado; todas as expectativas concretizadas”. Em poucas palavras é assim 

concebida a estrutura considerada ideal para um longa-metragem (AUMONT 2008 p. 

42-43) 

 

 

Como vimos através da experiência de transição dada pelos roteiros de Ela volta na 

quinta (2015), inicialmente um curta-metragem e depois transformado em longa de ficção, 

essa dinâmica hierárquica entre curtas e longas-metragens já não é uma questão tão 

fundamental, ao menos para o cinema brasileiro contemporâneo independente e mais 

especificamente a produtora-coletivo sobre a qual nos debruçamos em sua trajetória. 

Retomemos então a discussão em torno da encenação e planificação.  

 
 

O que é planificação? Do ponto de vista técnico, nada mais do que aquilo que sugere o 

termo: uma fragmentação da continuidade narrativa, que a corta (decoupe) em 

pedaços mais pequenos, cada qual com uma unidade (em geral, no sentido mais 

clássico: unidade de lugar, de tempo, de ação). (AUMONT 2008 p. 49-50) 

 

A planificação, assim como a encenação para o autor é tudo menos uma questão 

técnica. O que colocar em campo é uma decisão fundamental porque estabelece uma dinâmica 

de construção de universos e personagens, espectador, realizador, cinema, tudo enfim está 

depositado nessa imagem-som-amálgama que é o plano e que pode gerar o plano-além do 

filme do espectador. 

Ao ator é reservado o papel de encenar como se encenasse a si mesmo, afinal para o 

autor “Acima de tudo, o bom actor é aquele capaz de sugerir que não é um actor, que não 

representa uma personagem, mas que é uma personagem” (AUMONT, 2008 p. 72). Isso 

porque para Aumont, “o objeto de arte do cinema é o mundo”. (p. 80) 

 

“A partir do que existe”... Com este fundamento paradoxal, percebe-se melhor a 

definição da arte do cinema. O artista não tem escolha, já que o seu arbítrio, o seu 

desejo e a sua vontade estão condicionados: é o mundo que define todo o trabalho 

artístico, até ao próprio espectador (que também não tem escolha: face ao filme, só 

receberá o mundo, nada mais deve procurar). A arte do cinema é fazer uma imagem 

do mundo (não um realismo bruto), mas esta imagem deve ser mesmo do mundo 

(também não um irrealismo). (AUMONT 2008 p. 80) 

 

 

Nesse sentido, os corpos em cena podem ser encarados como metáforas das relações, 

ou como aqui estamos preferindo pensar espaços e corporeidades que permitem acessar o 
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plano dos afetos que os mobilizam em sua dinâmica de aparição, desaparição, repetição e 

transformação. Seguindo com as reflexões caras a esse tópico sobre encenação, Aumont nos 

propõe um pensar sobre o enquadramento. Para o autor,  

 

Encenar é antes de tudo, enquadrar. O quadro é o primeiro instrumento de trabalho do 

realizador.  Se o realizador tem uma ideia clara do argumento, daquilo que espera dos 

actores, e se tem um determinado grau de domínio sobre a montagem é na rodagem 

que exercerá mais plenamente seu domínio. Como? Pela sua ciência do setup (da 

organização, da disposição, do ponto de vista) (AUMONT 2008 p. 137)  

 

 

Não por acaso (ou foi o acaso?) nossa fotocópia do livro A encenação no cinema de 

Jacques Aumont, de onde replicamos essas citações que nos saltam aos olhos dado o intenso 

diálogo com o nosso tema e objeto de pesquisa, vem encadernado em sequência do livro 

Figuras traçadas na luz, ambas retiradas a partir de livros da biblioteca da UFMG, pelo 

amigo-pesquisador Roberto Cotta. 

Não acreditamos, por exemplo, que determinado procedimento (como o plano-

sequência) contenha em si e por si só a questão documental da experiência. O mesmo pode ser 

experimentado por uma decupagem ágil e diversificada, a depender do contexto de recepção e 

produção da obra, como vemos em filmes como Morro do céu, por exemplo.  

Segundo Bordwell, 
 

 

 

O estilo do filme interessa porque o que é considerado conteúdo só nos afeta pelo uso 

de técnicas cinematográficas consagradas. Sem interpretação e enquadramento, 

iluminação e comprimento de lentes, composição e corte, diálogo e trilha sonora, não 

poderíamos apreender o mundo da história. O estilo é a textura tangível do filme, a 

superfície perceptual com a qual nos deparamos ao escutar e olhar: é a porta de 

entrada para penetrarmos e nos movermos na trama, no tema, no sentimento – tudo 

mais que é importante para nós Não só pessoas e objetos  concretos são denotados 

pelo estilo, que também pode denotar questões expressivas ((BORDWELL 2009 p. 

58-59) 

 

Sobre as questões de decupagem e a construção de uma linguagem do cinema, o autor 

assume que “O cinema americano invadiu o mundo  logo depois da Primeira Guerra Mundial 

e a decupagem hollywoodiana logo se tornou a linguagem oficial do cinema” (p. 119). No 

entanto, “Entre o final dos anos 1950 e o início dos anos 1970, os diretores europeus 

exploraram modos de compor imagens que visavam amortecer o fluxo do drama dentro da 

cena”. A relação da forma com o tempo da sociedade vai ficando então menos nebulosa, 

culminando na ideia de tractus trazida a cena pelo autor: “Tractus designa tanto abrir um 

atalho (tarefa do diretor) como seguir um atalho já aberto por outros, como fazemos ao assistir 

a um filme ou estudar os traços da imagem” (BORDWELL 2009 p. 305) E segue sua reflexão 
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dizendo que “O paradigma problema-solução implica agentes sociais: um ou mais indivíduos 

que enfrentam um problema e tentam superá-lo. Em nossa área, os agentes são os diretores” 

(2009 p. 325). Talvez, mas não só, como nos vão mostrar a análise dos filmes selecionados. 

Os nós, a coletividade, se bem olhada, pode ser lida em si como um resultado dessa 

perspectiva da cena como resultado de problema-solução. Queremos trabalhar com ficção, 

mas para editais, por exemplo, é necessário ter currículo para isso. Como fazemos? Fazemos 

entre nós. E se não somos atores, narramos a partir do que vivemos. Não é à toa que as ficções 

– tanto em estrutura de produção, como narrativa – foram ficando mais complexas com o 

passar do tempo e o ganho de experiências pelo grupo analisado. 

Assim como a estrutura da tese mais pessoal, narrada na primeira pessoa do plural e 

deixando às claras as relações que fizeram essa tese é uma estratégia para sua existência, 

ainda nessa lógica problema-solução, para que enquanto texto ela consiga se aproximar das 

vivências da pesquisa de campo e narrá-las, em um espaço menor de tempo, afinal a pesquisa 

de campo ocorreu do meio do doutorado para cá.  

Mas, voltando ao cinema, os nós, no sentido da realização coletiva e de falar de si a 

partir de um outro si-mesmo (família, amigos), construído a partir do comum, do que é 

partilhado, é uma estratégia interessante se lida sobretudo sob a ótica da economia. Além da 

economia dos planos, como nos contou Renato Novais, irmão de André, durante as filmagens, 

Fantasmas (2010) foi realizado com um orçamento de cinquenta reais. Claro que havia a 

câmera, que era de Gabriel. Claro que havia os atores (?) que eram eles mesmos. Mas fazer a 

partir de si pode ser uma boa estratégia de viabilidade e existência nas obras. E claro, num 

passo seguinte, um nó indesatável da existência com a política e a resistência. Embora essa 

questão do pouco investimento seja dissensual mesmo dentro do grupo, afinal, nos fala 

Maurílio Martins
38

, que dizer que o cinema é barato pode ser, nos tempos de hoje, uma 

articulação política perigosa. Assim, ele lembra que, em Fantasmas (2010) de fato não foi 

gasto muito naquele momento, mas foi preciso investimento em escolas de cinema, formação, 

câmera, que precisam ser contabilizados ao se pensar em fazer um filme.  

A existência dos filmes planificados como estão nos dão que não somos os únicos 

espectadores. Os realizadores são os primeiros espectadores de seus filmes, ainda no 

antecampo, ou no fora-de-quadro. É porque não estão em quadro, mas porque são eles que 

 

38 
 Ver entrevista em anexo ao final da tese. 
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não estão em quadro, que as atuações de seus familiares e amigos, em campo, consegue se 

fazer presente no plano.  

 

3.3 O próprio no cinema (em) comum: tensão entre nós 

 

 

O que fazer dessa alteridade, que, se filmada, é 

aquela que se oferece e não mais a que se recusa?  

 

(COMOLLI, 2009, p. 13) 

 

 

Em Ver e Poder, Comolli (2009) inicia suas discussões com a inquietação do risco do 

real ainda hoje, numa sociedade altamente espetacularizada. Apesar da generalização do 

espetáculo através das questões da democracia midiática, o autor pontua que “entretanto o real 

resiste. Ele ainda perturba  as representações que tentam reduzí-lo” (2009 p. 9). Para definir 

real, dentro de sua perspectiva, o celebrado filósofo comenta que ele chama de real “aquilo 

que os poderes não cansam que aferrar, que os faz tropeçar, que os cega” (p.10). Ainda no 

prefácio à edição francesa, Comolli estabelece como ficam as dinâmicas do espectador: “Crer, 

não crer, crer apesar de tudo o que desmente a crença – são as questões do cinema” (p. 11).  

Seguindo suas reflexões, o autor coloca que entre o mundo e a arte cinematográfica, é 

no diálogo com o espectador que no cinema fazemos sentido. Isso porque  

 

O devir-cinema do mundo não se fez sem nós. Isso quer dizer que o lugar do 

espectador é o leitmotif destes textos, é um lugar estratégico, ligado às relações de 

força em jogo nas sociedades capitalistas, um lugar político. Ao mesmo tempo, o 

cinema transformou o mundo – e a câmera transformou a figura humana. A máquina-

cinema inclui o mundo como o mundo inclui a mata (...) O espectador de uma 

representação interpretada por atores é solicitado a crer que esses diferentes pedaços – 

corpo, texto, narrativa – se reúnem na unidade da cena (COMOLLI, 2009 p. 27-29) 

 
 

Nesse sentido, as instâncias são naturalmente imbricadas na construção dos sentidos e 

dos personagens num filme, mesmo as que a princípio parecem estar mais externas ao filme, 

como a espectatorialidade. Mais do que os corpos em cena, há um momento em que ocorre 

que  “o eu-espectador-vejo se torna o eu-vejo-que-sou-espectador” (COMOLLI, 2009). Há, 

portanto, uma dimensão reflexiva do olhar. Ainda nas palavras de Comolli (2009), que nesse 

momento não podiam ser mais nossas:  
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A representação supõe um corte (cena/sala, ator/espectador, personagem/espectador) 

mas esse corte ainda é uma relação. Ela separa e, separando, permite a relação, a 

interação transformadora e não simuladora. Articulação. (COMOLLI, 2009, p. 106) 

 

 

Segundo Nick Browne (2012), uma das razões que podem ser propostas para explicar 

os setups e os campos espaciais que eles mostram, assim como as sequências de planos, é sua 

relação com a psicologia dos personagens 

 

Evidentemente, o espectador está em vários lugares ao mesmo tempo: com aquele que 

vê no interior da ficção, com aquele que é visto,e ao mesmo tempo, em posição para 

avaliar e responder aos argumentos de cada um deles. Isso indica que, tal como aquele 

que sonha, o espectador fílmico é um sujeito plural: em sua leitura, ele é e não é ele 

mesmo (BROWNE, 2012 p. 246) 

 

 

Ainda sobre essas dinâmicas da cena e presentificação nos corpos, David Bordwell 

fala sobre a relação entre os tempos sociais e os padrões e rupturas ao longo das épocas e 

escolas-movimentos. Em seu texto “O cinema clássico hollywoodiano: normas e princípios 

narrativos”, David Bordwell traz colaborações que podem nos ajudar nesse momento do 

trabalho. Para o autor, em sua visão de narrativa, podemos considerá-la como representação, 

semântica e estrutura.  

Para o autor, ao tratar da narrativa clássica, afirma que mesmo nela o espectador 

realiza operações muito ativas. Pode-se ver isso nas ficções da Filmes de Plástico. Longe de 

querer colocá-los apenas como clássicos.  

 Retomando brevemente a questão das ficções e sua relação com a construção de 

sentido e as posturas espectatoriais que permitem sua experiência estética e suas 

particularidades, segundo Murray Smith (2012) 

 

Um dos aspectos fundamentais de nossa percepção cotidiana da experiência ficcional 

é o de que, aquele que percebe – espectador ou leitor – de certa forma perde sua 

consciência habitual durante o envolvimento com a ficção. Entregues ao mundo 

ficcional, esquecemos que se trata de uma ficção. (SMITH, 2012, p. 140) 

 

 

Em geral, segundo a autora, a ficção revela-se como ficção. No entanto, o gesto da 

revelação ocorre da mesma forma? Ela é passiva como pontua boa parte da teoria, que 

normalmente atribui ao documentário a postura reflexiva? O autor desconstrói essa questão 

em seu texto e propõe interessantes argumentos em torno da noção de atenção e reflexividade.  

 

 



166 

 

Uma das minhas proposições é a de que as obras ficcionais possibilitam novas 

experiências – quase-experiências – em lugar de se limitarem a repetir experiências 

habituais. (...) Toda forma representacional é construída tendo como base tanto 

convenções estabelecidas como afastamento em relação a elas. O uso de estereótipos 

pelos filmes comerciais não elimina a possibilidade de utilizarem o não-familiar 

(SMITH, 2012 p. 168) 

 

 

Tomemos emprestado o termo não-familiar e nos permitamos uma brincadeira com os 

familiares, que é foco deste capítulo.  

Richard Allen em seu texto “Olhando imagens cinematográficas”, (2012) pontua: 
 

 

O que vemos ao olhar uma imagem cinematográfica? Essa é uma questão 

fundamental, que tem merecido atenção de todas as correntes da teoria do cinema. (...) 

Mas a resposta a essa questão, por sua vez, depende de como entendemos o ato de ver 

em si. (ALLEN, 2012 p. 189) 

 

 

Os filmes da Filmes de Plástico são filmes de cinéfilo, filmes de quem vê cinema, no 

entanto o namoro com a ficção – com os gêneros - os torna muito acessíveis e cria diálogos 

reflexivos importantes que tem potencialidade de operar como articulador de continuidades e 

descontinuidades com a história do cinema brasileiro, sobretudo. Mas, sobretudo a partir da 

abordagem de corpos e espaços populares, além do interesse por algum diálogo com o gênero 

cinematográfico – drama, comédia, realismo fantástico – também apresenta forte apelo 

popular. Além desses dois aspectos de sua filmografia, da relação de cinefilia, do gosto pelo 

popular, divertido, há ainda uma outra questão: a relação de proximidade e familiaridade com 

o cinema brasileiro em si. Como bem disse André Novais em entrevista:  

 

 

Quanto mais você assiste, mais você aprende. Essa coisa especificamente de cinema 

brasileiro, o Gabriel escreveu na revista, eles estão meio parados, mas ele escreveu lá. 

Na época que a Filmes Polvo começou na Escola Livre de cinema eu acabei 

conhecendo o pessoal. E tinha o Rafael Ciccarini e ele falava muito que pra fazer 

cinema no Brasil é preciso conhecer o cinema feito no Brasil. Isso é algo que tenho até 

hoje. (...) Eu não sei se tem referências diretas, mas tem assim... Carlos Alberto Prattes 

Correia. Tem o Carlos Reichenbach, Leon Hirszman, cinema marginal. Para o pessoal 

da El Reno, para eles é referência explícita mesmo, o cinema marginal. (NOVAIS, 

André, 2016, em entrevista a nós) 
 

 

André cita a questão dos realizadores da década de 1960-1970 e do cinema marginal e 

naturalmente lembramos na conversa mesmo o quanto já havíamos ensaiado essa 

aproximação, sobretudo por conta da questão da coletividade, certo gosto pela ficção, pelo 

deboche, pela ironia, pelo deslocamento, pelo uso do não-profissional. Se é possível pensar 

um processo de ruptura performando pelos filmes com o Cinema da Retomada, talvez seja 
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possível sinalizar uma continuidade, uma aproximação, de alguma forma, em algum nível, 

desse cinema brasileiro independente com o cinema marginal da década de 1970, sem 

generalizações, no entanto, mas através dessas dinâmicas no ritual do cinema e da 

coletividade e também a partir das referências por eles sinalizadas. São referências que 

inclusive marcam a sua formação e seus encontros, na cidade e nos locais de cinefilia, como o 

Cine Humberto Mauro. Nesse dia mesmo tivemos a oportunidade de nos reunir a André, 

Pyrata, Ewerton Belico, Roberto Cotta, Leo Amaral, dentre muitos outros sujeitos de nome 

próprio que compõe e experienciam vivências em comum a partir da experiência do cinema 

na vida banal. 

 

 

3.3.1 Repetição de escolhas, transmutação de corpos: uma Contagem fabular 
 

 

Mas como falar de si mesmo sem mencionar os 

outros que os rodeiam?  

 

(SCHITTINE 2004 p. 106) 

 

 

Os últimos foram os primeiros. Começamos essa tese falando de Ela volta na quinta 

(2015) e Constelações (2016), respectivamente, últimos filmes lançados pela Filmes de 

Plástico. O longa-metragem teve alcance às salas comerciais, o curta-metragem ainda segue o 

circuito de festivais. Dos últimos aos primeiros, é um clique de link. Como dissemos, Filme 

de Sábado (2009), está disponível no youtube, assim como Dona Sônia (2012), Fantasmas 

(2010), Mundo Incrível Remix (2014), Pouco mais de um mês (2012), Quinze (2012), Estado 

de Sítio (2010).    

Filme de sábado (2009), assim como Ela volta na quinta (2015) e Constelações 

(2016) é um filme em que há intercâmbio entre o fora e o dentro, entre equipe e personagens, 

entre vida e arte. Nosso colega de grupo de pesquisa, pesquisador e realizador Leon Sampaio, 

quando de nossa apresentação do primeiro capítulo na reunião de 19 de janeiro de 2017 para 

avaliação do grupo de pesquisa, sinalizou, dentre outras pertinentes observações a importância 

de Fantasmas (2010) para a pesquisa, dado sobretudo por ser fundante dessa estética da 

intimidade desenvolvida pelo grupo. Concordamos com a importância de Fantasmas para 

esse gesto de leitura e criação a partir da intimidade, mas acreditamos que ele está presente 

desde Filme de sábado (2009), primeiro filme do grupo.  
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Em Filme de Sábado, por exemplo, a associação entre o olho, o olhar, a câmera, as 

imagens de arquivo e o cinema de ficção como arquivo da experiência fílmica já podem ser 

vistos. Claro que Constelações (2016), até por seu lugar na filmografia, já conseguiu desenhos 

mais elaborados desse renegociar entre vida e arte, eu e outro, coletivo e individual. Embora 

mais elementar e primário, estes elementos estão lá, no primeiro filme, desde o início. 

O filme se inicia após o crédito que indica que ele foi feito com recursos particulares e 

com apoio da UNA, onde nesse momento estudavam Gabriel e Maurílio o curso de cinema. 

De início uma imagem de arquivo do registro de uma mulher acompanhando uma criança em 

seus primeiros passos, sendo registrada por um fotógrafo e o fotógrafo pelo cineasta. 

A narrativa acompanha o preparativo de uma praia artificial com areia de construção 

roubada do vizinho, baleia inflável, guarda-sol, cadeira de praia e até sorveteiro contratado 

para vender picolé exclusivamente para o mineiro desejoso de orla. Quando a chuva aperta o 

jeito é esperar a chuva passar. A chuva até vai embora, mas o que fazer para trazer o sol de 

volta? Eis então que os personagens saem de dentro de casa com um equipamento de 

iluminação de cinema e o colocam fazendo as vezes do Sol e salvando a brincadeira. Para o 

espectador o jogo da encenação consciente daqueles personagens-atores ficou, então, às claras 

e fica evidente a consciência dos personagens representação, a encenação, a mistura entre 

ator-personagem, entre vida e filme.  

Maurílio faz o vendedor de picolés (profissão que já teve na vida real) Pernambuco e 

André Prata, cujo personagem tem o mesmo nome seu, o praieiro de plástico, no sentido de, 

de brincadeira. O personagem de Maurílio volta a aparecer em Aliança (2013), longa-

metragem realizado por Gabriel Martins, Samuel Marotta e Leonardo Amaral, uma produção 

da Filmes de Plástico e da El Reno Fitas, com a mesma bermuda amarela (com a qual ele 

estava também durante as filmagens de No Coração do Mundo).  

 

Figuras 130-139 – fotogramas finais de Filme de Sábado (2009) 
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Fonte:  Filme de Sábado (2009) 

 

  

O filme termina com uma dedicatória para Fred e seus amigos. Vendo em sequência 

do Constelações é impossível não lembrar do personagem Fred, que morreu em Constelações 

e motivo do deslocamento de Renato e seu encontro com a Stine e com seus medos, consigo 

mesmo. Não é coincidência o nome, afinal, como nos revelou Maurílio Martins, é comum nos 

filmes da Filmes de Plástico o uso de nomes próprios de pessoas que eles conhecem e que são 

de seu convívio particular, ainda que não corresponda exatamente ao personagem 

representado em questão. A ideia do ordinário está presente desde o título do filme que pode 
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ser lido como ausência de nome próprio, como um título provisório de uma atividade 

corriqueira e cotidiana, o filme de sábado, de domingo, de terça. 

 O comum e o próprio nos nomes é um recurso importante de expressão. Em entrevista 

informal durante as filmagens de No Coração do Mundo
39

 Maurílio nos comentou que este é 

um recurso criativo que ele usa em seus roteiros. “Seu Alcides”, nome do personagem 

interpretado por seu vizinho sanfoneiro Delardino era o nome de outro vizinho seu. Segundo 

ele, só não deixou o nome de Delardino mesmo porque as pessoas tinham dificuldade em 

pronunciar o nome dele, o que poderia prejudicar as filmagens. Assim, Fred é um outro nome 

para amigo, motivo de realização de um momento, trajeto, deslocamento, filme, rumo a um si 

mesmo no outro.  

 Seu Alcides é um dos personagens do curta Dona Sônia pediu uma arma para seu 

vizinho Alcides (2012). O filme, que tem cerca de 18 minutos, começa da seguinte forma: 

 

Figuras 140-150: Fotogramas  iniciais do filme Dona Sônia (2012) 

  

  

 

39  
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Fonte: Filme Dona Sônia (2012) 

 

 

 O filme, realizado com apoio do Edital Filme em Minas, organiza seu discurso 

ficcional a partir da relação entre esses dois personagens que podemos ver nos planos 

destacados acima. O som é ruidoso até que aparece o primeiro plano da mesa vazia. A 

narrativa mostra a personagem de Dona Sônia, interpretada por Rute Jeremias (que também 

nunca tinha atuado antes, mas seu nome foi citado em Fantasmas, como sendo amiga da mãe 

de Gabriel, o que de fato é) sendo apresentada por esse homem.  

 Aparentemente o personagem é um documentarista ou um apresentador de reality 

show, sem envolvimento pessoal com a personagem. Ele olha para dona Sônia como quem 

observa um ser distante de si mesmo (desde a moradia, já que suas primeiras falas são 

justamente sobre a distância entre sua casa e o bairro da senhora). Ela não demonstra interesse 

em sua narrativa sobre as distâncias (meia hora de carro) e o trânsito ruim, segue lavando os 

pratos como se ele não estivesse ali, sem interagir. Até que ele olha para ela e diz: “eu sei 

onde é que ele tá, Dona Sônia”. A câmera evidencia o interesse da personagem que por um 

instante demonstra interesse em ouvir o que aquele homem tem a dizer. Em seguida, surgem 

as imagens de arquivo de Joca, seu filho, assassinado por dívida de drogas. 

 

Figuras 151-158: Fotogramas Dona Sônia 

  

  



173 

 

  

  
Fonte: Dona Sônia (2012) 

 

 

 O realizador futuca Dona Sônia e a observa como quem observa a um animal, com 

curiosidade, mas sem afetividade, vendo as imagens do filho quando criança e jovem. Ele 

parece filmar distâncias. Em seguida vemos Dona Sônia andando pela rua e indo encontrar 

Alcides. A cena com Alcides (interpretada por Seu Delardino) tem dois regimes de 

representação que marcam performances de atuação distinta: primeiro, ele aparece como se 

conversasse com Dona Sônia, espontaneamente sobre a questão da violência nas cidades. Sua 

fala tem marcas de expressividade muito natural. Em seguida, num plano frontal ele parece ler 

o que é a indicação do roteiro que diz que Alcides entrega a arma para Dona Sônia como 

prova da paixão que sente por ela. Novamente o elemento da confissão para a câmera. 

Entendendo os realizadores como primeiros espectadores da obra e razão daqueles corpos em 

cena e do próprio corpo do filme em si, sua forma, fica reforçado que a confissão do roteiro, 

da ficção, a performance dos atores em geral, não é exclusivamente para nós, espectadores em 

geral, mas sobretudo para e por causa deles, realizadores. 

Na sequência, Dona Sônia deixa os pratos sujos na pia e ouve seu programa gospel na 

rádio enquanto contempla seu bairro. 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

Figura 159: Fotograma Dona Sônia  

 

Fonte: Dona Sônia (2012) 

 

Em seguida o realizador a leva até uma casa e diz que é ali. Ela entra na casa e o plano 

é o mesmo plano inicial da sala de jantar que apresenta o filme. Com a imagem no rosto dela, 

no fora de campo ouvimos o abrir de uma porta. No plano seguinte um homem que até então 

não tinha aparecido na história parece surpreso com a presença de Dona Sônia. 

 

Figuras 160-177: fotogramas finais do filme Dona Sônia 
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Fonte: Filme Dona Sônia (2012) 

 

No final, a ficção explode, como é acionada a arma de Dona Sônia. Os créditos 

repetem os nomes já vistos na equipe de outros filmes aqui trazidos à análise. Além disso, Tia 

Nene e suas fotos, dedicatória que encerra os créditos do filme, faz pensar o lugar da 

produção de imagens familiares e sua importância para o Gabriel Martins (que também será 

explorado em outra curta seu chamado Mundo Incrível Remix e como pudemos ver nós 

mesmos durante as filmagens de No coração do mundo, através de seu pai, Geraldo, 

personagem-fotógrafo do filme, que é também responsável, normalmente, por fazer o making 

of das obras).  

Durante as filmagens de No Coração do Mundo, ele, o pai de Gabriel, diz que, ao 

fotografar os bastidores dos filmes, ele sempre presta atenção que, quando Maurílio e Gabriel 

estão dirigindo e olhando no monitor como a cena está acontecendo, eles sempre sorriem e 

reagem em sintonia. Para ele, isso é uma marca de uma geração, essa realização do que se 

deseja fazer com quem se desejar trabalhar (mas isso é uma discussão para o próximo 

capítulo, quando vamos abordar a questão dos realizadores e, posteriormente, do panorama de 

cinema independente). Talvez possamos relacionar isso a abordagem que André e Maurílio 

dão à questão da amizade e de filmar amigos e entre amigos como procedimento artístico-

estético.  

 

na prática eu só filmei com amigos. Acho que o percurso é natural pra gente. E tem 

amigos que se admiram tecnicamente. Igual o Gabriel que faz a fotografia, eu me 

identifico com a forma como ele fotografa. Eu conheço o Gabriel desde 2005. 

Maurílio desde 2008. De certa forma é bem geracional mesmo. Eu tinha 17 anos 

quando entrei na escola livre. Tem isso da tecnologia digital de fazer os filmes com 

mais facilidade. O Estado de sítio a gente era novinho. 20 anos atrás tinha festival que 

só aceitava filme em película. (NOVAIS, André, 2016, em entrevista à pesquisadora) 

 

 

 Maurílio coloca a presença do amigo no lugar daquele que você admira e que é capaz 

de viabilizar suas obras devido à partilha de crenças, de histórias de vida, de vizinhanças, de 

identificações. Nas palavras de Maurílio: 
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acho que existem duas formas de se ir a esses filmes para mim: o da produção, não 

mudou nada na minha cabeça... nossa relação é a mesma: um contando ideia pro 

outro... ideias sendo divididas... filmar era tranquilo... filmar na casa do André o 

Fantasmas. (...) É um negocio incrível ter ido filmar Fantasmas... eu faltei estagio num 

dia e nós fomos fazer um filme, um filme de amigos. Assim como tinha sido Filme de 

sábado. Eu atuei no Filme de Sábado, no Fantasmas. O André fez isso... ele tinha o 

roteiro... ele chega com a gente no roteiro... apagando vestígios da realidade mas ao 

mesmo tempo... literalmente uma ficção da própria vida, como poucos fazem. E é 

dele. É genuíno. E ai quando ele entrega o roteiro, eu e Gabriel fazemos uma primeira 

leitura... a gente vai filmar e a gente coloca muito das nossas coisas ali. terminamos 

ali... quando vemos isso pronto... é o único que eu consigo enxergar como um objeto 

como um filme que não parece que eu não estou ali: o resultado é tão magnifico que 

eu consigo ouvir minha voz e não ter problema. Choro, rio. Eu acesso o filme de 

varias formas. Mas enquanto amigos e quando vou ver o filme em Brasília, eu choro 

compulsivamente. Eu vi aquilo tudo acontecer. A melhor forma do cinema de André é 

como ele consegue filmar a família dele e que faz o filme... e que to la captando som e 

no final quando vou ver isso no cinema não me emociono pensando no processo, mas 

do que tá ali... assim como Quintal acho um filme maravilhoso. A Zezé voando e eu 

estou lá balançando a perna dela. Cinema é isso, né? (MARTINS, Maurílio. 2016 em 

entrevista)  
 

 

 O relato de Maurílio sobre as experiências da ficção e da intimidade na Filmes de 

Plástico dá a ver a importância e a dimensão dos realizadores serem, ao participarem da 

equipe, os primeiros espectadores do filme, ainda no set de filmagem. Os procedimentos da 

ficção e a ficção em si, a escolha por fazer majoritariamente ficções, talvez se dê pelo fato de 

que a ficção é o testemunho, nesse caso, das relações de intimidade. Cinema, no caso deles, é 

isso, respondendo brevemente a indagação do realizador em sua fala acima citada. 

 Nesse sentido, Maurilio segue seu relato falando da experiência de se ver em cena em 

Fantasmas: 

 

A gente coloca ele para atuar em todos os filmes, os pais do Gabriel também. Minha 

mãe cozinhou no Contagem, se filma nas nossas casas. Tem uma cena no Ela volta na 

quinta, o pai encontrava a amante na casa da minha mãe. Aquela gata é minha. 

Quando você voltar, você vai ver: a gente vai filmar lá. A gente filma de 17 de agosto 

a 23 de setembro. Porque esse é o melhor momento que você pode acompanhar 

(MARTINS, MAURÍLIO, em entrevista para a pesquisa, 2016).  
 

 

 

Durante vários momentos nos ensaios e na filmagem de No Coração do mundo que é 

um amálgama de dois curtas, o Dona Sônia (já discutido aqui) e o Contagem (2010), ficou 

evidente a confluência e a cartografia que modulava o desejo de colocar os referentes em 

cena, seja na abertura do roteiro para histórias da vida dos atores, seja no desejo de filmar as 

ruas vizinhas, de filmar os corpos que já passaram pela trajetória. O reconhecimento daqueles 

corpos como índices de uma experiência particular daquele grupo era uma preocupação 

registrada não apenas pelos realizadores, mas pela equipe, inclusive aqueles que trabalhavam 
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pela primeira vez com a Filmes de Plástico, como foi o caso da atriz Grace Passô que dizia se 

identificar sobretudo pela questão da narrativa em periferia.  

Nesse ponto, narrar em periferia é mais do que narrar a periferia. A partir da ideia de 

periferia como algo fora do centro, podemos pensar nesse aspecto de construção narrativa 

que, não tendo como centro a hierarquia absoluta e a rigidez da autoria (no sentido clássico) 

consegue abarcar essas relações em sua forma, em suas formações. 

Fantasmas é um filme de pouco mais de um plano, filmado em pouco mais de um 

turno. O plano de um posto de gasolina e uma esquina. O filme que levou Contagem a ser 

conhecido e reconhecido no cenário brasileiro de cinema independente, assim como a Filmes 

de Plástico.  

 Apesar de mostrar pouco de Contagem, à noite, em apenas um plano e com os corpos 

mais em busca que aparecendo, é portanto ter sido realizado em Contagem, dessa forma 

despojada. No fora de campo, a cena nos mostra dois personagens sem corpo com nomes 

próprios, Maurílio e Gabriel. Eles conversam sobre seus movimentos, sobre o futebol, dívidas 

de dez reais, mulheres bonitas, filmes até que Maurílio descobre a presença da câmera (assim 

como o espectador): “Isso é uma câmera, bicho! Que que você tá filmando?” Ao que Gabriel 

responde: “Maurílio... negócio meu”. Seus corpos fazem barulho, abrem latas de refrigerante, 

arrastam cadeiras, fazem comentários sobre o bairro, citam moradores, como Dona Rute (O 

nome da atriz que interpreta Dona Sônia), como diz Gabriel: “Dona Rute, amiga da minha 

mãe (que de fato é) falou que tinha visto a Camila também”. Maurílio interrompe, mas 

Gabriel continua: “Dona Rute me falou que viu ela aquele horário”. E continua sua 

argumentação “Essa câmera você mete o zoom tá lá na esquina”. Maurílio tenta fazer Gabriel 

desligar a câmera, mas o máximo que consegue é fazer impacto do seu corpo sobre a imagem 

(ou seria a imagem que nos faz imaginar sobre o movimento do seu corpo?). A câmera como 

lugar de disputa da imaginação e da captura.  

Camila enfim é flagrada (e poderia não ser ninguém em si, porque o crédito não 

pontua a personagem
40

) e Maurílio pergunta o que Gabriel vai fazer a respeito. Ele diz: “Eu 

vou esquecer. Agora que eu vi eu vou esquecer, você vai ver”. Em seguida, numa disputa com 

o espectador, vemos a imagem sendo rebobinada. A imagem volta o tempo todo para o flagra 

 

40  A versão com a qual trabalhamos na tese não tinha, não tinha o nome da atriz que fez Camila. Vendo a 

versão disponível no Youtube, notamos uma diferença nos créditos que dessa vez pontua a atuação de Gabriela 

Monteiro como Camila.  
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de Camila. Assim como Dona Sônia, escrita por Gabriel, Gabriel (escrito por André), lembra 

e esquece, esquece e lembra, pela imagem de arquivo.  

 Contagem, cenário de fantasmas muito mais pela imaginação do que pelo que é 

mostrado, assim como Maurílio e Gabriel, foi filmada diversas vezes, como já vimos em 

Dona Sônia, Ela volta na quinta, sendo a principal locação da Filmes de Plástico, como nos 

contou Maurílio e podemos observa em uma análise rápida de seu roteiro, o coração do 

mundo para a Filmes de Plástico é Contagem, suas ruas, vizinhos, pessoas e luzes amarelas. 

 Relacionando a constelação de imagens do making of do filme que acontece em 

Contagem e o filme Contagem temos diálogos interessantes. Observemos abaixo. 

 

Figuras 178-188: Fotogramas iniciais do filme Contagem (2010) 
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Fonte: filme Contagem (2010) 

 

 

O filme mostra Contagem como coração dos personagens Ana e Marcos, Rose e Miro. 

Os corpos recorrentes também mostram uma narrativa recorrente que explora Contagem e em 

especial o Bairro Laguna, onde Maurílio mora de forma muito intensa.  

As formas de encenação, narrativa e montagem estão a serviço do lugar. Isso nos 

lembra que a contagem (no sentido também de contação) é sempre fabular na medida que é, 

não um espaço público impessoal, mas o espaço público específico de um grupo de sujeitos, 

filmada a partir das relações afetivas que estabelecem com o local. Contaminada pela 

intimidade, transforma-se em um dos espaços sob o risco da ficção. A cena final de Contagem 

(2010), assim como toda a sua narrativa, feita de idas e vindas nos mesmos lugares, parece se 

voltar para mostrar os arredores, a vizinhanças, que vai aparecer em Ela volta na quinta, 

Dona Sônia, Quinze, Quintal, enfim, diversos outros filmes. 

Uma questão importante é que há um plano que se repete nesses e em outros filmes 

que é o plano de um bairro de Contagem visto de cima, agora não mais de noite, como no 

quintal de Fantasmas (2010), mas de dia mesmo, de um ângulo e lugares que permitem 

imagens muito semelhantes. 
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Figura 189: imagem de Contagem vista pelo ponto de vista de cima é repetida, de forma semelhante em diversos 

filmes da Filmes de Plástico 

.Fonte: canal da Filmes de Plástico no youtube 

 

 A imagem que vemos acima de Quintal, repete-se em Ela volta na quinta (2015), e 

pode ser vista de forma muito semelhante em Contagem (2010) e Dona Sônia (2012).  

 

 

3.3.2 Amizade, família: o lugar da intimidade, da ficção e da crueldade 
 

 

 Quando exibimos Ela volta na quinta (2015) numa reunião do grupo de pesquisa 

LAF-Nanook, em janeiro de 2017, Angelita Bogado, nossa colega de doutoramento, nos 

provocou a buscar no filme evidências dessa relação eu-nós que nos é tão cara e incorporar 

isso ao texto da tese. Ela falava isso quando da avaliação do nosso primeiro capítulo, acerca 

da espectatorialidade. Ela tem razão. Cooperativa e generosa, nos fez uma provocação que 

não tinha nos ocorrido até então. Ela disse: “Você precisa buscar evidências que comprovem 

essa relação eu-nós no filme. E elas existem, por exemplo, vendo agora o filme eu reparei que 

está escrito desde a logo “Filmes de Plástico apresentam”, no plural”.  

 A partir da colaboração de Angelita, nos voltamos à investigação dessas evidências, 

algumas já incorporadas a esse texto, quando escrevemos esse parágrafo. O verbo na primeira 

pessoa do plural “apresentam” está presente quando os filmes têm mais de uma produtora ou 

financiamento, de acordo com nossa observação. No entanto, não deixa de ser válido, afinal, 

são agentes e actantes da realização cinematográfica. Assim como os filmes, os atores, os 

realizadores e espectadores. Como bem disse André 
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foi a primeira vez que a gente passou por isso. A Vitrine é quase que a única que 

distribui esse tipo de filmes. Foi legal, eles toparam distribuir. Eu já conhecia a Silvia 

de outros festivais. Ela tinha visto um corte e quando o filme entrou em Brasília, ela 

entrou em contato pra distribuir. Ai passou em alguns cinemas em alguns estados 

(NOVAIS, André, 2016).  

 

 

 Na fala do realizador fica evidente o poder de ação e a importância da Vitrine Filmes 

como distribuidora, assim como da dinâmica de festivais para ampliação do círculo de 

relações e espectatorialidade do filme. Também sobre essa questão de viabilização e agentes 

viabilizadores das obras, Maurílio comenta sobre o processo de editais ao qual submeteu No 

Coração do Mundo e suas implicações.  

 

nós ganhamos dois editais para o No coração do mundo. Só se ganha edital se você é 

uma empresa constituída. É um segundo passo. Nenhum de nós tem alguem por tras 

pra bancar. E o bom é que se você consegue esse trabalho e fazer os filmes que a 

gente faz... até hoje isso não interferiu. Rapsódia, Quintal, Constelações... todos feitos 

com edital. E todos tem o mesmo vigor dos outros. No coração do mundo a gente tem 

um pouco mais de dinheiro, um orçamento de 700 mil. Sentamos aqui ontem como a 

gente fez com Contagem em 2010. Uma mistura de Contagem, nosso TCC e o Dona 

Sonia, direção do Gabriel e produção minha. Nós juntamos os personagens e criamos 

uma narrativa que se passa antes dos acontecimentos principais dos curtas. Projeto 

ultrapessoal, filmando no bairro, no quintal de casa. (MAURILIO MARTINS, 2016 

em entrevista à pesquisadora).  
 

 

 

 A depender da dinâmica do grupo, os editais podem ser, portanto, assim como as 

vivências de festival, possibilidades e agentes importantes para viabilização da obra. No 

coração do mundo, como podemos ver no roteiro em anexo, é de fato um filme grandioso, 

diferentemente dos demais da Filmes de Plástico. É um filme-celebração, mas não deixa de 

trazer em si o desejo de congregar, de trazer a intimidade de um grupo, de uma família, de 

uma comunidade, de certa forma, para discussão. 

 

 O fenômeno da intimidade aberta ao público não é exclusivo dos diários íntimos. É 

frequente e está no mundo de diversas maneiras. A presença cada vez maior dos 

reality shows na televisão e das webcams, o sucesso das revistas de fofoca e a volta 

dos paparazzi mostram quanto interesse o público tem na intimidade alheia. E, o que 

é mais importante, o quanto ele tem uma sede de intimidade que não é 

necessariamente protagonizada por gente famosa, mas por pessoas comuns 

parecidas, o quanto possível, com o público (SCHITTINE, 2004 p. 32) 
 

Nesse sentido, ressalta-se a importância de falar aqui do casting, processo de escolha 

do elenco. A escolha dos corpos em cena é reflexo das relações daquele corpo no mundo 

afilmico, mas que encena também na vida ordinária. O papel, como vimos no roteiro de No 
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Coração do Mundo incorpora a vida cotidiana, transformando-a. Sobre essa relação entre o 

público e o privado, coloca a autora: 

  

Basicamente o que aconteceu foi uma enorme mudança através dos séculos na 

relação do indivíduo com o Outro que o olha, esse observador indefinido, mas que 

tanto o preocupa ainda hoje. Ou seja, a relação do público com o privado 

(SCHITTINE, 2004 p 47). 
 

 

Segundo a autora, “já no século XIX se delineava uma sociedade a caminho de se 

tornar íntima, como a que existe hoje” (2004 p. 49); Numa época em que se desconfiava do 

contato com estranhos, o refúgio era a família (SCHITINNE 2004 p 50). A família nesse 

momento representava oposição ao público. Era o lugar do privado.  

 

De fato, se já é difícil ser honesto consigo mesmo, as coisas se complicam ainda 

mais quando se está em rede. Isso nos faz pensar o papel da cumplicidade, da 

sinceridade, e de outros conceitos ligados, de certa forma, à ideia de virtude e 

verdade. (...) Imediamente a revelação de um segredo para uns, implica a exclusão 

para outros. Aquele que escuta passa então a ser cúmplice. “Conhecer um segredo é 

aceitar – ou sofrer – uma rede de cumplicidades, diz Levy. (...) A ideia que Phillipe 

LeJeune tem do segredo é que ele é fruto da cumplicidade gerada pelo amor ou pela 

amizade. (SCHITTINE, 2004 p. 79) 

 
 

O blog transforma-se, então, num grande quebra-cabeças que, ao ter as peças reunidas 

revela a identidade daquele que a gerou (SCHITTINE, 2004 p. 157). A escritura do blog e a 

escrita do cinema dialogam bastante como já vimos quando se aproximam da escrita íntima. 

Na intimidade a Autoficção é uma das leituras mais possíveis, olhemos novamente para nós, 

em família e amigos. Da mesma maneira, a trajetória da Filmes de Plástico medida pelos seus 

filmes é, sem dúvida para o espectador, um grande quebra-cabeças onde corpos, lugares, 

discursos, estilo retornam – por via de repetição simples, ou transmutação – ao plano, seja em 

campo ou fora dele, no plano que está além. 
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Figuras 190-193: Fotogramas iniciais de Estado de Sítio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Estado de Sítio (2010) 

 

O mundo vai acabar e é preciso sobreviver. Mas como? Em Estado de Sítio (2010), 

longa-metragem realizado entre a Filmes de Plástico, a Sorvete Filmes e a El Reno Fitas em 

devir nos apresenta pontos que são caros à narrativa e encenação da obra em si, mas que, 

assim como as outras nos fazem transcender para além do que está em cena.  

O desamparo é uma palavra adequada para a experiência desse filme, assim como 

talvez seja para seu irmão mais novo, o Estrada para Ythaca. Assim como em Ythaca, temos 

a premissa de uma superação coletiva, um por meio do outro.  

Desde a sequência de abertura em que os oito realizadores saem de dentro de um carro 

em direção ao mato, mas chegam num sítio com infra-estrutura, ruas pavimentadas, então, 

estão isolados, mas não tanto quanto parecia. Até a apresentação das cartelas iniciais do filme, 

se tem o que pensamos ser uma narrativa com perspectivas de inside joke., de piada interna. O 

apelido, a piada interna, são formas de escritas do segredo que Schittine (2004) aponta como 

uma das formas de escrita da intimidade.  

Observemos as imagens acima, parte da sequência de abertura de Estado de sítio 

(2009), a começar pela apresentação de seus personagens, que são colocados em cena e 

apresentados a seu espectador por meio de seus apelidos. O apelido é um nome próprio não 

oficial que ganha corpo e existência através das práticas em grupo, é o eu-outro, já um dos 

nós, portanto. Quem é de fora pouco entende ou acha graça.  

Segundo Leonardo Amaral, em entrevista informal para nós durante nossa estadia a 

20ª Mostra de Cinema de Tiradentes em janeiro de 2017, quando Leo Pyrata apresentou a 
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ideia de fazer o filme no sítio de seus pais o fez numa mesa de bar e o roteiro foi escrito em 

um guardanapo. A ideia era que eles se reunissem no sítio para filmar e se conhecer, 

ampliando os laços de afeto entre eles.  

Leo Amaral, um dos protagonistas-personagens-realizadores do filme comentou ainda 

que desde que decidiu fazer cinema, após ter largado o curso de Engenharia no nono período e 

ir para a Escola Livre de Cinema (onde conheceu André Novais, Leo Pyrata, Gabriel Martins, 

Mari Souto, Thiago Rodrigues, por exemplo), seguiu com produções em que havia essa 

recorreência de equipe, feita de amigos, para viabilizar a obra.  

 

Figuras 194-195 – Fotogramas Estado de Sítio 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estado de Sítio (2010) 

 

 Estado de Sítio tem uma forma narrativa semelhante à Ythaca, até mesmo no corte de 

cabelo de um dos personagens, o que acontece com os quatro no Filme Alumbramento. Além 

disso, as imagens acima, imagens finais do filme, podem ser tomadas e lidas como forma de 

estabelecimento dos lugares de fala e leitura, e as distâncias entre elas. Nós, espectadores não 

temos acesso a tudo, o que está representado pelo pano que cobre a performance de dança e 

da festa entre amigos. Não somos parte da família, somos desconhecidos testemunhando as 

potências de realização da amizade. Essa distância é importante de ser reconhecida e é por 

essa distância que se criam as ficções de nós. 

O lugar proposto pelas performances de Estado de sítio é esse lugar de fabulação sobre 

o fazer fílmico e suas possibilidades. Além dos créditos, como dissemos, a cena inserida ao 

final é bastante representativa disso, lembrando muito a cena da dancinha nonsense diante dos 

faróis do carro em busca de Ythaca, vemos os movimentos sob salves para nomes do cinema, 

pelos jovens amigos. Somos testemunhas da intimidade entre eles, mas não tão íntimos.   

O cinema é, tradicionalmente, uma arte coletiva, mas, ao mesmo tempo a vemos cada 

dia mais voltada a si, sobretudo no cenário brasileiro independente. Diana Klinger em sua tese 

de doutorado mais tarde publicada como livro sobre as escritas de si e sua relação com o 
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Outro nos diz sobre a escrita de si: “Italo Moriconi acredita que ‘o traço mais marcante da 

ficção mais recente é a presença autobiográfica real do autor empírico em textos que, por 

outro lado, são ficcionais, de modo que se trata de discursos situados entre o real e o 

ficcional” (KLINGER, 2006 p. 10). A autora, que se debruça sobre a ficção literária acredita 

que a escrita de si e a relação com o Outro são pontos fundamentais da produção ficcional 

contemporânea. Embora se debruce sobre a literatura, pudemos ver que, quase 

concomitantemente, encontramos no cinema do inicio dos anos 2000 em diante uma vontade 

de relação maior entre arte e pessoalidade, mesmo na ficção. A autora cita Denilson Lopes 

como um exemplo que autor e pesquisador que mescla a escrita de si em seus textos, dando a 

ver a visibilidade do privado.  

Em Estrada para Ythaca, inspiração declarada na forma e no depoimento dos atores-

realizadores-personagens de Estado de Sitio, um dos momentos mais impactantes para nós é 

quando um dos realizadores-personagens, ao voltar de Ythaca, tropeça em algo e quase 

derruba a câmera e a mesa do bar onde estavam bebendo (o mesmo bar do início do filme). 

Talvez o impacto fosse grande justamente porque dá visibilidade ao que, em tese, ficaria no 

privado, nos bastidores: o erro. 

O uso da família e da equipe, de si mesmos, do não-profissional, de filmar as 

vizinhanças, a periferia, assim como o erro do tropeço na câmera, são outras formas de dar 

visibilidade ao privado. Assim como a da mescla entre ficção e documental. Assim como 

Paula Sibília, a autora acredita que há um certo narcisismo que faz o privado ir para o público.  

Sem dúvida, é um fator a ser considerado sempre. Mas podem haver outros fatores, sobretudo 

quando se fala de cinema independente: o desejo de buscar um si mesmo a partir do outro, da 

visibilidade das relações de intimidade, sobretudo se acrescida ao fenômeno da ficção (como 

é o caso da Alumbramento, da Filmes de Plástico, da Duas Mariola) sem financiamento, feito 

na amizade, com base nessas relações tem a ver também com a viabilidade de fazer ficção 

cinematográfica no Brasil. Ao contrário da ficção literária, sobretudo no inicio dos anos 2000, 

ainda era difícil ocupar o lugar da ficção nos editais de fomento audiovisual. Embora o 

cenário já tenha melhorado muito, de alguma forma, o documentário ainda é mais fácil de ser 

aprovado em esquemas de editais do que a ficção. Fazer a partir de si mesmos, com a ajuda da 

família e amigos, com as tecnologias disponíveis torna viável essa ficção.   

Além disso, há a questão da representatividade. Não fossem eles vizinhos, moradores 

de periferia, do mesmo lugar, Contagem, dois deles negros, seria mais difícil propor temas e 

formas de fazer que fossem aceitas num esquema mais profissional por um profissional 

apenas, sem nenhum tipo de afeto envolvido. A representação da periferia de Contagem, por 
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um viés afetivo, a representação de corpos e culturas negras, a representação de filmes que se 

deem nessa tensão entre modos de leitura distintos, entre formas de fazer, são mais fáceis de 

serem aceitas e colocadas em prática e em tela quando se faz entre amigos. O amigo dá a 

anuência para a expressão de si, para a tentativa e o erro. Em nome desse ideal de 

representatividade política, estética e afetiva muitos coletivos se criaram, alguns mais tarde se 

tornaram produtoras, outros seguem coletivos, outros não existem mais (como a Teia), o que 

não quer dizer que seus membros não atuem juntos. Os coletivos são agrupamentos abertos ás 

dinâmicas da vida e dos afetos, que cria as proximidades e distâncias, transformando-os. 

Um exemplo rápido: recentemente, no NordesteLab 2017, realizado no início de junho 

de 2017, Glenda Nicácio estava, ao representar a Rosza Filmes em uma mesa sobre projetos e 

processos audiovisuais, dizendo que sua agora produtora, juntamente com Ary Rosa, tem o 

interesse de entender como é filmar no interior, mais especificamente, no interior da Bahia, 

em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Sua produtora, então, tem sede lá e seus filmes e 

projetos estão sendo encaminhados de modo a tentar expressar essa relação deles com a 

cidade, com o interior. Quando nos juntamos com pessoas que acreditam na mesma coisa que 

nós, é mais fácil realizar, sobretudo no cinema. Os dois dirigiram recentemente um longa-

metragem de ficção, realizado com apoio de edital do PRODAV 5, com a participação de 

diversos coletivos de lá da cidade, formados usualmente na UFRB no curso de Cinema, como 

o Coletivo Gaiolas. 

O Gaiolas, por sua vez, é composto por três mulheres – Ohana, Letícia e Camila, 

oriundas do curso de cinema da UFRB - que tem interesse na relação entre teatro e cinema e 

na discussão das questões de gênero. Já tem em seu currículo um longa-metragem produzido 

por elas, além de curtas como o Ana (2016). Suas integrantes participaram do primeiro filme 

universitário de longa-metragem baiano, Um filme para Michal (2011), dirigido por Violeta 

Martinez, e produziram um longa-metragem mediado pela questão do feminino numa 

comunidade de ciganos no Recôncavo Baiano, Olho A’dentro (2015), além da participação na 

produção do filme Café com Canela (2017), da Rosza Filmes. Fazer entre amigos é uma ação 

importante.  

Um fato interessante que merece destaque nessas relações entre os coletivos e os 

processos de realização fílmica é que muitos deles estão muito interessados não apenas na 

produção audiovisual, no produto final, mas ainda em se engajar e propor mesmo ações de 

formação de público (como faz recorrentemente o CUAL, durante todo o ano com o Cine 

Avuadora ou com o Tela em Transe, exibindo e discutindo filmes e textos, por exemplo, não 

apenas em Salvador mas em outros municípios menores na Bahia), e formação de 
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profissionais (como fizeram os coletivos e produtoras envolvidas na produção do Filme Café 

com Canela, para capacitação e emprego de profissionais que fossem de Cachoeira-BA, não 

apenas nessa obra em si, mas nas obras posteriores, uma vez que Cachoeira é sempre locação 

de filmagem de novelas e grandes estúdios, mas quase nunca com profissionais locais ou 

envolvendo a comunidade local).  

Acreditamos que o discurso e a relevância dada à questão da família e da amizade nos 

filmes e além destes seja um recurso expressivo de si, além da viabilidade. O amigo não é 

qualquer um. Uma das possibilidades narrativas da leitura-escrita que parte da actância do 

espectador para construção de sentido começa justamente quando a tela escura cintila os 

nomes próprios, a recorrência de sobrenomes, a recorrência de participação e em um passo de 

Google se tem informações sobre a obra e sobre aquelas pessoas. 

Não é para qualquer um que aceitamos performar nossas vidas cotidianas sob a 

liberdade da ficção. A amizade é o lugar da ficção porque a intimidade que dela surge permite 

a distância que convoca o espectador. 

A própria ideia de amizade já é um nó. A teoria em torno das relações amistosas desde 

a filosofia grega clássica nos indica que o amigo não é um outro ser distinto de nós. O amigo 

somos nós também. Destacamos que se trata de amizade aqui no sentido filosófico de 

Agamben e também presente nos escritos de Michel de Montaigne. O amigo é um outro “si 

mesmo”, como comenta Agamben (2009) ou ainda como pontua Michel de Montaigne, o 

amizade é o lugar da comunicação efetiva, fluida, da identificação plena, do diálogo livre, do 

compartilhamento de vidas. 

 

Muitos anos atrás, meu amigo Jean-Luc Nancy e eu decidimos trocar cartas sobre o 

tema da amizade. Estavamos persuadidos de que esse era o melhor modo de se 

aproximar e quase “colocar em cena” um problema que de outro modo, parecia 

escapar a um tratamento analítico. (...) O que é de fato a amizade senão uma 

proximidade tal que dela não é possível fazer nenhuma representação nem um 

conceito? Reconhecer alguém como amigo significa não poder reconhece-lo como 

“algo”. Não se pode dizer amigo como se diz “branco”, “italiano” ou “quente” – a 

amizade não é propriedade ou qualidade de um sujeito (AGAMBEN, 2009 p. 85) 

 

 

Relacionando-se ao pensamento de Aristóteles, ele diz “o amigo é um outro si 

mesmo”. A noção de conviver e com-sentir é própria da amizade.  
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O amigo é, com isso, um heteros autos. Na tradução latina – alter ego” (...) O amigo 

não é um outro eu, mas uma alteridade imanente da “mesmidade”, um tornar-se outro 

do mesmo. No ponto em que eu percebo a minha existência enquanto doce, a minha 

sensação é atravessada por um “com-sentir” que a desloca e deporta para o amigo, 

para o outro mesmo. A amizade é essa des-subjetivação no coração mesmo da 

sensação mais íntima de si” (AGAMBEN, 2009 p 90) 

 

 

 

As últimas palavras do livro “o que e o contemporâneo”, de Giorgio Agamben (2009), 

são reveladoras. Divididos em três capítulos (o que é o dispositivo? O que é o 

contemporâneo? O amigo), o autor encerra seu livro à maneira de uma sessão lacaniana. 

Observemos: 

 

Os amigos não condividem algo (um nascimento, uma lei, um lugar, um gosto): eles 

são condivididos pela experiência da amizade. A amizade é a condivisão que precede 

toda divisão, porque aquilo que há para repartir é o próprio fato de existir, a própria 

vida. E é essa partilha sem objeto, esse com-sentir originário que constitui a política 

(AGAMBEN, 2009 p. 92).  
 

 

Dessa maneira, realizar um filme com um amigo e a escolha deliberada de chamar a 

atenção para essa proximidade entre as pessoas e fazer dela seu gesto artístico-estético (como 

em Ythaca, Morro do céu, A fuga, Estado de sítio, Ela volta na quinta), dentre outros muitos 

longas e curtas-metragens por si só é um gesto que atrai, normalmente, um efeito reflexivo.  

Silviano Santiago (1988) é um dos poucos autores que escreveu sobre a amizade, 

sobretudo na relação com a vida profissional, que buscou tensionar pontos não tão positivos. 

Em Malhas da Letra, mais especificamente no capítulo sobre amizade e vida profissional ele 

diz que naquele momento histórico e político, a presença da amizade em interface com a vida 

profissional, quase sempre, estava relacionada a favorecimento de uns e exclusão de outros. 

Para ele, a arte deveria estar acima dessas questões que inviabilizavam a carreira de muitos 

escritores.  

É possível haver crueldade nas relações de intimidade baseadas em amizade, família, 

amor? Sobretudo na medida em que se lida com o cru, com o real das relações, dos afetos, ou 

seja, com o que os mobiliza, os leva à cena.  

 Antes de mais nada, é preciso dizer que, para nós, a ficção e a crueldade são aspectos 

potencialmente próprios de todas as relações de intimidade. Não se trata aqui de julgamento 

filmes ou gestos de grupos, e também não contém em si qualquer conotação negativa a leitura 

da crueldade a partir das relações de intimidade. A começar pela relação do cru, do não-

profissional em conjunto com a ficção (como vemos no uso dos arquivos, ou na junção de 

personagens que existem na realidade com histórias ficcionais, como em Ela volta na Quinta, 
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Constelações, Pouco mais de um mês, dentre outros). Trata-se apenas de uma leitura possível 

das características de narrativas da intimidade, assim como a já apontada delicadeza, além da 

questão do fracasso e do sublime são analisados por Denilson Lopes (2007).  

 Voltemos nosso olhar novamente para Estado de Sítio (2010). São muitos 

realizadores, oito, que se revezam entre as funções criativas da obra. Oito homens. Oito 

personagens que têm voz, que ocupam funções importantes nos créditos. Há mulheres em 

cena? Há, prostitutas.  

 Além disso, Constelações e Ela volta na quinta podem ter parte do seu efeito de 

estranhamento, do estranhamento que tem a potencialidade de afetar o espectador, a leitura, 

associado à entrada da ficção em cena, que reposiciona os personagens, e nesse caso, olhamos 

muito para o lugar das personagens femininas. No caso de Constelações isso é mais evidente 

a partir da fala de Maurílio nos debates e discussões sobre a obra, como na apresentação onde 

o filme foi lançado. Talvez uma possível leitura de crueldade do filme se dê pela necessidade 

de representação de uma narrativa que toca em aspectos pessoais muito fortes (separação, 

distância do filho, medos pessoais), tendo como atores pessoas muito envolvidas na história, 

como é o caso de Stine (ex-mulher de Maurílio). No caso de Ela volta na quinta, o 

desconforto, que pode ser lido como crueldade, está na própria narrativa, sobretudo no 

posicionamento das personagens femininas dentro das relações conjugais, sobretudo com o 

escancarar da ficção). O cru também pode ser lido através do deslocamento dos arquivos de 

família para a ficção, com a anuência plena da família-amigos, tendo em vista os afetos 

envolvidos.  

 Além disso, filmes como Estrada para Ythaca e Os monstros ao defenderem suas 

crenças em determinados tipos de representação podem ser bem enfáticos ao refutar 

declaradamente o tradicional, o cliché, o bem-feito em preferência pelo espontâneo, pelo 

original, pelo afetivo, ainda que irregular.  

 Escolhas de representações como essa podem fazer o espectador pensar – o que é 

interessante do ponto de vista reflexivo – quando de sua fabulação: sobre a relação direta 

entre a possibilidade de existência da obra por causa das relações de intimidade partilhadas. 

Ressaltamos, no entanto, que não se trata de algo associado ao grupo. As narrativas de 

intimidade, o trabalho sobre o comum, com o comum como base de sua experiência, são 

passíveis, todas elas, de serem lidas sob essas chaves: delicadeza, partilha, honestidade, 

doação de si, reconhecimento do outro, crueza e crueldade, são elementos que constituem a 

natureza das relações de intimidade, funcionando, portanto, como chaves de leitura para 

filmes que trabalham nesse lugar de criação. 
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 Ressaltamos, entretanto, que em nenhuma de nossas conversas com os realizadores 

ou atores, quando questionados sob esse tópico, sejam eles profissionais ou não, tenha havido 

qualquer tipo de resposta negativa, no campo prático, a essa possibilidade cruel das relações 

de intimidade, no campo da produção. Na leitura, na percepção do espectador essa crueldade 

funciona como demonstração de uma potência expressiva da relação do cinema com o mundo 

privado, do cru, remodelando-o e dando origem às ficções, que como bem ressalta André 

Novais, são de fato ficções. Houve, sim, é justo que se diga, certa ponderação, é preciso dizer, 

dos realizadores da Filmes de Plástico quanto à ausência de mulheres em Estado de Sítio.  

 Há ainda outra questão interessante quando pensamos a forma, os mecanismos de 

encenação e narrativa, assim como suas possibilidades de leitura. Assim como as já citadas, é 

possível dizer que ao abordar de forma reflexiva o próprio cinema, ao dar ao cinema um lugar 

de destaque na narrativa, ao priorizar escolhas de encenação que se construam no diálogo 

entre presença-ausência no campo e no fora-de-campo, do quadro e do que está fora dele, 

assim como ao imbricar gêneros e modos de fazer, as obras da Filmes de Plástico quase 

sempre têm uma possibilidade pedagógica – no seu sentido mais positivo – ao fazer pensar 

sobre a forma do filme e seus modos de produção em voga e legitimados no cinema brasileiro 

independente atual. 

 Passemos a uma breve análise de Mundo Incrível Remix (2014) onde podemos 

observar parte dessas questões em torno da intimidade e do cinema de ficção. 

 Mundo Incrível Remix explora a Contagem e a criação em, sobre e com a família e os 

laços de afeto, assim como os demais filmes que discutimos até agora. O filme, com cerca de 

23 minutos, inicia com uma estética de vídeo amador de registro da performance de um 

homem ao som de Hallelluja de Leonard Cohen, ao violão, numa praça. A câmera digital, as 

imagens de arquivo, estão aqui mais uma vez a serviço da ficção, como a ficção está para 

arquivar a experiência. 

Em seguida, uma voz em off – que mais tarde vamos saber ser de Gabriel - sobre a 

imagem de Geraldo lavando o quintal e molhando uma tartaruga. A voz diz que essa tartaruga 

o pai dele deu para Geraldo como sendo a última encarnação de Jesus na Terra. Sua mãe, 

Beatriz, nos planos seguintes, ora a prece de São Francisco de Assis diante das imagens 

franciscanas e da tartaruga no altar. O altar fica no quintal. O cinema fica no quintal. O 

mesmo quintal do primeiro filme, Filme de Sábado. 

 A câmera está sempre mediando os encontros em família e entre as pessoas, sobretudo 

na mão de seu pai, Geraldo. A cena do almoço em família, que muito nos lembra a 
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provocação de Bordwell sobre como filmar uma mesa de jantar, faz ver a câmera como um 

actante sentado na cabeceira, unindo a todos, congregando-os. 

 Essa sequência nos dá a ver algo interessante, que não tínhamos percebido na primeira 

leitura dessa tese, que foi sua escrita urgente: a construção do plano-além, ou seja, da 

fabulação do espectador, não surge, necessariamente, da ausência de contraplanos, da 

ausência de corpos em cena, não são essas as formas únicas de condensar na forma do filme, 

estruturalmente, os nós, convocando-nos, espectadores à criação de nossas ficções.  

 Segundo os pais de Gabriel, em entrevista, eles, muitas vezes durante esse filme e 

nessa cena em específico, não sabiam que estavam sendo filmados, na cena do almoço. Isso 

porque para eles era comum ter uma câmera dentro de casa, tendo em vista a profissão do 

filho, que segundo seu pai, desde sempre quis ser cineasta. Na mesa, após registrar o feijão 

feito pelo filho, todos se sentam e falam sobre filmes de super-herois.  

 

Figuras 196-197: Fotogramas Mundo Incrível Remix 

  
Fonte: Mundo Incrível Remix (2014) 

 

Após a cena do jantar, a câmera e os registros de família e de viagens tomam conta do 

campo e controlam a narrativa. Percebemos, a seguir, que as fotos de família estão em cena e 

são a cena porque seus pais estão usando os álbuns no computador para mostrar as imagens 

para a personagem de Rimenna, atual namorada de Gabriel (sendo ela, há algum tempo 

diretora de arte dos filmes do grupo e eventualmente atriz, sua formação oficial).  

As imagens mais do que para narrar a ela, são para a memória do casal, como mostram 

os planos a seguir. 
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Figuras 198-199: fotogramas do filme Mundo Incrível Remix 

 

  
Fonte: Filme Mundo Incrível Remix 

 

 

Os movimentos dos personagens são análogos ao do espectador e ao do realizador 

aqui. O filme só foi possível, podemos pensar, porque Gabriel conhecia a rotina e a 

performance de sua família. E a família só permitiu ser filmada jantando, em família, 

descontraída e mesmo, encenando, porque era Gabriel e seus amigos, que são Gabriel também 

nesse momento, de alguma forma, considerando o amigo como uma extensão, um reflexo do 

eu. 

 No plano seguinte, após o contato com os arquivos e com o rondar da câmera do pai 

de Gabriel, Rimenna acorda assustada e desce as escadas para o quintal (do mesmo Filme de 

Sábado) chegando até a área de serviço e retirando da máquina de lavar o mundo. Como em 

Quintal (2015), a ficção aparenta invadir deliberadamente a festa dos filmes de arquivo. O 

arquivo aqui está para a ficção e a ficção científica como forma de arquivo e ilustração dos 

sonhos de Rimenna e Gabriel, que conversam por computador.  

 

Figuras 200-203: fotogramas do filme Mundo Incrível Remix 

 

 
Fonte: filme Mundo Incrível Remix 



194 

 

 

 

Num corte, o mundo são os olhos de Rimenna, assim como no arquivo do Filme de 

Sábado (2009), que faz uma relação do olho com a câmera em sua abertura. Aqui, agora, 

trata-se do olho e do mundo. Um mundo de sonho e ficção, cheio de explosões e pós-

produção. 

 

Figura 204-205: fotogramas do filme Mundo Incrível Remix 

  
Fonte: filme Mundo Incrível Remix 

 

 

Ela narra o seu sonho e somos testemunhas de um mundo sendo atingido por 

meteoros. Em off, ouvimos ela revelar seu sonho: “Eu ia voando, passava por cima de umas 

casas, por cima de seu bairro, via sua casa, sua rua. E era como se tudo fosse muito frágil, 

sabe?”. Ela segue narrando seu sonho e diz: “Eu não sei o que acontecia parece que o meu 

olhar mudava. Eu via a natureza e começava a ver tudo que era vivo”. 

O olhar de Rimenna apontava a fragilidade das coisas construídas pelos homens em 

comparação com os fenômenos naturais: “eu entendia que a natureza sempre vai continuar, 

vai se transformar... ela sempre vai nascer e morrer. E esse ciclo vai estar sempre no 

presente”. Essa fala é dada num plano-sequência. No fim, ela explode e vemos que ela está 

conversando com Gabriel, por vídeo. Ele narra um sonho semelhante no qual um ET dizia que 

a tartaruga ia morrer e ia nascer em forma de porco.  

O plano seguinte mostra a tartaruga sendo enterrada e seus pais ficam diante da 

câmera e falam para o espectador (ou para o filho atrás da câmera?), como se alguém lhes 

tivesse pedido pra dizer, como se lessem as falas de um roteiro (como em Dona Sônia): “Na 

natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, em um tom bastante artificial. Em 

seguida há o plano de uma porca dando a luz e um porquinho em especial sendo filmado. 
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Figuras 206-215: fotogramas do filme Mundo Incrível Remix 
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Fonte: filme Mundo Incrível Remix 

 

 

Os créditos remetem a nomes recorrentes em toda a filmografia. Além de lugares. Mas 

remetem através de uma forma que nos permite a introdução inclusive de Estado de Sítio: os 

apelidos. Os apelidos são heterônimos usados pelos amigos para inscrever a relação de 

proximidade, intimidade e partilha. Assim como Gabriel Martins escolhe assinar o nome de 

todos os amigos com os seus respectivos apelidos no agradecimento de Mundo Incrível 

Remix, é assim que eles são apresentados em Estado de Sítio. O apelido é uma forma de 

partilhar e perpetuar a escrita do segredo, nos deixando de fora, mas justo por deixar de fora é 

que sabemos que existem as relações de dentro, de dentro de casa. Por meio dos apelidos 

sabemos da distância entre nós e da proximidade entre eles. 
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Denise Schittine em seu livro Blog: comunicação e escrita íntima na internet (2004), 

faz uma abordagem interessante sobre a questão da intimidade. Embora a autora trate da 

questão da escrita na internet, as interfaces da pesquisa entre escrita e espaços de intimidade 

podem nos munir de boas ponderações. Segundo a autora, tratando da literatura, durante 

muito tempo houve uma separação entre ficção e escritos íntimos. A autora afirma que o gesto 

de falar de si mesmo propiciou uma democratização da escrita, já que “aparentemente, não 

demandava a qualidade de estilo exigida na ficçao” (2004 p. 10). A escrita dos anônimos 

ganhou cada dia mais destaque. Amparada pelos estudos autobiográficos de Paul de Man, a 

autora, concordando com o pesquisador, coloca que há sim muita ficção no gesto de escrever 

sobre si mesmo. Para a autora, “a internet abre, para o diarista, a possibilidade de ser lido sem 

que, no entanto, ele precise desenvolver relações face a face com seus leitores, um público 

formado por desconhecidos” (p. 14)  

Sobre o segredo, ela nos escreve: 

 

Os níveis de intimidade voltam a se reconfigurar. O diarista virtual determina quem 

pode se aproximar de seus segredos mais íntimos e quem não deve suspeitar deles 

através de senhas, do texto cifrado e do acesso restrito ao blog. É ele quem estabelece 

o quanto o leitor comum deve saber de sua vida particular e o que deve ser mantido 

em sigilo. O segredo é, então, contado a um estranho, que se torna próximo pelas 

características que tem em comum com o próprio diarista. (...) É esse outro que, junto 

com o autor, vai ajudar a tecer a trama de que é feita a memória do blogueiro. Pela 

primeira vez o Outro é chamado a participar e a perpetuar o conteúdo do escrito 

íntimo, o que faz com que a memória pessoal seja construída de maneira menos 

alienante, não só pelo monólogo do autor, mas pela contribuição alheia. E porque a 

necessidade desse outro? (SCHITTINE, 2004 p. 21) 

 

 

 

Segundo a autora, o Outro é chamado para ajudar a perpetuar a memória de si mesmo. 

Memória e ficção são aqui irmãos, matéria prima de criação com base nas relações. É possível 

ver isso nas obras da Filmes de Plástico? Ao espectador, o quebra-cabeças, como nos falou 

Ana/Lu, no primeiro capítulo. 

A delicadeza, o fracasso, o amadorismo, o real, a fricção com o cinema de gênero, o 

sublime já foram categorias estéticas exploradas por este cinema brasileiro independente e 

recente em análises importantes de Denilson Lopes e Ângela Pryston, sobretudo. Lado a lado 

com a delicadeza, para nós, está certa leitura de crueldade como afeto, do cru como matéria 

criativa, que atinge a espectatorialidade. Crueldade que advém da intimidade, da relação 

intercambiante entre eu-nós. Fazem algo em comum nem sempre é fácil e quase sempre pode 

ser lido em faces de crueldade. 
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Uma primeira face dessa crueldade vemos já em nossa primeira análise, Constelações 

(2016). A crueldade se dá no sentido de que é preciso abdicar de si para incorporar o outro si. 

Anular-se, portanto. Não obstante, Stine dá a personagem sem nome seu nome próprio, para 

incorporar os medos de Maurílio, seu ex-marido, narrando ela mesma a história de sua 

separação.  

O teatro da crueldade tem extensa bibliografia sobre o tema. O próprio André Bazin 

tem um livro dedicado ao tema e intitulado O cinema da crueldade (1989) em que aborda 

cineastas que trabalham com essa questão em alguns filmes. No caso de Bazin, nenhum deles 

remete diretamente a essa questão da crueldade que vem da intimidade.  

O livro Estéticas da Crueldade (2004) traz uma coletânea de artigos voltados para a 

abordagem da crueldade nas relações sociais e artísticas. Sua apresentação, assinada pelas 

organizadoras do livro, Ângela Dias e Paula Glenadel, nos parece pertinente para elaborar um 

pensamento mais complexo sobre o tema:  

 

Num primeiro sentido, a crueldade entendida como violência sádica, mais ou menos 

sutil, configura por excelência, a injunção da sociabilidade brasileira atual, já que o 

paradoxo produzido pela extrema desigualdade social obriga ao convívio atores 

condenados ao mútuo estranhamento. Num segundo sentido, tomado ao filósofo 

Clement Rosset, o princípio da crueldade encarna o caráter único e inescapável do 

real, contrariado pelo “princípio da realidade insuficiente”, inerente à tendência 

humana a pensar o real a partir de ideias exteriores a ele mesmo (Ideia, Espírito) 

(DIAS e GLENADEL, 2004 p. 7) 

 

 

 

 Escrito em 2004, período da retomada do cinema nacional, em transição para o cinema 

brasileiro contemporâneo, Ângela Dias comenta sobre o cinema: “Até que ponto no Brasil 

atual, as oficinas de imagens poéticas ou ficcionais, em sua possibilidade de conciliar o modo 

de produção industrial com a finalidade artística, resistem ao regime dominante dos fantasmas 

pós-modernos?” (DIAS, 2004 p. 19). E segue sua reflexão, questionando de que maneira a 

produção contemporânea no cinema e na literatura, sobretudo, vem renovando a relação entre 

“nós e os outros” (p. 20). Recorrendo a Salles Gomes para explicar a tradição do cinema 

brasileiro, ela diz, através dele, que nesse momento, assim como em outros, nossa 

originalidade esteve muito mais ligada à sociologia do que à estética.  

 Nesse sentido, uma leitura da crueldade da Retomada seria justamente esse 

alargamento de distâncias entre o eu e o Outro, enquanto que a crueldade contemporânea viria 

justamente do movimento oposto, da representação baseada na extrema intimidade, em que o 

Outro sou eu e eu sou o Outro.  

 Discutindo crueldade e carícia, Luiz Fernando Carvalho comenta:  
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Só haveria essa cena aberta com o total despojamento do princípio hierarquizante e a 

desapropriação de um comando; pois uma cena que só faz ilustrar ou repetir um 

discurso não é uma cena. Uma cena seria um espaço de liberdade não submetido à 

tirania do texto. Pode-se, a partir daí, traduzir  ficção como essa ultrapassagem que dá 

chance a outras vozes que introduzem a economia de meandro e possibilitam o desvio 

em relação à crueldade da fala ortodoxa e centrada. A ficção não se escreve a partir do 

lugar de quem comanda (CARVALHO, 2004 p. 52) 

 

 

 Apesar de otimista e generalista em relação à ficção como carícia, como gesto 

potencial de ruptura dos regimes de crueldade e controle, Carvalho vê na des-hierarquização 

da ficção uma solução para quebrar regimes de crueldade. A crueldade, no entanto, faz parte 

de nossas relações sociais, sejam elas quais forem. Estas fazem parte do homem e de sua 

natureza, como pontua Clément Rosset em O real e seu duplo (2008).  

 

Privada de imediatidade, a realidade humana está naturalmente, igualmente, privada 

de presente. [...] Mas o presente seria por demais inquietante se fosse apenas imediato 

e primeiro: ele só é acessível através da representação, portanto, segundo uma 

estrutura iterativa que assimila a um passado ou a um futuro graças a um ligeiro 

deslocamento que corrói o seu intolerável vigor e só permite  sua assimilação sob a 

forma de um duplo mais digerível que o original em sua crueza primeira (ROSSET, 

2008 p. 64) 

 

 

 As lembranças do presente (ROSSET, 2008) a que somos expostos enquanto 

espectadores das ficções Filmes de Plástico imprimem uma ideia de criação de duplos de 

mundos e sujeitos, com os quais a intimidade permite a crueldade e a amizade dá plena 

anuência a tudo para que a experiência cinematográfica (que é sim, des-hierarquizada e 

ficcional, e nesse sentido, uma carícia) exista e resista. 

 Ao final deste capítulo é preciso ressaltar que essa possível leitura de crueldade 

advinda dessa relação eu-outro, individual-coletivo, intimidade, é uma questão natural e 

endêmica não apenas das ficções da Filmes de Plástico, mas das nossas relações sociais em 

intimidade. Em A Condição Humana, Hanna Arendt traz a luz a natureza conflituosa que, 

segundo a autora, é natural dos espaços privados, das relações que se estabelecem sobretudo 

em casa, com a família. Na mão oposta, o espaço público é o espaço dos lugares pré-

estabelecidos, da ordem, da lei. Nesse sentido, nos parece natural que ao se aproximar dos 

espaços e vidas afetivas e íntimas, o cinema de ficção possa agregar a si essa leitura e signo 

do cruel, do íntimo, do cru. 

 Slavoj Zizek em seu livro Bem-vindo ao deserto do Real, lançada pela coleção Estado 

de Sítio (2003) – não é incrível essa coincidência dos nomes? - teoriza uma relação entre 

crueldade, embate e autenticidade que nos parece pertinente nessa produção brasileira 
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contemporânea que privilegia os atores reais, o familiar, o próximo. Falando sobre o 

contemporâneo, ele nos diz que 

 

Hoje encontramos no mercado uma série de produtos desprovidos de suas 

propriedades malignas: café sem cafeína, creme de leite sem gordura, cerveja sem 

álcool... E a lista não tem fim... [...] A Realidade virtual simplesmente generaliza esse 

processo de oferecer um serviço esvaziado de uma substância, do núcleo duro e 

resistente do Real [...] A realidade virtual é sentida como a realidade sem o ser [...] A 

verdadeira paixão do século XX por penetrar a Coisa Real (em última instância o 

Vazio destrutivo) através de uma teia de semblantes que constitui a nossa realidade 

culminou assim na emoção do Real como “efeito” último (ZIZEK, 2003 p. 25-6) 

 

 

 

 Filmar com a família, entre amigos, de modo a demonstrar as dinâmicas de intimidade 

e possibilidades de leituras no sentido de “podemos fazer qualquer dinâmica de papéis porque 

estamos em casa, entre amigos, em família, e vamos nos apoiar” é uma maneira de trazer à 

tona essa narrativa, esse desejo do Real através justamente no enlace do cru com a ficção? 

 É possível que a estratégia de narrar em periferia, ou seja, não apenas narrar o lugar 

real de onde se vem, Contagem, a periferia, mas narrar de maneira periférica, ou seja, narrar 

tentando escapar de um controle absoluto de autoria também seja uma forma de demonstração 

dessa autenticidade do real das relações envolvidas no filme. 

 Ressaltamos ainda que as narrativas em periferia que advém dessas relações de 

intimidade e rompem com as prerrogativas mais sociológicas e de distanciamento entre o eu e 

o outro, através de estruturas mais des-hierarquizadas tem oxigenado criativamente o cinema 

brasileiro recente, sobretudo em sua vertente mais independente, criando dispositivos que 

controlam e apreendem a vida e a arte de maneiras outras, levando a leituras mais plurais dos 

filmes, colocando a espectatorialidade em cena, conduzindo-nos todos como personagens-

actantes em espaços de convívio a partir do filme, sobretudo a partir do uso muito potente do 

extracampo em sua relação com o campo e com o antecampo.  

 Essas formas de dramaturgia, narrativa e encenação nos ajudam a entender o 

emaranhamento de performances que se cria nas ficções de nós. Seus efeitos são as mais 

plurais leituras, das quais podemos destacar os modos estético, de família, documentarizante e 

fictivizante já descritos pela semiopragmática, mas também pedagógicos e fabulares, no 

sentido que o próprio fazer fílmico é convocado pela fabulação espectatorial, seja ela de 

analista, ordinário ou cinéfilo através das formas ou formações dos filmes.  

 Ressaltamos que, ao estabelecer filmes que se colocam com um apelo reflexivo tão 

grande e ao estender a possibilidade de fabulação de forma tão convidativa ao espectador as 

ficções da Filmes de Plástico dão a nós, espectadores, a possibilidade de criarmos sobre o 



201 

 

criar da produtora. Em algum nível, ao nos dar essa liberdade, ao criar esse espaço de 

convívio a partir da intimidade, ao nos aproximar do universo da criação, eles assumem o 

risco de também podermos ser cruéis com os mesmos, afinal, há a liberdade de colocá-los em 

qualquer posição enquanto personagens de nossas ficções de nós.  
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4 NÓS, REALIZADORES 

 

 
E aprendi que se depende sempre, de tanta, muita 

diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das 

lições diárias de outras tantas pessoas. 

 

(Gonzaguinha, Caminhos do Coração) 

 

 

Nesse capítulo, exploraremos os nós em torno da instância dos realizadores, suas 

formas de materialização e expressão em cena, através das narrativas em periferia e nos 

planos-além e além do filme. Lembrando que por planos-além consideramos a possibilidade 

de representação e realização do espectador, ao fabular sobre o fazer da obra. Nesse sentido, 

falar de sua representação e expressão nos filmes e além deles é assumir o caráter dialógico 

estabelecido entre as instâncias cinematográficas aqui reconhecidas. Assim como pelas 

presenças-ausências, entre o campo, extracampo e antecampo, o espectador é convidado – 

podendo aceitar ou não – a fabular sobre o fazer fílmico a partir das construções de cena, 

entendemos que os realizadores fabulam o espectador com quem dialogam, fazendo dele, 

assim como dos atores, dos personagens, dos espaços, seus interlocutores e parceiros de 

diálogo e criação. 

 Nesse sentido, a citação à música de Gonzaguinha nos permite inferir que a pessoa é 

uma construção coletiva e que para se trilhar os caminhos que se acredita, os caminhos do 

coração, precisamos sempre de muita gente, com os quais nos identificamos. A coletividade e 

a individualidade, portanto, não são excludentes e já pressupõe uma individualidade na 

construção do sentido que se dá dialogicamente, coletivamente, entre as instâncias, de modo 

muitas vezes e potencialmente emaranhado.  

É preciso ressaltar que não faremos aqui nesse capítulo uma biografia oficial dos 

integrantes da Filmes de Plástico, até porque eles já a tem no site. Anteriormente, já tentamos 

e vimos que esse caminho é falho uma vez que não somos tão próximos a ponto de podermos 

escrever suas biografias. No entanto, ao longo da pesquisa sentimos a necessidade de 

compreender e trazer luz ao universo mais pessoal dos realizadores a fim de compreender de 

que maneira a vida ordinária e compartilhada entre eles impregna o cinema, não apenas deles, 

mas também a partir da parceria com outros realizadores com quem, pela relação estético-

política de distância-proximidade podemos perceber sintonias e afinidades, em processos de 

identificação caras ao lugar dos afetos e da amizade e que aqui tomam também o lugar do 

trabalho.  
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 Tentaremos falar sobre essa questão a partir dos filmes. Faremos, para isso, a 

abordagem de dois filmes em particular: Aliança (2013) e Meu amigo mineiro (2012), filmes 

que são e não são da Filmes de Plástico. O primeiro ainda tem uma apresentação do logo da 

produtora, o segundo nem isso, embora seja co-dirigido por Gabriel Martins. Mas o que faz 

associarmos essa ideia de assinatura e pertencimento? Que elementos estéticos esses filmes 

trazem? O que os filmes podem nos dizer dessas relações de identificação e parcerias? 

Ficou evidente para nós que falar da trajetória da Filmes de Plástico não é possível 

falando apenas deles. Sobre a relação entre Ythaca, A fuga e o contexto de produção do 

cinema naquele momento, nos diz André: 

 

esse é o começo de tudo mesmo, desse tipo de cinema. Dá um encanto, sim. O Estrada 

para Ythaca foi muita influência pra gente fazer o Estado de sítio. (...) Desse grupo 

nosso, do Estado de sítio, El reno fitas, Leben 108, cada um está fazendo filme do 

outro. Tem muito isso de fazer o filme e mandar o link pro outro ver, está todo mundo 

em cooperação, de ir pra bar e ficar falando de cinema. A gente conhece todos da 

Teia, tem uma relação muito boa. A Teia não existe mais, vários membros já saíram. 

É uma galera que vem de uma geração mais antiga que a gente. (André Novais, 2016 

em entrevista).  

 

 

 Maurílio sobre essa relação entre amizade e viabilidade comenta que é muito perigoso 

dizer que é possível fazer filme sem dinheiro. Cinema é uma arte cara. E como ele diz: 
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O Fantasmas mesmo a gente não gastou grana nenhuma naquele momento. Mas tinha 

uma câmera. O Gabriel comprou essa câmera. O André havia estudado. Eu e Gabriel 

fizemos curso de cinema. Pra não ficar parecendo que é uma arte totalmente 

democrática, que ela é totalmente inclusiva, porque dá a impressão, as vezes parece 

que é algo... E não é. A parada é meio cruel as vezes. Ela mais cruel porque, por mais 

que... Por mais que ela tenha decido pra prateleira debaixo, como as outras artes já 

fizeram antes, quase todas descem, o cinema desce por último porque a câmera é 

muito cara. Ai você tem o surgimento do vídeo na década de 1980. Contagem foi 

finalizado em 35mm. Pegamos dinheiro emprestado. Fizemos em vídeo e finalizamos 

em película. É lindo. Sou de uma geração que ainda tinha isso. Brasília tinha categoria 

35mm e video. Video não passava na categoria principal. Essa coisa diluiu de 2012 

pra cá. Hoje só existe DCP. Obvio que tem um lado bom disso tudo, essas 

aproximações se dão de forma mais intensa, nos festivais... A produção barateia... 

Você começa a fazer mais filmes, as pessoas se conhecem mais... Você conhece por 

internet... Isso culmina nesses processos como foi o Estado de sitio. O Pyrata teve a 

ideia inspirada no Estrada para Ythaca e começou a fazer o convite. Nos conhecíamos 

no set, não éramos tão amigos. Ai de repente 2009 você está ali fazendo filmes muito 

mais baratos. Os encontros acontecem com mais frequência... A gente tinha ideias e o 

roteiro todo mundo assinou. Cinco dias. E todo mundo fazia tudo. Inclusive eu 

cozinho mesmo no filme. O Estado de Sitio tem a coisa de uma mea-culpa muito 

grande e acho muito importante falar sobre isso: não tem mulheres no filme. Mas isso 

diz muito e como esse processo mudou. Eu acho que mudou bastante. Obvio que esse 

feminismo ele sempre existiu em indivíduos, mas coletivamente nos últimos 2 ou 3 

anos isso ficou mais forte no Brasil. O quinze é muito parte do processo de ouvir 

pessoas. É muito engraçado porque quando eu vou fazer, eu estava num processo de 

mudanças... Tentativa de desconstrução continua. Eu fui criado assim, machista. Eu 

tinha lido aquele teste de Bechdel, porcentagem de diálogos entre mulheres e a 

porcentagem que era sobre homens, e ai me bateu um incomodo que eu fazia parte 

daquilo também. E o Quinze já surgiu muito em função disso. Não estou dizendo que 

eu rejeite o Estado de sitio, mas de um aprendizado, de uma reflexão. Ok, que isso não 

se repita. Ainda que a produtora seja constituída por quatro homens nossos trabalhos 

foram tomando outras perspectivas... Não nos atinássemos para isso e talvez pudesse 

ter mudado muito o filme. Ele surge e logo depois ele quase se transfora em 2 

produtoras. A Sorvete filmes era algo do Gabriel e o Leo. A El Reno e a Filmes de 

Plástico. Inicio de 2013 a produtora é uma empresa mesmo, com CNPJ, pequeno... 

Médio porte (Maurílio Martins em entrevista para a pesquisa, 2016). 

 

 

A fala de Maurílio nos permite ver algumas tensões do campo do cinema 

independente. A primeira delas é que, apesar do cinema ter ‘descido para a prateleira de 

baixo’ no sentido de ter se tornado mais acessível, ele ainda não é totalmente democrático. O 

realizador fala, sobretudo, por conta do preço dos equipamentos. Mas talvez haja ainda mais a 

ser pensado sobre. O cinema independente, mais do que qualquer outro, depende, 

paradoxalmente, das relações para existir e, muitas vezes, para ganhar visibilidade. Parcerias, 

trabalho colaborativo, as relações afetivas são formas de dar a ver projetos de cinema e 

solidificar teias que permitem que o cenário independente, e seus agentes sociais, resistam. 

Quando questionado sobre o porquê do uso de atores não-profissionais, de amigos e 

familiares, ao contrário de André Novais, que citou como principal motivação a viabilidade 

das propostas, Maurílio pontua sobre a representatividade. Segundo ele, ele queria que 
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aqueles corpos e lugares que não tinham representação no cinema até então fossem 

materializados, daí filmar a família, a casa, os amigos, a vizinhança.  

Ainda sobre o processo de escolha dos atores e dos corpos em cena, da relação entre 

atores e atores não-profissionais, Maurílio pontua que: 

 

quando nós fomos fazer o filme (Contagem), quando chegamos na faculdade, quase na 

hora de formar, eu e Gabriel vimos uma peça da Kelly e o Pyrata a gente tinha 

acabado de filmar em Estado de sitio... ele fez outras coisas depois disso como ator. E 

é isso, ele volta agora 6 anos depois, á com toda uma bagagem pra fazer esse 

personagem de novo. Ontem foi a primeira conversa. É interessante porque vai ta 

todos os atores lá desses seis anos de produtora... exceto o Osman que morreu, o pai 

da personagem da Kelly. Osman também nunca tinha atuado, ele era amigo do pai de 

Gabriel. Os pais de André vão estar No coração do mundo, já fizeram dois filmes, o 

Renato foi protagonista de meu último curta... e ele volta No coração do mundo, é um 

congraçamento não só dos dois curtas, mas de todo universo. A Barbara Colen nunca 

tinha feito nada quando nos a descobrimos, ela tinha acabado de entrar na escola de 

teatro. Agora ela volta, e nesse intervalo ela faz o Aquarius, ela é a Sonia Braga nova. 

Eu estava em Cannes agora e de repente ela é a primeira pessoa que aparece na tela. O 

Kleber é o primeiro de uma geração, não só ele ser amigo... entende a força disso que 

vai além da brincadeira de amigos. Os filmes caminham por si só (Maurílio Martins 

em entrevista para a pesquisa, 2016) 
 

 

 Tanto na fala de André como de Maurílio fica evidente que o amigo é um sujeito entre 

a viabilidade e a crença em si mesmo, e no outro como si mesmo. Nesse sentido, talvez nesse 

momento se faça importante tentar entender um pouco os sujeitos envolvidos no processo da 

Filmes de Plástico. O cinema poder ter se tornado não só, mas finalmente e grandemente, uma 

brincadeira de amigos, um festejar, um congraçamento, termos usados por Maurílio, é um 

grande diferencial dessa geração de realizadores que começa a fazer seus filmes em meados 

para final da primeira década de 2000. 

 

 

4.1 André, Gabriel, Maurílio, Thiago: quem é quem? 

 

 

Por ordem alfabética, a ideia inicial desse subtópico era, então, a de catalogar 

informações sobre quem são esses realizadores. Essa postura é cada dia mais incentivada não 

apenas entre nós, espectadores-pesquisadores, mas, claro, também entre os espectadores-

cinéfilos e espectadores ordinários. Afinal, seja nos festivais ou na internet, em sites de crítica 

ou nas redes sociais, o acesso a informações sobre a produtora Filmes de Plástico não é difícil. 

Claro que aqui contamos com o privilégio da possibilidade de contato próximo com eles, de 

acompanhar processo de realização, de estar em cena, ainda que no fora de campo. 
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 Como já dissemos, André Novais e Maurílio Martins conhecemos antes mesmo das 

filmagens e com eles tivemos conversas prévias ao período em que acompanhamos a feitura 

do filme No Coração do Mundo. Gabriel Martins e Thiago Macêdo já conhecemos na rotina 

da realização do filme.  

 A resposta positiva de André Novais, quando do nosso questionamento e convite de 

conversa, se seguiu de uma entrevista
41

 sobre o cinema brasileiro contemporâneo no dia 

seguinte, no cine Humberto Mauro, no Palácio das artes.  

Marcamos de encontrar Maurílio Martins na sede da Filmes de Plástico, em Belo 

Horizonte. Eles tinham acabado de se mudar para lá e conversamos enquanto ele almoçava e 

já ia se reunir com Gabriel Martins para definir questões de pré-produção do longa-metragem. 

Em frente à produtora tem um café, chegamos por volta de 13h no café e pedimos algo para 

comer. Lá fora vimos alguém que nos parecia familiar. Tiramos uma foto de um rapaz de 

cabelos encaracolados que não parava de mexer no celular enquanto olhava para a porta da 

produtora. Tomamos coragem e fomos falar com ele. Tocamos seu ombro e perguntamos: 

“Maurílio?” Ele sorriu e perguntou: “Scheilla?”. Reconhecemos seu corpo da cena. Esse 

fenômeno aconteceu MUITAS vezes ao longo do processo de pesquisa de campo e filmagem 

de No Coração do mundo, não apenas com pessoas, mas com lugares. As marcas do filme são 

da vida e elas insistem em ser reconhecidas.  

 Entre continuação das leituras e fichamentos para realização desta tese, sobretudo na 

espera entre entrevistas e filmagens, muito foi nos sendo revelado. Como quando 

esperávamos André para entrevista e nos provocava Silviano Santiago: 

 

Figura 216: “Mais vale oferecer o sentimento de verdade com uma narrativa fictícia do que o sentimento de 

ficção com uma narrativa “real”. Mas será que se trata de uma narrativa fictícia?” (SANTIAGO, 2006 p. 45) 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

41 
 Ver em anexo a transcrição dos depoimentos ao final da tese. 



207 

 

 Nossa narrativa aqui sobre as relações de amizade e intimidade percebemos que é 

possível justamente quando abraçamos suas possibilidades ficcionais. Abandonamos então 

uma perspectiva mais biográfica e historiográfica e apostamos em nossa vivência particular, 

mediada pelos filmes. 

 O convite para fazer o making of de No Coração do Mundo também foi um momento 

importante. Ele foi feito logo após chegarmos a Contagem, por volta de meio-dia, no dia 17 

de agosto, primeiro dia de filmagem, que estava marcada para se iniciar pouco menos de uma 

hora depois da nossa chegada. Ao sairmos do carro, nos deparamos com Gabriel Martins que 

rapidamente juntou André e Maurílio numa mesa e fez o convite do registro pois segundo ele 

seria importante para as duas narrativas: o registro do filme que se faz a primeira vez em 

condições de longa-metragem padrão no cinema brasileiro contemporâneo e para o registro da 

tese, com a qual eles não apenas colaboraram mas se entregaram. A câmera ainda estava com 

as baterias descarregadas e o celular foi a saída para os primeiros registros, feitos mais ou 

menos uma hora após nossa conversa. O estabelecimento do que nos unia, do que nos era 

comum, foi uma estratégia interessante para nos engajar afetivamente na feitura do filme/tese. 

Um convite à partilha.  

 

Figura 217: primeiro dia de filmagem do longa-metragem “No coração do mundo” (2017) 

 

Fonte: acervo pessoal e making of de “No coração do mundo” (2017) 

 

 Assim como nós tínhamos um primeiro contato com esse tipo de atividade, algumas 

pessoas trabalhavam pela primeira vez com os meninos. Era o caso da assistência de direção: 

Marianne Macêdo Martins, a moça de cinza da imagem acima, e Marília Nogueira. Vamos 
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tomá-las como nós representativos da equipe de mais de cinquenta pessoas que se uniam para 

realização de No Coração do Mundo. Havia família, havia amigos, havia atores, havia 

personagens conhecidos, corpos transformados, e havia os novatos que, graças à abordagem 

que parte do que se tem em comum, logo se sentem convidados a dar de si para o filme.  

Ainda no Uber, a caminho de Contagem, pois havíamos inicialmente ficado na casa de 

amigos em Belo Horizonte, relíamos o roteiro que nos havia sido enviado por Maurílio, via 

facebook, cerca de dois dias antes. Relendo o roteiro
42

, vimos que ele tem uma estrutura 

maior, de muitos personagens, cenas de perseguição de carro, e aparentemente de forma 

contrastante, tenta aproximar-se da vida pessoal de seus atores – não é raro vermos a seguinte 

indicação no roteiro: “A atriz conta uma história real de sua vida”. Depois que nos foi 

realizado o convite, da forma como foi feito, sabíamos que não seria difícil. E foi o que vimos 

nos ensaios, que misturavam amigos, familiares e atores.  

 Um dado interessante que nos ocorreu nesse momento é que eles filmaram sem fechar 

completamente as ruas, sem impedir o trânsito de pessoas. Como lidar com o espaço público e 

a colocação de um cinema num espaço de trânsito tão coletivo? Foi um grande desafio que 

eles cumpriram, após muita desconfiança das pessoas achando que era “coisa de política” pelo 

período que ocorreu, com a possibilidade das pessoas acompanharem e muitas vezes 

participarem mesmo das cenas, como as cenas da praça. Na rua a única indicação que vimos 

Clara da Matta dar muitas vezes era: “Por favor, estamos filmando uma cena para um filme, 

pode continuar seu trajeto, só não olhe para a câmera”. Todos encenamos.  

 

Figuras 218-219: ruas do bairro Laguna onde mora Maurílio e onde foi filmado No Coração do Mundo 

  

Fonte: acervo pessoal e making of No Coração do Mundo 

  

 

42 
 Ver anexo em DVD. 
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Enquanto isso, Sr. Delardino aguardava o momento em que iríamos ler com ele o 

roteiro, na porta de sua casa-loja-locação, em frente à casa de Maurílio, que segundo ele, 

conhece desde que nasceu.  

 

Figuras 220-225: Making Of de No Coração do Mundo 

 

  

  

Fonte: acervo pessoal e making of de No Coração do Mundo  

 

 Aproveitando que a mãe de Maurílio, dona Maria, veio conversar conosco, ela nos 

conta sobre a relação de proximidade com Delardino, sobre como foi a experiência de 

participar de filmes, seja atuando, seja nos bastidores. Façamos uma pausa para voltar ao 

intento desse capítulo. Os realizadores. Mas é possível falar deles, de sua existência, sem falar 

dos outros-si-mesmos amigos e familiares?  

Tentemos a via formal do trabalho e das descrições oficiais. No site da Filmes de 

Plástico, os seus membros se identificam da seguinte forma: 
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Figuras 226-228: biografia de parte dos integrantes da Filmes de Plástico disponível em seu site oficial. 
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Fonte: site da Filmes de Plástico 

 

 No site ainda não consta a apresentação/biografia de Thiago Macêdo Correia, produtor 

executivo e membro da Filmes de Plástico desde 2012. No entanto, ainda que oficialmente 

não ocupe as funções criativas tradicionais e recorrentemente, ele está sempre presente nas 

discussões de criação, conforme relato de Maurílio e André. Em No Coração do Mundo, filme 

que segundo os realizadores, ele ficou mais afastado do set, mesmo assim testemunhamos 

Thiago acompanhar diversos sets de filmagem, interferindo diretamente no processo de 

criação artística e colaborando criativamente, além da viabilização de produtor executivo, que 

ocupa na maior parte dos casos. Ressaltamos ainda que desde o primeiro filme na verdade da 

Filmes de Plástico já trabalhava com eles, apenas não fazia parte da produtora, como nos 

indica inclusive o crédito de Filme de Sábado (2009). Sobre as funções dos realizadores, 

observemos que, desde a descrição no site da produtora, e mesmo na observação dos créditos, 

eles se colocam em diversas formas de atuação da experiência cinematográfica, tanto no set – 

em funções distintas - quanto fora dele, através de processos de curadoria e crítica, sobretudo. 

O cargo de diretor, a função do diretor, em casos de produções mais horizontalizadas tende a 

não ter o poder tão concentrado em si, mas nas relações que ele estabelece, normalmente. O 

que fica claro é que, é importante realizar um filme seu, próprio, mas ao se colocar em 
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diversas funções e aprender diversas funções, se pode realizar sempre. Ainda mais quando se 

tem amigos. 

 No site, as fotos que definem e apresentam os realizadores da produtora-coletivo são 

assinadas por Robert Frank, nome que já nos é bastante familiar em tantos créditos. Não se 

entrega suas fotos biográficas a qualquer um, nada melhor que o amigo (pelo conhecimento e 

pela viabilidade). Robert Frank é ator de boa parte dos filmes da Filmes de Plástico e como 

indica o site, assina as fotografias oficiais de três dos realizadores da produtora. Além disso é 

artista plástico e editor em projetos paralelos aos da Filmes de Plástico. A banda Pêlos, na 

qual é vocalista, já foi protagonista de um dos raros momentos documentais da Filmes de 

Plástico, quando acompanham o ensaio e apresentação da banda de Robert Frank.  

 É preciso dizer que embora cada um deles se identifique em funções específicas, eles 

estão de fato, no set, concentrados e em posturas colaborativas de toda forma. No coração do 

mundo (2017), foi o primeiro filme longa-metragem a ser realizado pela Filmes de Plástico 

que de fato ganhou um edital para realização de longa-metragem, com um valor de 700 mil, 

aproximadamente. As primeiras filmagens ocorreram entre 17 de agosto e 20 de setembro de 

2016, majoritariamente no bairro Laguna, em Contagem (embora houvesse também cenas em 

um bairro vizinho, onde Gabriel mora, na frente da casa de seus pais e também cenas de 

perseguição na estrada).  

 O filme que é uma mistura entre Contagem (2010) e Dona Sônia (2012) explora 

diversas locações e atores que já contribuíram com seus corpos e discursos na filmografia da 

Filmes de Plástico. Segundo Maurílio Martins, em entrevista, o filme é uma celebração desses 

encontros. É difícil falar quem é quem uma vez que suas funções e personalidades estão sob o 

regime da identificação amistosa. Claro, há distanciamentos. Mas há muitas zonas de contato. 

Muita vizinhança.  

É curioso, no mínimo, que o caminho que a tese nos propõe para abrir o capítulo e os 

tópicos que tratam das identidades e pertencimentos de cada um seja também aquele que vai 

conviver com três filmes que são-e-não-são da Filmes de Plástico, mas talvez essa 

contradição, essa ferida, essa controvérsia (o sentido da TAR – Teoria Ator-Rede - que 

marcaram o início desse processo de doutoramento) pudesse ser um caminho mais seguro 

para mapear as redes.  

Seguir os sujeitos, os actantes (termo também usado por Bruno Latour, assim como 

Roger Odin) preciso também falar dos outros-si-mesmos que lhe permitem ganhar corpo e 

forma em seus discursos. É o caso de filmes como o próprio Estado de Sítio, Semana Santa, 

Aliança, Meu Amigo Mineiro, Um homem que voa: Nelson Prudêncio, de Maurílio Martins 
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com Adirley Queirós, filmes em que os realizadores transitam com outros realizadores, outros 

diálogos, com outras produtoras, dando espaço para facetas de si e seu cinema.  

 Essa questão nos filmes, da presença física de nome próprio, de um no filme do outro, 

ocupando funções das mais variadas – como podemos ver nos créditos dos filmes - talvez seja 

reflexo do fenômeno que nos comenta Maurílio: 

 

O Gabriel estava fazendo fotografia para o Leo. isso é um exemplo. Eu já fiz som do 

filme do Leo, e o Gabriel fotógrafo. Thiago foi o produtor. Eu ia atuar no filme do 

Pyrata... atuei no filme do Flamingo... Lembranças de Mayo. E tem isso assim de 

essas relações: o filme surgiu de uma ideia minha, acaba que as coisas tão muito 

relacionadas... principalmente com a El reno fitas. Elas, as produtoras, são muito 

próximas, quase irmãs. O Leo ta dando curso de cinema na Casa viva, tem mestrado 

em cinema. Dirige e escreve roteiro comigo. O Leo é um dos roteiristas do Evellyn. e 

eu fui convidado para ser consultor no núcleo deles. O Pyrata é o ator principal do 

nosso filme. [...] Por que Filmes de Plástico? não sei se você viu... a conversa minha e 

do Gabriel no gmail. Eu estava indo receber um dinheiro de acerto da empresa no 

Bradesco, a gente tinha brincado com essa ideia de montar a produtora. No final de 

2008 isso ficou sério. E ai das maiores coincidências da vida, o Filme de sábado o 

Thiago foi o produtor e depois ele volta para compor a produtora mesmo. Ele era 

amigo do Gabriel. Eu conheci naquele dia. Thiago e André já se conheciam da Escola 

livre e a gente decide montar a produtora. Ele me manda uma mensagem e eu disse: 

beleza amanha a gente resolve, vou encontrar com a Mari que era namorada dele 

nessa época. E nos encontramos e fomos no banco. A gente queria botar um nome que 

fosse engraçado e sério. Eu dou um nome, um nome patético. E na hora que a gente 

achar o nome vai bater e a gente vai saber... é esse nome. E na fila do Bradesco... ele 

falou assim: algo postiço... Filmes de Plástico. E ele falou é. E pronto. Na hora ele 

mandou mensagem pro André. O Filme de sábado já estava pronto e ai no filme o 

personagem carrega uma baleia, que é de plástico e até hoje é o símbolo da produtora. 

Mesmo nos nossos filmes sérios o logo ta lá. Não consigo imaginar nossos filmes sem 

ela. Não teve brainstorm. Surgiu, como algo que vem de dentro. A logo surge do 

primeiro filme, é orgânica. (MARTINS, 2016, entrevista à pesquisadora) 
 

 

 

 No trecho da entrevista acima citada, que fizemos com Maurílio, ele coloca esse 

desapego por funções e hierarquias no cinema, sendo, fundamental, no seu relato a ideia de se 

fazer presente no filme do outro, porque esse outro no fundo é um outro si mesmo, alguém 

que, como amigo, que se admira, que tem partilha de crenças, também estará disponível a 

você. Daí a nossa falha em definir cada um dos diretores de forma estanque e também em 

estabelecer limites muito rígidos entre realizadores e grupos. Além disso, ocupar funções 

distintas em filmes de amigos permite que eles estejam sempre filmando, que as relações de 

intimidade de ampliem e ganhem mais força e outras formas. 

 Há distinções que perpassam os filmes e os processos de realização de André Novais, 

Gabriel Martins, Maurílio Martins, na função de realização, assim como é possível pensar a 

posição de Thiago Correia como produtor que está sempre presente no set, sempre discutindo 

questões criativas e não exclusivamente da execução do projeto. E há questões em comum, 
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como as que já discutimos e que motivaram a execução desse projeto. A amizade tem a 

potencialidade de criar espaços de atuação em que se pode evidenciar as performances 

próprias de cada um, de individualizar suas características, porque permite uma expressão 

mais honesta de si, mais autêntica por conta das permissões da intimidade, ao mesmo tempo 

em que sempre doa-se e cede-se um pouco de si para o outro, e vice-versa, na construção de 

algo comum que os congrega e constrói uma identidade de pertencimento ao grupo.  

 A dualidade do termo Filmes de Plástico e sua relação como a influência do cinema na 

vida comum é também confirmada em seu relato. Falemos dessas partilhas. Diante do relato 

de Maurílio sobre as relações estabelecidas e partilhadas, assim como da relação entre vida e 

arte, deliberadamente escancarada, escolhemos abordar a relação entre os realizadores a partir 

de dois filmes: Aliança (2013) e Meu amigo mineiro (2012), claro trazendo as demais 

experiências que conseguirmos enxergar daqui, nesse momento da pesquisa.  

 Michel Foucault (1992) em seu texto “A escrita de si”, dentro de suas reflexões sobre 

O que é um autor, nos diz que a escrita de si e suas narrativas terminam por transforma-se no 

corpo do escritor. Diana Klinger (2008) em seu texto “A escrita de si como performance” 

pontua, sobre essa questão do autor e do texto, que 

 
a autoficção se inscreve no coração do paradoxo deste final de século XX: entre um 

desejo narcisista de falar de si e o reconhecimento da impossibilidade de exprimir 

uma “verdade” na escrita. Assim, a autoficção se aproxima do conceito de 

performance, que, como espero mostrar, também implica uma desnaturalização do 

sujeito. O termo inglês “performance” significa “atuação”,“desempenho”, 

“rendimento”, mas começou a assumir significados mais específicos nas artes e nas 

ciências humanas a partir dos anos 1950 como idéia capaz de superar a dicotomia 

arte/vida. Do ponto de vista da antropologia, uma performance é “toda atividade feita 

por um indivíduo ou grupo na presença de e para outro indivíduo ou grupo” 

(Schechner, 1988, p.30). Assim, para Victor Turner (apud Taylor, 2003, p.19), as 

performances revelam o caráter profundo, genuíno e individual de uma cultura. Pelo 

contrário, o performático significa, na teoria de gênero da crítica norte-americana 

Judith Butler, não o “real, genuíno”, mas exatamente o oposto: a artificialidade, a 

encenação (KLINGER, 2008 p. 19) 

 

 

 Dessa maneira, tomando as palavras do autor e da autora como algo que também 

acreditamos, ou seja, partindo de nossa crença constituída e compartilha de que o autor ao 

falar de si constroi a si mesmo no texto, para falar dos realizadores e de suas relações, 

abordemos as obras dos realizadores, que se dispõem a construir um cinema com base em si 

mesmos e nas suas relações, com sua família em suas obras e além delas, nas obras dos 

amigos e das produtoras amigas, como a El Reno Fitas e a Alumbramento. A começar aqui 

por Aliança (2013), um filme de comédia onde três amigos vivem a situação de que um deles 
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vai se casar, mas não sabe que a namorada o está traindo, o que é descoberto pelos outros 

dois.  

 

Figuras 229-232: Fotogramas iniciais no filme Aliança (2013) 

9  

  
Fonte: filme Aliança 

 

 

Assim como acontece em Dona Sônia (2012), observemos os letreiros que apresentam 

o filme: 

 

Figuras 233-235: fotogramas do filme Aliança (2013) 
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Fonte: filme Aliança (2013) 

  

Os três amigos-realizadores-personagens são apresentados pelas produtoras El Reno 

Fitas e Filmes de Plástico como se estivessem em Aliança, juntos, em comunhão, numa 

experiência cinematográfica como um só, através do verbo “apresenta”. 

 

 Figuras 236-239: fotogramas do filme Aliança (2013) 

  

  
Fonte: filme Aliança (2013) 

 

 

Kelly Crifer, Robert Frank e Tati são recorrentes e aqui se apresentam novamente. A 

essa altura seus corpos e nomes que aparecem em filmes como Contagem (2010), Ela volta na 

quinta (2015) e Robert Frank em quase toda a filmografia, reforçam o próprio desse comum: 

se não fossem Gabriel Martins, Samuel Marotta e Leonardo Amaral, talvez não fossem eles 

ali. Um é índice do outro. Assim como Maurílio/Pernambuco poucas cenas mais tarde: 

incorporando não apenas Pernambuco, mas evocando a experiência de Filme de Sábado. 
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Figuras 240-242: fotogramas do filme Aliança (2013) 

 

  
Fonte: filme Aliança (2013) 

 

 

 A bebedeira que inicialmente seria forma de comemoração do pedido de casamento 

que o personagem de Gabriel Martins faria a sua namorada, vira a celebração da aliança entre 

amigos.  
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Figuras 243-248: fotogramas do filme Aliança (2013) 

  

  

   
Fonte: filme Aliança (2013) 

 

 Bebedeira essa que os leva ébrios – como em Estrada para Ythaca e Os monstros, da 

Alumbramento - para onde estão seus outros amigos, Leo Pyrata cantando e praticamente toda 

a equipe do filme fazendo figuração: Roberto Cotta, Luiz Pretti, fora os atores já 

apresentados. Semelhanças novamente com Ythaca ou Os Monstros não são mera 

coincidência. O caminho é a amizade. A ficção e o plano, a narrativa, são testemunhas dessas 

relações de afeto e partilha. Comprovemos nos créditos e testemunhemos – e fabulemos – 

nossa ficção de nós. 
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Figuras 249-255: fotogramas do filme Aliança (2013) 

 

  

  

  
Fonte: filme Aliança (2013) 

 

A aliança que possibilita a realização de si não é a do casamento entre marido e 

mulher. É a da amizade, da brodagem, o que nos faz lembrar novamente do contexto dos 

termos cinema de garagem, novíssimo cinema brasileiro, cinema pós-industrial, filme livre 

que marcam o cinema independente brasileiro. Todos de alguma forma pontuam a questão da 
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ética da amizade como forma de realização autêntica (como diz Clarice através de Lorelei: 

Nós é original).  

Conseguimos ver mais uma vez em Aliança a questão da crueldade, associada 

tradicionalmente, às narrativas de intimidade. Aproveitemos que a narrativa de Aliança 

(2013), e nos questionemos um pouco sobre o lugar da mulher e das relações de intimidade, 

não apenas na Filmes de Plástico, mas no cenário brasileiro recente. Será que é sempre justo, 

tranquilo e sem controvérsias o afeto? 

Como vimos, a intimidade pode ser cruel, basta olhar para as nossas relações privadas 

mais íntimas que saberemos disso. Como já ensaiamos disser, quando da fabulação do 

espectador, até que ponto não é incentivada perceber a experiência cinematográfica da 

seguinte forma: “Só fez porque era amigo, família, porque é cruel demais”?. É a questão que 

Montaigne coloca em seu ensaio sobre a amizade, ela existe simplesmente: ‘porque era ela, 

porque era eu’. O autor materializa, portanto, as justificativa das ações entre amigos, o 

espelhamento do sujeito, mesmo quando a situação não é tão confortável. 

 

4.2 Discussões em torno de identificações e autoria 

 

 

 Para falar brevemente sobre a questão de autoria que tangencia esse trabalho de 

pesquisa, mas não é exatamente seu foco de análise, nos aproximaremos de autores como 

Edward Buscombe e seu comentador Stephen Heath.  

 De acordo com Buscombe (2012) a teoria do autor não é uma teoria cinematográfica, e 

veio de uma alteração de Andrew Sarris na tradução de politique des auteurs da Cahiers du 

Cinéma para Autheur Theory, fato que aconteceu, segundo o pesquisador em 1962. Não se 

tratava, na Cahiers, de uma defesa teórica, mas de uma defesa política do cinema enquanto 

expressão artística e pessoal, defendida no número 31 da revista num artigo intitulado Uma 

certa tendência do cinema francês, de autoria de François Truffaut. A política de autores, de 

todo modo, está centrado na figura do diretor e sua expressão pessoal. Para Buscombe: “É 

claro que nenhum diretor tem liberdade total” (2012 p. 199). Individualidade tampouco quer 

dizer qualidade para o autor.  

 Stephen Heath (2012), comentador do artigo de Buscombe, coloca que 

 

 

 



221 

 

Em certa medida, a ideia de autoria supõe o autor como  criador do discurso: é como 

fonte deste que o autor é apresentado como unidade de discurso. Algumas precisões 

impõem-se imediatamente. Nem todo discurso tem um autor, nem seria possível 

exigirmos que tivesse. Estamos rodeados em nossa vida cotidiana por uma trama de 

discursos em cujos fios entretecidos  não saberíamos colocar exigências de autoria 

(HEATH, 2012 p. 295)  

 

 Na arte, assim como na vida cotidiana citada por Heath, o autor como criador e sob 

sua responsabilidade repousarem os louros da imaginação criativa, personalidade, 

espontaneidade e originalidade de maneira geral aplicadas a todos os cinemas e realizadores é 

muito complicado. Cada experiência cinematográfica depende, portanto, das relações 

engendradas para sua realização, algumas mais centradas no diretor, como controle e poder, 

outras menos, como é o caso da Filmes de Plástico.  

Meu Amigo Mineiro (2012) tem a direção assinada por Vitor Furtado e Gabriel 

Martins e, como o filme mesmo apresenta, trata-se de um Filme Alumbramento. O que isso 

significa? Há semelhanças e distanciamentos entre o perfil deste filme Alumbramento e dos 

demais filmes de plástico, mas a assinatura compartilhada entre os diretores das produtoras-

coletivo é uma forma de demarcar esses afetos e materializá-los. 

 

Figuras 256-261: fotogramas de Meu amigo mineiro 
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Fonte: Filme Meu amigo mineiro (2012) 

 

 

O filme se inicia com o convite de Vitinho, por meio de um postal e uma carta, para 

Gabito (novamente a importância dos nomes próprios e apelidos, afinal para Vitor, Gabriel é 

Gabito e para Gabito, Vitor é Vitinho. E para nós?) para que o amigo mineiro dele fosse a 

Fortaleza, conhecer a cidade. Na falta de conseguir contatar o amigo pelo telefone, Gabito usa 

a carta como forma de ir aos lugares que ele se identifica e projeta de si no espaço. 

 

Figuras 262-268: fotogramas de Meu amigo mineiro 
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Fonte: Filme Meu amigo Mineiro (2012) 

 

Ao final, após conseguir chegar ao endereço do amigo, ainda sem ele, e conseguir 

permissão para entrar no prédio, vamos primeiro apenas a silhueta do corpo de Gabito no 

terraço do prédio, depois os dois sentados sob o luar e as luzes da cidade.  

 

Figuras 269-270: fotogramas finais de Meu amigo mineiro 

  
Fonte: Meu amigo mineiro (2012) 

 

 Para, no plano seguinte, se desintegrarem no corpo da cidade e reaparecerem na forma 

de enquadramento, plano e nomes próprios. Mas porque é um filme Alumbramento e não um 

filme da Filmes de Plástico? É e não é. Para os espectadores cinéfilos e nós, espectadores-

pesquisadores que convivemos há mais de 47 meses com essa filmografia, é claro que é 

também um filme da Filmes de Plástico, há elementos compartilhados, estéticos que nos 

fazem tecer diálogos com a produtora. Não é porque é a produção não foi assinada pela 

Filmes de Plástico, mas em essência se pode reconhecer elementos de afeto que aproximam, 

em alguma medida, as filmografias e trajetórias dos coletivos-produtoras.  
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Figuras 271-273: créditos finais de Meu amigo mineiro 

  

 
Fonte: Filme Meu amigo mineiro (2012) 

 

 

 Com o amanhecer, vemos que os dois não estão mais em cena. Os dois se desintegram 

e integram o antecampo. E ainda, o plano-além do espectador. Sua presença continua 

marcando a imagem, através dos créditos, nos mostrando a possibilidade dos nomes próprios 

que partilham uma experiência de cinema em comum, mesmo em agrupamentos distintos.   

 

 

4.3 A partilha de funções: a comunhão do próprio  

 

A obra funciona como dispositivo relacional na 

medida em que provoca encontros casuais, individuais 

ou coletivos  

(BOURRIAUD, 2009 p 42) 

 

Enquanto entusiasta da abordagem das obras de arte e suas relações com a história e a 

sociedade, Nicolas Bourriaud (2009) começa a construir uma visão relacional da arte, que ele 

compreende como estética relacional.  

Para o autor, 

 

Observando as práticas artísticas contemporâneas deveríamos falar mais em 

formações do que em formas: ao contrário de um objeto fechado em si mesmo graças 

a um estilo ou uma assinatura, a arte atual mostra que só existe forma no encontro 

fortuito, na relação dinâmica de uma proposição artística com outras formações, 

artísticas ou não (BOURRIAUD 2009 p. 30) 
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Interfaces entre arte, vida, afetos e trabalho podem ser pensadas a partir dessa 

colocação de Bourriaud sobre a arte contemporânea. Sua perspectiva encontra e abraça a de 

Dewey ao tratar da relação entre forma e expressão, ou seja, da prática artística e do impacto 

estético quando o autor acredita que “A encarnação da emoção na matéria conformada é o que 

constitui a expressão” (DEWEY, 2010) e a experiência seria portanto multifacetada, sendo o 

sentido fruto também de relações, assim como sua forma ou suas formações. Para Dewey, “O 

sentido abarca uma vasta gama de conteúdos: o sensorial, o sensacional, o sensível, o sensato 

e o sentimental, junto com o sensual” (DEWEY 2010 p. 88). A arte e a vida compartilhariam, 

desde sempre a noção de experiência, que parece ser fundamental nas artes contemporâneas 

narradas por Bourriaud. “A experiência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo 

com as condições ambientais está envolvida no processo de viver” (DEWEY, 2010 p. 109). 

Com essa assertiva, podemos apreender do pensamento filosófico de Dewey que ele busca 

uma posição de criar poros entre a arte e o viver.  

Sobre o processo de realização da arte e sua experiência, o autor coloca que “Na 

língua inglesa não existe uma palavra que inclua de forma inequívoca o que é expresso pelas 

palavras artístico e estético”, visto que o artístico se refere primordialmente ao ato de 

produção e estético ao de percepção e prazer. A inexistência de um termo que una ambos é 

lamentável. Compartilhando da ideia, Rancière propõe uma nova acepção à estética através da 

união entre modos de fazer, ler e dizer. A forma como um todo, portanto, está presente  em 

todos os membros. Realizar e consumar são funções contínuas e não meros fins para 

localização em apenas um lugar (DEWEY, 2010 p. 140) 

Sobre a experiência artística e de vida em primeira pessoa, o autor coloca que: 

“Quando um produto artístico é tomado como um produto de expressão do eu, e quando o eu 

é visto como algo completo e autônomo, isoladamente, então, é claro que substância e forma 

se separam” (DEWEY, 2010 p. 217). A obra em si é um material conformado com uma 

substância estética. Entretanto, o critico, o teórico e o estudante reflexivo devem traçar uma 

distinção entre elas. Nesse sentido, o simples fato de uma obra ser gerada em primeira pessoa 

do plural não dá a ela de cara essa pluralidade, como nos faz pensar Dewey (2010): O fato de 

a forma e a matéria estarem ligadas em uma obra de arte não significa que são idênticas. No 

entanto, o autor pontua: 
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As relações de amizade, entre marido e mulher, pais e filhos, cidadão e nação, assim 

como as relações entre os corpos em gravitação e na ação química, podem ser 

simbolizados por termos e conceitos e afirmadas em proposições. Mas existem como 

ações e reações nas quais as coisas se modificam. (...) É nesse sentido que as relações 

devem ser entendidas quando usada para determinar a forma na arte. (DEWEY 2010 

p. 260) 

 

 

“Quais as condições formais da forma na arte que tem relação com o mundo em si?” 

(2010 p. 278), questiona o autor. O autor cita que a primeira delas é o ritmo. Talvez porque 

para ele, “As artes são controladas por ritos e cerimônias”. O cinema é um rito. Como toda 

obra arte é preciso cumprir os ritos para a incorporação da expressividade.  

 

Toda obra de arte tem um meio pelo qual, dentre outras coisas, o todo qualificante é 

transmitido. Em toda experiência tocamos o mundo através de um tentáculo 

específico: realizamos nossa interação com ele e ele chega até nós por um órgão 

especializado. (DEWEY, 2010 p. 352) 

 

 

Ao contrário do que pensamos, a arte é a experiência que ampliaria nossas definições 

de comum e não o contrário (quando pensamos no capítulo anterior a questão do tédio 

cotidiano). 

 

A experiência comum é contagiada pela apatia, pela inércia e pelo estereótipo. São 

situações em que não captamos o impacto da qualidade pelos sentidos, sem o 

significado das coisas pelo pensamento. O mundo fica presente demais em nós como 

um fardo ou uma distração. (...) Não fossem as opressões inerentes à experiência 

cotidiana, o campo dos sonhos e devaneios não seria atraente (...) O sentimento de 

comunhão gerado por uma obra de arte pode assumir um caráter verdadeiramente 

religioso. A união dos homens uns com os outros está na origem dos ritos, desde o 

tempo dos homens arcaicos até hoje, comemoram as crises de nascimento, morte e 

casamento. A arte é a extensão da força dos ritos e cerimônias unificadoras dos 

hmens, através de uma celebração comum a todos os incidentes e cenas da vida. Essa 

recompensa é a chancela da arte. Que a arte une o homem e a natureza é um fato 

conhecido, mas que ela também conscientiza os homens de sua união uns com os 

outros na origem e no destino. (DEWEY, 2010 p. 487) 

 

 

Se toda arte é interação então não há dentro e fora do campo. É tudo campo. É tudo 

cena. É tudo corpo, convívio, diálogo, escrita e leitura.  

 

Potencialmente qualquer coisa na natureza ou nas associações humanas é comum; se é 

ou não verdadeiramente comum, dependera de diversas condições, em especial as que 

afetam os processos de comunicação. É pelas atividades compartilhadas e pela 

linguagem e outros meios de interação que valores se tornam comuns na experiência 

de um grupo da humanidade (DEWEY 2010 p. 491) 
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Para Vladimir Safatle (2015) é preciso uma discussão e uma compreensão atual do que 

seja a sociedade. Para o autor, “talvez precisemos partir de uma constatação de que sociedade 

são, em seu nível mais fundamental, circuitos de afetos”. Nas palavras de Safatle é preciso 

ainda que consideremos que os afetos agenciam se maneira a produzir objetos e efeitos. O 

desamparo seria o afeto que nos faria buscar o outro.  

 

As metáforas do corpo político nos fazem pensar que não é possível pensar 

em política sem incorporação. Uma encarnação não é necessariamente uma 

representação mas um dispositivo de expressão de afetos. Sendo assim, 

podemos pensar a política a partir da maneira como afetos determinados 

produzem modos específicos de encarnação. Cada regime de corporeidade 

tem seu modo de afecção. (SAFATLE, 2015 p. 23)  

 

Para o autor, discutir a questão do corpo é fundamental como forma de pensamento 

entre o estético e o político, afinal “Um corpo é uma maneira de experimentar o tempo e os 

predicados de um sujeito são aquilo que ele tem por direito, que pode anunciar de si” (2015 p. 

30). Identidade e diferença convivem em uma posição radicalmente complementar: talvez seja 

essa uma dinâmica interessante a se pensar o cenário dessas produções fílmicas que 

abordamos e da qual faz parte a Filmes de Plástico. 

Sobre essa dinâmica do afeto entre o social e o indivíduo, entre o pessoal e o coletivo, 

nas discussões em sociedade, Safatle (2015), coloca que “Normalmente, acreditamos que uma 

teoria dos afetos não contribui para o esclarecimento da natureza dos impasses dos vínculos 

sociopolíticos. Pois aceitamos que a dimensão dos afetos diz respeito a vida individual dos 

sujeitos”. Nesse sentido da fala do filósofo: 

 

Ligar-se ao Outro não é apenas confirmar-se em suas predicações supostas, mas estar 

em contínua despossessão por ter algo fundamental de mim em um outro que não 

controlo, que não saberei como responderá ou se responderá. (SAFATLE, 2015 p. 75) 

 

 

Embora o trabalho não é tradicionalmente um lugar de expressividade de si, ele vem 

sendo organizado no capitalismo imaterial para ser também lugar de produção. O autor 

apresenta uma ideia quase romântica quando diz “O amor como modelo de circulação de 

dons” (SAFATLE, 2015 p. 380). Na prática, como funciona essa circulação através do afeto? 

E no cinema brasileiro em que tem sido tão comentada essa questão na crítica, na academia, 

pelos próprios realizadores? O que é fazer um filme de afeto? 

Juntamente com André, partilhamos o making of de No coração do mundo. E o que 

pudemos observar foi justo isso, não há, para eles, na experiência do set, uma hierarquia entre 

as funções da filmagem, talvez essa seja uma dimensão visível-não-visível do afeto e que 
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interfere nas relações fílmicas e extrafílmicas. Pela primeira vez eles trabalharam com 

Assistência de Direção (AD), como colocou Marianne Macêdo Martins, primeira AD. Havia 

ainda Marília Nogueira, 2ª AD. O making of ainda não foi montado, mas as informações aqui 

descritas são de relatos e observações registrados e em anexo. Além das questões entre os 

“profissionais” envolvidos, há os familiares. Há um comum muito próprio desse momento da 

cinematografia, com o qual a Filmes de Plástico compartilha certas características apontadas 

pela crítica em geral (que ajuda a dar visibilidade a esses filmes em sessões com outros 

filmes, em festivais e mostras, seguidas de debate, e textos e repercussão e embate e 

legitimação e deslegitimação do campo do cinema independente brasileiro). Afeto é ação, ou 

melhor, a capacidade de recepção de uma ação, numa leitura breve da própria palavra afetar-

ser-afetado. Afetar só faz sentido quanto algo é afetado. Para ser afetado precisa estabelecer 

uma relação.  

Sobre a questão da Tiradentização do cinema brasileiro, levantada numa polêmica 

entre críticos e festivais, a partir do texto
43

 de Maria do Rosário Caetano quando da seleção e 

premiação do Festival de Brasília em que estavam Ela volta na quinta e Branco sai, Preto 

Fica, por exemplo, nos coloca André: 

 

é estranho falar isso. Cada festival tem uma característica. O ano que teve o Ela volta 

na quinta, Mês de agosto, Brasil SA, Branco sai, preto fica. Quer dizer se for pensar, 

os filmes não são bem parecidos assim... mas a galera querer colocar na caixinha acho 

besteira essas coisas (NOVAIS, André, em entrevista, 2016) 
 

 

Caetano em seu texto afirma, sob a ideia de que o Brasil deveria estimular a 

pluralidade de propostas e não apenas legitimar uma vertente de produção, como, segundo 

ela, fez ao dar visibilidade a filmes mais independentes, como tradicionalmente faz a Mostra 

de Cinema de Tiradentes, daí o termo Tiradentização. O texto gerou algumas repercussões, 

dentre as quais um comentário que acreditamos bastante pertinente do Raul Arthuso: “O 

Festival de Brasília de 2014 deixou evidente um choque de forças que refletem mudanças 

políticas, mais que propriamente cinematográficas (mesmo sendo difícil distanciá-las)” 

(ARTHUSO, 2014).  

Apesar de André tomar por menos o termo Tiradentização, como crítica a uma 

tendência de modos de fazer e ser dos filmes brasileiros recentes, a crítica no fim pode ser lida 

como: o que é do gueto deve permanecer no gueto, o cinema de centro não pode perder 

 

43  Texto disponível em: http://revistadecinema.uol.com.br/2014/09/festival-brasiliense-premia-branco-sai-

preto-fica/ 
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espaço para o cinema mais periférico. E nem é que Tiradentes também não gere exclusões ou 

padronizações, tendo em vista que é um lugar consagrado de legitimação, mas a reação em 

relação aos lugares e o que pode cada festival foi muito intensa e só fez se aquecer nos 

últimos tempos. É tudo disputa de poder. E tudo isso está-não-está no filme, porque atravessa 

sua dinâmica de relações que o fazem acontecer como tal, como vemos ao longo desta tese e 

também em nossa experiência tanto em frequentar festivais como eu participar de processos 

de curadoria, como a da Mostra do Filme Livre 2016. O campo se faz sob tensões.  

Maurílio Martins e Adirley Queirós em entrevista a Alfredo Suppia (2014), quando do 

lançamento de Branco Sai, Preto Fica (2014), complexificam essa discussão em torno dos 

lugares no campo e das possibilidades e limitações de se pensar em cinema independente. 

Para Adirley, assim como para Maurílio, o termo é complicado porque se o cinema 

independente não depende de grandes estúdios, grandes orçamentos ou grandes narrativas 

para dialogar com um grande número de pessoas – como é, tradicionalmente, o cinema 

comercial – ele, o cinema independente, depende de outras formas de relações – econômicas, 

afetivas, políticas – para existir.  

Trazendo a luz a questão dos editais como uma polêmica para definir o que é 

independente ou não, ambos são categóricos ao dizer que a política de editais é uma luta do 

cinema independente. Adirley vai mais a fundo e nos diz ainda que é justamente o Estado que 

deveria ser responsável pela formação e investimento em pensamentos de vanguarda, já que 

pelas lógicas de funcionamento da sociedade, ao mercado é inviável essa tarefa. Durante a 

entrevista, ambos dão a ver esses pontos de tensão que no fundo nos identificamos 

profundamente com a provocação de Adirley quando ele diz que os que reclamam que o 

cinema independente, o incentivo financeiro ao cinema independente, está circunscrito a 

algumas linhas da PRODECINE, com orçamento menor. Alfredo Suppia, sintetiza então a 

discussão, confirmando que há, tanto entre festivais, críticos, instituições em geral, uma 

tensão política muito grande que luta para que as coisas se mantenham em seus lugares.  

 

Achei ótimo o depoimento de vocês porque vocês tocaram em um ponto essencial, 

que é essa questão de como o independente hoje tem um lado perverso também. Há 

duas faces dessa moeda: se por um lado o cinema independente favorece uma 

renovação em termos de estética, de forma, sangue novo que entra, novas gerações, 

etc., por outro lado ele acaba sendo prontamente cooptado pelo sistema, no sentido 

de manter o mercado meio que reservado para alguns peixões (SUPPIA, em 

conversa com Maurílio Martins e Adirley Queirós, 2014)  
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 Na época, a entrevista caminhou, em seguida, para o fato de Branco sai, Preto fica 

ser uma ficção científica, ter uma natureza muito mais próxima da ficção científica do que 

exatamente do documentário, numa provocação de Alfredo Suppia que Adirley responde 

como sendo um desejo seu de diálogo, a ficção científica, “Se ele é ou não, é aquilo que a 

gente falou anteriormente, o modo de produção impõe outras questões. O meu sonho era fazer 

um Blade Runner [Ridley Scott, 1982]” (ADIRLEY QUEIRÓS, em conversa com Maurílio 

Martins e Alfredo Suppia, 2014). No entanto, como segue falando o realizador, ele foi feito 

com edital de documentário, o que lhe obriga, em tese, a indexação documental e ao 

orçamento e lugar do documentário no campo do cinema brasileiro contemporâneo. O cinema 

documental, por ser mais barato e mais politicamente engajado tradicionalmente, no Brasil, 

está ligado ao campo da produção independente. A ficção, por sua vez, está ligada aos modos 

de produção mais comerciais, porque custam, normalmente, mais caro e necessitam de retorno 

financeiro e de público. 

 Recentemente, essa foi uma questão trazida por uma jovem realizadora de um 

coletivo chamado Tela Preta, durante uma oficina de capacitação do IRDEB para seu edital de 

documentários e ficções. A ficção, por exemplo, ia concorrer numa linha da PRODECINE, a 

1, que normalmente tem orçamentos maiores, mas ao mesmo tempo exige um currículo do 

realizador e do roteirista que inviabiliza os jovens realizadores a fazerem seus trabalhos. 

Então, a solução apontada foi: concorra na linha de documentário, que essa não será uma 

questão a ser levantada.  

 Quantos documentários, que abraçam o outro, são feitos em intimidade, não tendem à 

ficção (como Branco Sai, Preto fica, Morro do Céu, O Céu sobre os Ombros, Terra deu, 

terra come), mas são indexados como documentários? Talvez a questão seja muito mais 

política, de ocupar o lugar que cabe ao cinema independente, mas mostrar a potencialidade de 

outras narrativas, como forma política também de demonstrar esses silenciamentos na ficção. 

 O primeiro filme a ser realizado com edital para longa-metragem e de fato se colocar 

como ficção (embora, em entrevista a nós durante a pesquisa, Maurílio tenha argumentado 

muito em cima do lugar onde ele ia filmar, a questão da periferia, das luzes amarelas, dos não-

atores) é No Coração do Mundo, depois de anos de produções ficcionais, tendo em vista que a 

Filmes de Plástico fez majoritariamente ficções. E conseguiu fazê-las porque trabalhava num 

longa-metragem com orçamento de curta, como foi o Ela volta na quinta, ou trabalhava sem 

incentivo financeiro, na brodagem, como foi Aliança (2013), Estado de Sítio (2010). O lugar 

da ficção é um lugar que está começando a ser pensado em ser partilhado no cinema brasileiro 

menos comercial, mais independente. É um campo de tensão e luta. A ideia de se fazer filmes 
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ficcionais a partir das vivências partilhadas – o que aqui pensamos como ficções de nós - é 

uma possibilidade de ocupação desses espaços na tela do cinema brasileiro recente. 

 Sobre a questão das linhas e formas de fomento ao audiovisual no Brasil, Marcelo 

Ikeda (2016) apresenta um panorama interessante sobre as transformações em torno dos 

aspectos políticos e econômicos do cinema brasileiro contemporâneo. Segundo o autor, tal 

cenário é possível ser dividido em três fases: A primeira logo após o governo Collor, que 

extinguiu por um tempo as formas de fomento audiovisual no país. A segunda estaria, então, 

relacionada ao governo Fernando Henrique Cardoso e “abrange a consolidação do modelo 

estatal” (2016 p. 9), por meio de um tripé institucional delimitado pelo autor por: o Conselho 

Superior de Cinema, a Secretaria do Audiovisual e ainda a Agência Nacional do Cinema 

(ANCINE). Num terceiro momento, já durante o governo Lula, houve o que Ikeda chama de 

uma “reavaliação do modelo estatal” (2016 p. 9). Por essa renovação o autor entende, então, 

“a retomada do poder ativo do Estado de proposição de políticas culturais, fortalecendo a 

secretaria do audiovisual”, o que de alguma forma, rompe o tripé institucional citado pelo 

autor, na segunda fase. No entanto, “apesar de mudar o foco das políticas culturais, incluindo 

ações e programas que visam à diversidade dos modos de fazer e de acesso aos bens culturais, 

descentralizando recursos, o governo Lula não alterou de modo substancial as formas de 

financiamento, mantendo a Lei Rouanet quase sem modificações” (IKEDA, 2016 p. 10). Em 

seu epílogo, no entanto, Ikeda dialoga mais fortemente com as questões que Maurílio e 

Adirley discutem, parcialmente, em sua conversa com Alfredo Suppia. Isso porque, entre 

2011 e 2014, ou seja, no primeiro governo Dilma, ocorreram mudanças substanciais nas 

formas de proposições de políticas para o audiovisual. Nas palavras do autor que faz um 

importante levantamento dos processos políticos que não nos cabe falar nesse momento, 

fazendo compreender as mudanças políticas de forma muito orgânica 

 

No período entre 2011 e 2014, destacam-se algumas medidas da Ancine. A principal 

delas é a aprovação da Lei n. 12.485-11, mais conhecida por estipular cotas de 

programação nacional nos canais e nos pacotes de TV por assinatura, assegurando 

um mercado para a produção independente brasileira. Porém, a abrangência da lei é 

ainda maior, pois coloca a Ancine como agência reguladora do conteúdo audiovisual 

nesse segmento, dividindo responsabilidades com a Agência Nacional das 

Telecomunicações (ANATEL). Um dos mais importantes aspectos dessa lei é o 

aumento da arrecadação da Condecine, elevando exponencialmente os recursos 

disponíveis para o Fundo Setorial do Audiovisual. Assim, a partir de 2013, o FSA 

lançou chamadas públicas para atender às exigências de novas demandas de 

conteúdo audiovisual diferenciado, sofisticando linhas de ação disponíveis para os 

proponentes (IKEDA, 2016 p. 249) 
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 Ainda segundo as chamadas públicas de 2013, o autor coloca que em 2013 os 

Prodecines 1 a 4 foram incrementados com mais uma linha, o Prodecine 5, e o Prodav 1, 

voltado para projetos de Longa Metragem com propostas de Linguagem inovadoras e 

Relevância Artística, o que segundo o autor, tem a ver com uma postura de minimizar o 

carater comercial das propostas, abrindo espaço para perfis de produção mais artísticos. 

Entretanto, como coloca o autor, havia ainda muito privilégio em torno dos realizadores que 

já estavam inseridos no mercado de arte do cinema brasileiro até então, dificultando a entrada 

de novos realizadores, devido a uma exigência grande em torno da participação do realizador 

em festivais, previamente, internacionais, inclusive. Assim 

 

o Prodav foi aquecido com quatro novas linhas de ação. O Prodav 02-2013 prevê 

aportes para a produção de obras para a TV, mas por meio de um contrato prévio 

com programadores (…) Os Prodavs 03, 04 e 05 dedicam-se a projetos de 

desenvolvimentos de obras audiovisuais ou formato de obra que podem ser de 

diferentes tipos e voltados para diferentes segmentos de mercado, abrangendo obras 

seriadas e não-seriadas destinadas aos segmentos de salas de exibição, TV (paga ou 

aberta) e video sob demanda  (IKEDA, 2016 p. 255) 

 
 

 O envolvimento entre emissoras de televisão, programadoras, núcleos criativos, 

produtoras independentes passam a configurar as formas de relações que diferenciam as 

linhas dos Prodavs, sendo o Prodav 2 voltado para a produção televisiva e para o 

financiamento da grade de programação (meio pelo qual o IRDEB vai financiar no edital atual 

boa parte de sua programação junto a produtoras independentes baianas, no documentário e 

usando o Prodav 1 para financiar as ficções, por motivos de restrições orçamentárias).  

 Apesar da diversificação das linhas, Ikeda ainda acredita que há algo do que fica na 

tradição de lógica de investimento de produção. Para o autor: “seu grande desafio é 

complementar essa lógica promovendo investimentos que garantam o aumento do mercado 

audiovisual” (2016 p. 257). Por esse complemento o autor entende o investimento em 

“incubadoras, arranjos produtivos locais, projetos de inovação, infraestrutura técnica, modelos 

de produção menos hierarquizados (…) estimular os mercados locais e regionais. Urge 

investir na formação de talentos” (p. 258).  

 Em seu texto “Por um cinema pós-industrial”, Cézar Migliorin (2011) assinalava algo 

do tipo. Militando, de alguma forma, ao enaltecer o cinema feito sem editais, entre amigos, 

dentro do que chamou de “estética das esquipes” o texto ganhou importante repercussão no 

campo e dentre outras coisas, falava sobre a importância de lutar por políticas públicas que 

beneficiassem mais o processo das obras, como colocou Ikeda.  
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 Não sem discordâncias, o que é fundamental. O texto de Migliorin (2011) tende a 

ressaltar a dimensão processual da obra e, na leitura de autores e pesquisadores como 

Guilherme Sarmiento, por exemplo, em seu texto-seriado “Vergonha de Narrar – Um ensaio 

folhetim” (2014), publicado na revista CineCachoeira, discordando de Migliorin, sobretudo 

no que tange à relação do roteiro com a lógica industrial diz: 

 

O que chama a atenção aqui é a vinculação explícita e imediata entre a escritura de 

um roteiro e a “lógica industrial”. Gostaria de me ater pormenorizadamente sobre 

esta questão, assim como em outras ainda mais emergentes, porém esclarecer tudo 

de uma só vez contrariaria o formato proposto de um ensaio folhetim e esfacelaria a 

tentativa de construção de um pensamento sempre em suspenso. Deixarei este 

tópico, assim como esclarecimentos sobre o que considero como narrativa e, 

também, as consequências artísticas da vergonha de narrar, para os próximos 

capítulos. Espero que este ensaio encontre seu tão ambicionado fim, por ora 

protelado por uma questão de estilo (SARMIENTO, 2014) 
 

 

 

 Sarmiento argumenta a favor da não vinculação entre roteiro e produção industrial, 

revelando uma das muitas tensões que permeiam, não apenas a crítica, ou a seleção dos 

festivais, mais também as discussões acadêmicas que ajudam a constituir o que é de fato a 

cena de cinema contemporâneo no Brasil, sobretudo no cenário independente, tendo em vista 

sua maior relação com a academia e com a crítica, de forma mais próxima e íntima (tendo em 

vista que muitos desses filmes são gestados em universidades, ou porque seus realizadores são 

também críticos ou professores, enfim, as funções são bem misturadas, não apenas nas 

funções clássicas dos sets, como vemos na Filmes de Plástico, mas também fora do momento 

de filmagem, nas outras funções que ocupam  na vida profissional e cotidiana). 

 Ao construir seu texto com base nos filmes e ao gerar discussões importantes a partir 

deles, temos o gancho que precisamos para chegar ao último capítulo dessa tese, aquele que 

trata dos filmes como actantes desse processo de construção de sentido na experiência estética 

com base na intimidade nos filmes da Filmes de Plástico e nos seus circuitos de cinefilia, 

exibição e legitimação.  
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5 NÓS, AS FICÇÕES DE NÓS  

 

5.1 E a filmografia “da” Filmes de Plástico  

 

 

Ao citar o outro, colocamos de nós. E essa intimidade afeta o filme e a sua experiência 

de realização-leitura porque nos implica. Se trabalhar sob a égide do comum não é tarefa 

simples ou tranquila, é igualmente inquietadora e convoca a presença do espectador. E nos 

implica, espectadores, ainda mais, porque estamos em um momento muito específico de 

nossas relações em sociedade, com a produção de audiovisual, com as possibilidades de 

enunciação e com o apelos a falar e ler a partir de si. Como diz Xavier: “A crescente 

importância de uma imagem num amplo espectro de atividades e relações é parte constitutiva 

de uma nítida onda de teatralização da experiência, quando se projeta na cena pública o que 

antes estava reservado à intimidade” (2013 p.9).  

Em diálogo direto com o texto de Fernão Ramos entendemos uma forma de 

materialização desse comum no próprio da Filmes de Plástico a partir do que o autor 

compreende como efeito-câmera. Para ele, o efeito-câmera traduz, condensa num aparelho as 

formas da cultura potencializadora do olhar, depura certa geometria do ato de criação (ou 

assunção) da imagem que hoje se vê constitutivo da identidade, da formação do sujeito. (2013 

p. 10-11) Ou ainda: “Enxergar mais é estar atento ao visível e também ao que, fora do campo, 

torna-se visível” (2013 p. 57) 

A experiência do instante é um afeto dos corpos em cena, nos planos-além e em nós, 

que existimos, porque criamos a cena. E porque a cena foi criada em diálogo com os nós, 

espectadores, ou com uma ideia de nós que leva em conta os lugares de apreciação desse 

cinema, as possibilidades de debate (ao vivo ou online, nos fóruns de discussão), nossa 

relação com o teatro do cotidiano e com as câmeras e com o encenar para as câmeras nossas 

selfies de cada dia.  

A cena é o instante, forma de presentificação do eu moderno, segundo Leo Charney: 

“O eu moderno não pode nunca estar presente, em dado momento presente, a si mesmo ou 

presente como si mesmo. Antes de si mesmo, atrás de si mesmo, nunca ele mesmo” 

(CHARNEY, 2004 p. 332). O drama pode ser interpretado como ação. O desamparo como 

afeto essencial que permite a encarnação ou incorporação da vida no cinema e do cinema na 

vida. 

Embora seja um cinema narrativo, ficcional, do drama familiar, clássico até em certo 

ponto, o plano cristaliza em si diversos tempos-espaços. Isso porque “Arte moderna por 
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excelência o cinema é a arte que, mais do que qualquer outra, sofre o conflito, experimenta a 

combinação das suas poéticas” (RANCIERE, 2014). Arte e pessoa se aproximam e se 

distanciam, jogando-nos, espectadores (ordinário, cinéfilo, pesquisadores) também nessa 

dinâmica entre o dentro e o fora do filme. 

A obra é, portanto, a presença do autor. Mas quem é o autor? Autor bom é autor 

morto, como já nos provocaria uma das primeiras obras a trabalhar a partir da questão da 

coletividade, o primeiro filme realizado na UFF: Conceição, autor bom é autor morto?  

Essa parte do último capítulo que compõe a tese é responsável por apresentar um 

contexto de recepção em que se encontram inseridas as obras da Filmes de Plástico, seus 

espaços de circulação, que são os espaços ainda de legitimação do cinema brasileiro 

independente. Uma breve dimensão contextualizadora sobre o campo do cinema brasileiro 

independente contemporâneo, esse lugar cheio de etiquetas e disputas.  

Em geral podemos dizer que as ficções de nós da Filmes de Plástico operam, em sua 

forma, criando-se a partir um espaço de partilhas que se vale de uma história prévia dos 

corpos em cena e dos corpos da cena. Dos corpos em cena está diretamente relacionada ao 

inicial desconhecimento daqueles sujeitos diante da câmera, que aos poucos vai dando lugar a 

construção de uma história da Filmes de Plástico com base nas repetições e transformações de 

suas performances em cena em seus filmes. E também dos corpos da cena, no sentido da 

forma do filme que dialoga rompendo – até certo ponto - com um perfil de representação da 

ficção da Retomada e, ao mesmo tempo, construindo uma história própria, uma tradição de 

formas, da Filmes de Plástico, relacionada a essa mistura entre ficção e narrativas de si, 

sobretudo, embora cada realizador tenha um perfil singular de condução dos seus filmes e 

Thiago tenha uma condução bastante particular – reconhecida no campo – de exercer a função 

de produção executiva, estando sempre bastante envolvido desde o roteiro até as escolhas de 

criação. Como veremos a seguir, nenhuma afirmação generalizante ou de pertencimento é o 

melhor caminho para pensar a cinematografia que se inscreve dentro dessas propostas no 

cinema brasileiro independente. Nem mesmo a categoria independente. 

No catálogo “Cinema Brasileiro: anos 2000, 10 questões”, são colocadas 10 questões 

sobre a produção brasileira até aquele momento. A mostra realizada em 2011 tem diversos 

textos reflexivos, frutos dos debates, sobre dez pontos importantes para a produção nacional. 

Eduardo Valente (2011) em seu texto “Ação entre amigos: opção, afirmação ou 

necessidade?”, ressalta, a partir do filme Amigos de Risco (2007), de Daniel Bandeira, a 

dinâmica entre necessidade e escolha estética que vem pautar esses filmes realizados na 
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“brodagem”, que, segundo Amanda Nogueira (2014), é uma tradição no cinema 

pernambucano desde a retomada, ainda nos primeiros anos da década de 2000.  

Em entrevista
44

 aos pesquisadores Giuseppe Cocco e Thiago Fonseca (2013), Antonio 

Negri comenta seu conceito de multidão e comum, que demonstra muita afinidade com o 

processo de formação e produção dos coletivos e das obras de realização compartilhada. 

Segundo o pensador: 

 

O trabalho é cada vez mais baseado nas relações, no enraizamento ontológico nas 

relações e, portanto, a subjetividade a que ele se refere é transformada. A partir dessa 

definição de trabalho (de força-trabalho), nasce o conceito de multidão, como crítica a 

todo conceito de “classe massificada”. Mas isso não significa que o conceito de 

multidão não seja um conceito de classe, quer dizer, que não esteja profundamente 

ligado à função do trabalho. Ora, nessa base que se implanta o conceito de comum, o 

conceito de comum como estrutura, ou se você quiser, como eixo estrutural da 

multidão, na medida em que ela é constituída por singularidades, por um conjunto de 

singularidades trabalhando. O conceito de comum não é, portanto, em caso algum, um 

conceito de organismo, conceito pensado como estrutura orgânica; é, ao contrário, 

resultante de uma série de atividades singulares que, de fato, se desenvolvem a partir 

da consistência subjetiva dos agentes. (NEGRI, 2013). 

 

 

 Talvez seja por esse motivo que temas comuns (banais e afetivos) apareçam com tanta 

frequência no cinema brasileiro contemporâneo, afinal eles são também um modo de fazer 

como aponta Negri. O fenômeno dos coletivos, de um cinema feito de amizade e da realização 

compartilhada no cenário de garagem parece estar em sintonia com essa perspectiva do autor, 

que afirma que o comum é fruto dessas relações. De acordo com Negri 

 

Esse comum, como já disse, está fundamentalmente articulado, no sentido mais pleno 

da palavra, com o movimento e a comunicação das singularidades. Não existe um 

comum que possa ser referido simplesmente a elementos orgânicos ou a elementos 

identitários. O comum é sempre construído por um reconhecimento do outro, por uma 

relação com o outro que se desenvolve nessa realidade. Às vezes chamamos essa 

realidade de multidão porque quando se fala de multidão, de fato, se fala de toda uma 

série de elementos que objetivamente estão ali e que constituem o comum. Mas o 

problema é simplesmente ser comuns ou ser multidão, o problema é fazer multidão, 

construir multidão, construir comum, construir comumente, no comum. Este fato é 

cada vez mais fundamental. (NEGRI, 2005) 

 

 

Essa proliferação do comum e da perspectiva de realização em comum no cinema não 

deixa de ser uma aproximação de um ideal de cinefilia na contemporaneidade, como podemos 

ver também na trajetória da Filmes de Plástico, que em linhas gerais é fruto de um processo 

 

44 
 O comum: dos afetos à construção de instituições. Ver mais em: http://uninomade.net/tenda/1948/ 



237 

 

de revigorar da cinefilia dos tempos atuais, que são também novas discussões políticas, 

estéticas e econômicas. 

Seguindo a discussão entre centro e periferia, Adirley Queirós reconhece o lugar da 

Filmes de Plástico dentro do campo do cinema independente, justamente por ocupar esse 

lugar da ficção, tão ligada ao centro. Maurílio defende a questão da representação da periferia, 

tanto em seu discurso, como em seus filmes. Para ele, no audiovisual como um todo “a 

periferia já é uma ficção científica para a classe média branca brasileira! Ela já é uma ficção 

científica! Mostrar a periferia no cinema já é algo que provoca” (MARTINS, em conversa 

com Alfredo Suppia e Adirley Queirós). À provocação do realizador mineiro, Adirley 

reafirma o lugar da Filmes de Plástico no campo, dizendo:  

 

Mas o problema é esse mesmo, eu acho que é esse o problema. A Filmes de Plástico 

é uma exceção maravilhosa, talvez a melhor. Eu acho a Filmes de Plástico a melhor 

produtora brasileira. Se alguém seria modelo de mercado é a Filmes de Plástico, 

porque tem uma tentativa de lidar com o popular, tem uma pegada muito forte com o 

aluno de escola pública... imagina, se você consegue que o aluno de escola pública 

goste do teu filme, se eu sou do governo eu falo assim: “Pronto! Isso pra mim é 

cinema popular. Eu posso investir nesse filme que ele pode ser uma nova televisão 

brasileira, um novo cinema brasileiro”. Mas enfim, o modelo que a periferia tem de 

cinema é o modelo de classe média, que é a novela. Então ela nega aquilo que ela 

tem de mais forte, que é aquele lugar de estranhamento. Aquele lugar de 

estranhamento sim, pode ser um agente de ficção (QUEIROZ, Adirley em conversa 

com Alfredo Suppia e Maurílio Martins, 2014) 
 

 

 O reconhecimento da Filmes de Plástico se dá, portanto, de maneira relacional em sua 

identidade estética e política, sobretudo, pela ocupação do lugar da ficção no cinema feito em 

periferia, mas que tem um apreço pelas questões da narrativa clássica, como o do drama 

familiar, da ficção científica, da comédia, assim como a El Reno Fitas, parceiros frequentes da 

Filmes de Plástico. 

 Apesar dessa aproximação do cinema independente, sobretudo, com as noções de 

comum e comunidade é possível falar em uma comunidade de cinema. O questionamento que 

dá origem ao texto “O que é uma comunidade de cinema?” de César Guimarães (2015), nos 

diz que 
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Sem perder a distância que os separa, a imagem produz um efeito sobre o real, 

colocando-se na sua orla, e  torna-se, ela mesma, espaço coabitado pelos vivos e 

mortos, conhecidos e estranhos (ou estrangeiros), crianças e adultos, desaparecidos e 

sobreviventes. Mas, nesse movimento, ela menos funda o comum do que o entrega a 

uma destinação incerta, em devir, que enlaça, sem fechar, o que se vê e o que não se 

vê. Somente assim as imagens podem fazer apelo à comunidade dos espectadores, 

reunidos sem fusão, preservados os lugares distintos de onde cada um vê,  essa 

“nuca” do mundo que escapa a todos, e  que ninguém vê. É desse modo que elas 

entretecem o liame invisível da comunidade dos que veem juntos, ligados em sua 

separação, distantes de toda identificação com um corpo único (GUIMARAES, 

2015 p. 54) 

 

 

 No texto, como no trecho acima citado, o autor fala da impossibilidade do filme de 

unir, gerar comunhão, comunidade a não ser pelas distâncias impregnadas na imagem. 

 

5.2 O cinema brasileiro e a cinefilia contemporânea 

 

 Na atualidade, com a maior difusão e barateamento das tecnologias digitais o mundo 

vê surgir, aqui e ali, novas práticas que se aproximam de uma noção de cinefilia. O modo 

como se lidam com as imagens, com o ver e o fazer audiovisual, é alterado. Como pontua 

Mahomed Bamba, 

 

A facilidade de acesso aos filmes e a conseqüente presença maciça do cinema no 

nosso quotidiano, o aumento do tempo gasto para ver os filmes em sala, a proliferação 

de sites, os grupos de discussão e os blogs sobre o cinema na internet, são traços 

salientes da realidade do espectador contemporâneo e que fazem com que o tema da 

cinefilia volte a ser mais do que pertinente e de atualidade no debate teórico sobre o 

cinema e os modos de consumo e recepção dos filmes na 

contemporaneidade.(BAMBA, 2005 p. 03) 

 

 

Nas palavras do autor, as tecnologias digitais e os espaços criados por ela para 

compartilhamento e discussão de conteúdos e, sobretudo de filmes é responsável pelo fato de 

a cinefilia voltar à baila nas discussões sobre o espectador contemporâneo. Ângela Pryston 

(2013) concorda com o autor e afirma que  

 

As duas primeiras décadas do século XXI viram surgir alguns fenômenos importantes 

no que concerne à cinefilia. Temos uma geração de cinéfilos que vem sendo de certo 

modo formada pela internet a partir de várias dimensões: a saber, a interação em chats 

e grupos de discussão em diversos e inúmeros portais; o compartilhamento (legal ou 

ilegal) de filmes ; a leitura sobre filmes na web (blogs ou portais de veículos de 

comunicação estabelecidos, clusters de críticas etc); a produção ativa de textos sobre 

cinema (em blogs pessoais, organização revistas e cineclubes on line) etc (PRYSTON, 

2013) 
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Podem-se observar aproximações e distanciamentos em relação à cinefilia clássica. No 

Brasil, há poucas salas de cinema, a maioria delas está circunscrita aos shoppings centers e 

pertencem a franquias estadunidenses, de modo que muito pouco espaço sobra para produções 

fílmicas que não se encaixam no padrão industrial de produção. Juntamente com as salas do 

circuito de arte, que abrigam muitas vezes cineclubes, as salas de universidades, os festivais 

de cinema mais independente (como a Mostra do Filme Livre, Cinema de Garagem, Mostra 

de Cinema de Tiradentes, Cine Ceará, Panorama Internacional Coisa de Cinema, dentre 

muitos outros) vão se agregando ainda os sites de compartilhamento de torrents, fóruns de 

discussão e comunidades online que permitem o intercâmbio de filmes e a discussão de obras 

mais alternativa.  

Como bem foi colocado pelos autores, com o contexto da ampla difusão das 

tecnologias digitais, surgiram novas formas de se lidar com as imagens na sociedade 

contemporânea. Como comentaram Bamba (2005) e Pryston (2013), círculos de espaços de 

discussão e compartilhamento online tornaram possível o acesso a obras pertencentes às 

cinematografias mais alternativas, diferenciadas, marginais e transgressoras.  

O culto a obras pouco acessíveis nas salas de cinema comercial formou um circulo de 

cinema alternativo que durante a primeira década do século XXI vem alimentando o pulsar 

dos corações cinéfilos. O século XXI vê surgir, então, novos espaços de crítica, o 

fortalecimento dos circuitos de festivais e mostras sobre cinemas alternativos, marginais.  

Esses espaços de discussão propiciados pelas tecnologias digitais geraram novas 

formas de ver o cinema, novos círculos de discussão, baseadas em afinidades, crenças e amor 

ao cinema, ou a um ideal de cinema. Assim como aconteceu com os cinemas novos das 

décadas de 1950 a 1970, esse amor a um ideal de cinema que começa com as práticas 

espectatoriais da cinefilia pode influenciar, posteriormente, a forma de produção do cinema e 

a sua crença em um determinado tipo de cinema. Assim, se vê surgir no Brasil um contexto de 

recepção, produção e legitimação que parece dialogar com prerrogativas de cinefilia. Trata-se, 

claro, de um fenômeno que pressupõe aproximações e distanciamentos da cinefilia clássica 

francesa.  

De certa forma, esse cinema nasce por meio das alterações trazidas com a difusão e 

barateamento das tecnologias digitais. Inicialmente, este contexto estava mais voltado para o 

compartilhamento, recepção e discussão de obras fílmicas na internet. Como coloca Dellani 

Lima (2012), esse fenômeno permite o acesso às obras que não chegavam aos circuitos de 

cinema do Brasil, mesmo em festivais. Assim sendo, autores vão sendo descobertos, 

redescobertos e ressignificados dentro da história do cinema através dos fóruns de discussão 
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na internet – desde páginas e redes sociais, blogs de cinéfilos, até revistas de crítica e teoria 

cinematográfica. Obras antes inacessíveis, agora estão à distância de um clique, assim como 

as discussões (de maneira legal ou não).  

 A ideia da expressão de si, de uma expressão pessoal que nasce nesse lugar de 

partilha, amizade e intimidade, coletivo, parece ser muito cara a esse contexto como forma de 

existência, resistência e legitimação. Fazer cinema é um ato coletivo, isso é senso comum. 

Mas enquanto arte (uma das faces do cinema, que é arte, indústria e meio de comunicação), 

pressupõe expressão pessoal e o que esse cinema nos evidencia é que que o eu pode encontrar 

no “outro”, o amigo, possibilidades para realização de si/nós no cinema. É possível pensar que 

a pluralidade de propostas de cinema e a diversidade de produções se dá, também, por essa 

característica, inclusive com a questão dos musicais, foco deste trabalho. 

 Enfatizamos com essa perspectiva, que o comum não se encontra apenas na obra, mas 

atravessa o filme, se relacionando diretamente com questões de produção e também recepção, 

mais declaradamente nos interessa observar como esse processo de realização 

compartilhada/coletiva se inscreve em algumas obras, e seus impactos no cinema brasileiro 

recente. A obra, inserida no contexto de produção do cinema independente brasileiro 

contemporâneo (cinema de garagem, cinema pós-indústrial, novíssimo cinema brasileiro) está 

em sintonia e diálogo com uma tendência estética desse perfil de produções, que se volta e são 

formadas pelo comum, e é aclamado e criticado pelo elogio à banalidade, à coletividade, à 

simplicidade, à afetividade, à transgressão dos gêneros e às formas narrativas minimalistas. 

 Ela é fruto da dinâmica contemporânea entre sujeitos, espaços e a produção 

audiovisual. As relações de amizade, num sentido mais profundo de afinidade e comunicação 

efetiva (como pontua Montaigne e Agamben) é uma forma de existência e resistência dentro 

desse cenário, dinamizando um novo arranjo que traz novos contrastes, novos jogos de luz e 

sombra (inovação e padronização, repetição e valorização) ao cinema brasileiro, sobretudo no 

âmbito do cinema independente. 

Os coletivos são agrupamentos de pessoas que desejam produzir cinema da maneira 

como acreditam que o cinema deva ser. Assim sendo, pode-se considerar a união em torno 

dos coletivos como uma forma de fazer existir esse cinema, de eles produzirem esse comum. 

Em um coletivo, como pontua Migliorin (2011) não é o ideal de “profissionalismo” que faz 

reunir as pessoas, mas o de afetividade e crença, sintonia. A amizade é uma forma de 

conseguir expressar coisas pessoais e particulares. 

Dentro desse cenário, vem se observando o surgimento cada dia mais frequente de 

filmes gerados dentro dos coletivos audiovisuais. Alumbramento, Teia, CeiCine, Duas 
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Mariola, são alguns dos coletivos de maior destaque a nível nacional. Na Bahia, a produção e 

discussão de cinema também vê o surgimento de coletivos de cinema. Entre outros, podemos 

citar o CUAL (Coletivo Urgente de Audiovisual), o ÊPA, A Rosza Filmes (que embora seja 

uma produtora, trabalha num formato de coletivo), e o Coletivo Gaiolas (os dois primeiros da 

cidade de Salvador e os dois últimos, de Cachoeira, no Recôncavo Baiano). O perfil desses 

coletivos é relativamente semelhante: são constituídos por jovens, que, em geral, se 

encontraram nas universidades e que sentiam necessidade de produzir, de realizar obras 

fílmicas da maneira como acreditavam que deveria ser realizado.  

Os nós brasileiros não estão sozinhos, contudo, há diversos movimentos que também 

estão relacionados com esta busca por falar a partir de tecnologias baratas (como em Ythaca) 

e a partir da crença em um determinado tipo de cinema (cinefilia) e que flerta com a noção de 

falar de si (ainda que não sejam autobiografias, como Ythaca não é nada autobiográfico, 

embora possa ser pensada como autorretrato de alguma forma). Um dos movimentos que 

apresentam certo diálogo com este cinema realizado atualmente é o Mumblecore, nos Estados 

Unidos, como apontou Fabio de Andrade.  

 

O movimento (Mumblecore) é caracterizado por um orçamento ultrabaixo, roteiros e 

cenas improvisadas, atores não-profissionais e temas girando normalmente em torno 

de relacionamentos amorosos entre jovens que estão nos seus 20 anos, entrando para a 

vida adulta. (...) Baseado em movimentos anteriores, como o D.I.Y (Do it yourself), 

Dogma 95, cinema digital e o movimento independente americano (com John 

Cassavetes e depois Richard Linklater como grandes influencias), o movimento 

chamou a atenção para uma discussão muito maior: o barateamento da produção 

cinematográfica com a chegada da tecnologia digital e como isso está se refletindo, 

tanto no mercado cinematográfico como também no modo de se fazer cinema 

(CURADORIA DE AUDIOVISUAL DO CCSP, 2013) 

 

             

             A experiência relatada com o cinema Mumblecore pode também ser associada ao 

cenário independente no Brasil atual. Fábio Andrade chama a atenção para uma espécie de 

relação muito próxima com uma ideia de "autorretrato" ou um "cinema faça você mesmo". 

Em “A cena e a inscrição do real”, Cesar Guimarães contextualiza o uso do real e da inscrição 

do real como elemento que vem ligando documentário e ficção ao redor do mundo e também 

no Brasil. Nas palavras do autor: 
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Em diferentes contextos contemporâneos, da América Latina à Ásia – como 

testemunham Jogo de cena (2007) e Moscou (2009), ambos de Eduardo Coutinho e 

24 city (2008), de Jia Zhang-ke – as relações entre o documentário e a ficção 

ganharam uma configuração na qual se sobressaem a presença de expedientes 

teatrais na composição da cena filmada; a encenação de eventos e experiências 

vividas (feita por aqueles que os viveram ou por atores que retomam seus relatos); a 

inclusão de relatos fictícios decalcados de situações reais (e que funcionam à 

maneira de novos e impuros dispositivos testemunhais);  a associação de relatos 

ficcionais a imagens documentais. Se os exemplos são muitos, as categorias críticas 

acionadas para dar conta do fenômeno encontram-se, não raras vezes, diante de um 

grande embaraço conceitual. Reconhecendo a insuficiência da metáfora da fronteira 

(assombrada pela vontade de identificar as marcas que separam os territórios), e 

abandonando igualmente a intenção de purificar a terminologia em jogo nesse 

debate, gostaríamos de abordar a configuração atual da relação entre os 

procedimentos ficcionais e a mise en scène documentária a partir do ângulo sob o 

qual o problema nos apareceu inicialmente, no âmbito da pesquisa “Figuras da 

experiência no documentário contemporâneo” (GUIMARAES, 2011 p. 68) 

 

 

 Não se trata, portanto de um fenômeno isolado do caso da cena independente 

brasileira, ou da Filmes de Plástico em si. Em linhas gerais, consideramos que o aparato 

fílmico digital possibilitou e influenciou essas formas de vivenciar a experiência fílmica. As 

câmeras digitais são cada vez mais portáteis, baratas, acessíveis, pequenas, maleáveis, 

discretas em sua presença no dia a dia das pessoas, fazem com que se consiga apreender 

performances em uma dinâmica de intimidade entre os sujeitos, câmeras e ambientes que não 

é tão facilmente apreensível no cinema realizado fora desse modelo “alternativo” de cinema.  

Entre os recursos presentes que acreditamos criar essa dinâmica de sentido evocando 

seu modo de fazer, temos: as narrativas minimalistas e as performances do “cotidiano”, sem 

grandes reviravoltas, que evidenciam a ideia de percurso, de “vivenciar” aqueles momentos 

ordinários; a des-hierarquização das funções e papeis desempenhados pela equipe, colocando 

inclusive a equipe como ator e os atores como equipe de produção, muitas vezes; A 

linguagem dos filmes ficcionais que traz gestos documentais e os filmes documentais que 

implica tanto o ator na realização do filme, encenando a si mesmo, que consegue criar um 

efeito de intimidade muito potente, de modo que as performances parecem querer sinalizar 

que elas existem por causa da experiência fílmica, enfatizando a experiência cinematográfica, 

como se essa relação dos sujeitos com o cinema fosse o mais importante de ser ressaltado e é 

essa a realidade que parece se querer representar e ressaltar: a realidade da realização fílmica, 

que é também e, só pode ser, artifício, ficção, invenção.    

Por exemplo, o gesto que se desenha através da forma dos filmes aqui analisados é um 

gesto que demonstra uma dinâmica de relação muito próxima entre realizadores, 

representados e o próprio cinema, a própria forma de realização cinematográfica. O 

dispositivo cinematográfico, no sentido que Agamben (2009) atribui ao termo, é configurado 
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para apreender o sujeito em uma dinâmica ordinária e afetiva, para aparecer essa ideia de 

realização compartilhada no próprio texto, assim como em Ela volta na quinta e sua ficção de 

nós. 

 Como sinaliza o crítico e pesquisador Luiz Oricchio (2008), “O cinema da retomada 

marca o diálogo com o público. E como definir um marco para o cinema brasileiro 

contemporâneo? O mito da diversidade, trabalho em torno de uma identidade nacional”. No 

cinema contemporâneo estão mais as identidades ínfimas, pequenas, banal. 

 

Os casos de colaboração não invalidam, mas confirmam a pessoalidade da arte, uma vez que o 

próprio conceito de colaboração e trabalho coletivo implica na realidade das pessoas operantes e 

não na sua supressão na obra comum (PAREYSON, 1984 p. 84) 

 

Dessa forma, podemos compreender que isso é muito evidente ao espectador desde os 

corpos em cena, a história, a forma como é encenada, os lugares e os créditos. Sobre essa 

questão o autor cita a ideia de congenialidade, que tem a ver com a pessoalidade no sentido de 

que as pessoas se afinam, entram em sintonia, sem perder a pessoalidade. Isso tem a ver com 

a experiência do espectador, o filme do espectador. Os festivais, os cineclubes, as trocas de 

links de filmes, ajudam a ampliar essas vizinhanças. 

A propósito de um texto de Desanti, diversos pesquisadores e artistas se reuniram para 

discutir ideias de comunidade, subjetividade e interação, tendo como resultado o texto “Voir 

Ensemble”. Em forma de diálogo, destacamos aqui alguns trechos que nos parecem trazer 

contribuições a esse trabalho. Marie José Mondzain, organizadora do texto, sobre a questão de 

“juntos” sinaliza que, juntos em francês, se escreve junto e que essa junção muda a forma e o 

sentido.  

Jean-Louis Comolli, no texto de Mondzain, por sua vez, acrescenta que vê a questão 

do ver juntos, da partilha, pelo viés do circuito de transmissão. O texto, escrito-lido sob a 

dinâmica de conversa, aparenta o ritmo da conversa que tentaremos traduzir aqui. Para 

Mondzain, Desanti propõe que pensemos sobre a polifonia e polissemia do termo Juntos. Eu 

ouço esses três “ensemble” desde o início como um sinal de polissemia.  

Há processos que dão a ver o reconhecimento. Diante do trabalho que envolve a 

questão da afetividade, nos alerta Mondzain, há o reencontro com a política: “Quando 

trabalhamos com afetividade, nos descobrimentos a qual ponto o reencontro é terapêutico e 

político”. A ideia de “junto” é portanto muito cara aqui a Mondzain, sobretudo na sua relação 

com o cinema: “Podemos dizer que o nascimento do cinema é um nascimento em que se 
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manifesta qualquer coisa de afetivo [...] O “nós” viu” (MONDZAIN, 2009 p. 185-6), diz a 

autora sobre a potência de reunião de pessoas em torno de um filme.  

Mondzain diz ainda que “ver juntos” supõe que resistimos à dispersão e à fusão. 

Comolli, por sua vez, coloca, sobre a questão da representação e das relações, que “Todo 

mundo tem relação com o filme, que é semelhante, mas não idêntico ao de seu vizinho ou 

vizinhos” (COMOLLI apud MONDZAIN, p. 198). Comolli segue sua reflexão ponderando 

sobre o poder de mobilidade do espectador em comparação com os corpos em cena. O filme é 

projetado e o espectador projeta. Mas isso não é uma forma de ação e movimento? Mondzain 

pondera que ver junto é também uma crença, um engajamento simbólico face ao visível. E 

completa: “Essa ausência de retorno é o que faz a comunidade?” (p. 202) É possível pensar 

essa dinâmica colaborativa e de interfaces entre afetos e vida, intimidade e cinema como 

potencial criadora de uma produtora como comunidade de cinema ou inserido numa possível 

comunidade de cinema. 

 

5.3 Breve comentário sobre a experiência da pesquisa de campo: as ficções de nós e a 

cena independente brasileira atual 

 

A primeira fala no roteiro de No Coração do Mundo é essa: “Boa noite, Laguna!”, 

proferido efusivamente por Karine Telles, ao fazer o público reconhecer na cena os 

personagens Marcos e Ana e, sobretudo o bairro, cenário não apenas desse longa e curtas, mas 

de diversos filmes deles.  

Como a experiência da pesquisa de campo acabou se diluindo entre os capítulos que 

compõe esse trabalho, mantivemos esse tópico apenas como forma de dizer essa frase e dar a 

ela destaque narrativamente, uma vez que foi de fato um momento em que enxergamos, 

percebemos, diante dos nossos olhos, como essas dinâmicas afetivas estabeleciam relações de 

interface entre os universos artísticos, de trabalho, da vida banal. O espaço público 

contaminou-se nessa cena com o convívio dos corpos íntimos, mais típicos das casas e do 

espaço privado. E também o espaço privado adquire dinâmicas de encenação da ordem das 

performances de espaço público (com rituais e papéis do mundo do trabalho, por exemplo).  

Parte da pesquisa de campo foi ainda acompanhar alguns festivais de cinema do 

circuito independente. Fomos à Mostra do Filme Livre, CineCeará e à Mostra de Cinema de 

Tiradentes, considerado pela crítica e academia, um dos principais lugares de  discussão e 

legitimação do cinema independente brasileiro recente.  

O festival dura cerca de oito dias e aconteceu entre 20 e 28 de janeiro de 2017. Além 

dos filmes exibidos na Tenda, no teatro e em praça pública, há oficinas e debates. 
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Encontramos à venda este ano, além do catálogo com as críticas dos filmes, um livro 

denominado Cinema sem Fronteiras - 15 anos da Mostra de Cinema de Tiradentes – 

Reflexões sobre o cinema brasileiro 1998-2012.  

Organizado por Raquel e Fernanda Hallak d’Angelo e lançado em 2012, o livro 

compila textos de pesquisadores e críticos sobre o cinema brasileiro produzido nesta época e 

exibido e premiado em Tiradentes. O livro traz um retrospecto da mostra e a coloca como 

tendo, desde sua concepção, “ampliar as emanações na Retomada do cinema nacional”, 

segundo Lucia Camargo (2012).  

Inácio Araújo demarca a importância do surgimento de revistas eletrônicas de crítica 

de cinema como a Contracampo para a discussão de cinema no país e também como lugar de 

cinefilia. Podemos estender isso à Filmes Polvo e Cinética. Cleber Eduardo (2012) demarca 

transformações e continuidades em relação ao cinema brasileiro historicamente consolidado 

até então. Segundo o autor, que é também curador principal dos longas-metragens do festival 

hoje em dia: 

 

Não mais o projeto de cinema de estúdio da década de 1950, tampouco confrontações 

estéticas como a dos anos 1960 [...] sequer o erotismo dos anos 1970, ou a ressaca a 

espera de salvação dos anos 1990. Nada disso e um pouco de tudo, em doses 

diferentes, ao gosto de cada realizador, projeto e empresa produtora. O que 

permaneceu, em linhas gerais, foi um sistema de produção, centrado em leis de 

incentivo, com algumas variações e acréscimos (EDUARDO, 2012 p. 24) 

 

 

Em relação ao cinema mineiro, Marcelo Miranda (2012) pontua o surgimento da Teia, 

coletivo de artistas, em 2003, responsável pela criação de importantes longas-metragens como 

Girimunho e O Céu Sobre os Ombros. E continua 

 

Para escapar do gargalo, uma nova geração de realizadores tem conseguido colocar 

em prática suas pulsões artísticas na base da camaradagem, do senso coletivo 

independente e de uma união de forças muito favorecida pelo acesso a novas (e 

financeiramente viáveis) tecnologias de captação de som e imagem. [...] Três amigos 

da cidade de Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, desembolsaram 

mixarias do próprio bolso para dar forma a dois curta-metragens  cujas carrerias nos 

circuitos de festivais  ainda reverberam: Contagem (de Gabriel Martins e Maurílio 

Martins) e Fantasmas (de André Novais), ambos de 2010 (MIRANDA, 2012 p. 41) 

 

 

 Segundo Silvio Da-Rin (2012): 
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Esta teia de atividades correlatas que articula a cultura cinematográfica no Brasil – 

crítica, pesquisa, publicações, formação, preservação e difusão tem como 

denominador comum a reflexão sobre o fazer cinematográfico [...] Pensar o cinema 

engendra necessariamente fazer filmes que fazem pensar. E assim, o novíssimo 

cinema brasileiro, que vem se afirmando como notável na última década, assumiu a 

linha evolutiva estabelecida oito décadas atrás por Limite (DA-RIN, 2012 p. 82) 

 

 

 Luiz Carlos Merten (2012) ressalta a importância de Tiradentes como espaço de 

encontro desses realizadores e coletivos, associando-os a um clima semelhante à Nouvelle 

Vague. Tudo na publicação é bem otimista e romantizado, mas é claro que se trata de uma 

geração de realizadores preocupados com outras questões que não as do profissionalismo e o 

que o autor chama de sociologismo da Retomada.  

Dessa forma, podemos compreender que isso é muito evidente ao espectador desde os 

corpos em cena, a história, a forma como é encenada, os lugares e os créditos. Os festivais, os 

cineclubes, as trocas de links de filmes, ajudam a ampliar essas vizinhanças, claro, não sem 

tensões.  

No seu texto ‘“Festivais pra quê?’ Um estudo crítico sobre festivais audiovisuais 

brasileiros” (2013), Tetê Mattos faz uma reflexão sobre a função e os perfis de festivais de 

cinema no Brasil atualmente. Segundo a autora: 

 

Para iniciarmos nossa reflexão, necessitamos definir o que entendemos por festivais 

audiovisuais: é uma iniciativa estruturada em mostras ou sessões capaz de promover o 

produto audiovisual brasileiro, respeitando-o como manifestação artística e 

disponibilizando-a à sociedade, com proposta de periodicidade regular [...] o segmento 

dos festivais é um setor muito heterogêneo que vem apresentando um crescimento em 

torno de 20% ao ano. Em 2011 foram estimados cerca de 250 festivais brasileiros. 

Mas qual a função dos festivais hoje em dia? Eles agregam valor ao filme? Será que 

os festivais de cinema exercem legitimação da produção audiovisual brasileira? Quais 

instâncias de poder esses festivais estabelecem? (MATTOS, 2013 p. 116) 

 

 

 

 De acordo com as considerações de Mattos sobre a dimensão que os festivais vêm 

ganhando no cinema contemporâneo, podemos inferir, pelas incursões feitas tanto através de 

críticas como na pesquisa de campo, que sua relevância está mesmo além de promover e 

disponibilizar o filme. A autora segue sua reflexão falando como os festivais além de espaços 

de exibição, difusão e promoção audiovisual, também se tornaram (como é o caso da Mostra 

de Cinema de Tiradentes, da Mostra do Filme Livre, por exemplo) espaços de formação. Essa 

formação se dá por meio de oficinas realizadas durante os festivais, assim como através de 

debates e sessões comentadas (sobre os filmes, sobre aspectos da cinematografia, sobre a 

própria ideia de curadoria) abertas ao público. Reflexão, articulação política e mercado são 

outros pontos-função dos festivais hoje em dia, segundo a autora, que segue alertando: “por 
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trás de um festival há uma série de valores e significados” (p. 120). Para Mattos (2013), 

haveria portanto, segundo esses valores e funções, quatro segmentos de festivais: Festivais de 

Estética; Festivais de Política; Festivais de Mercado; Festivais de Região. Que segundo suas 

definições se dividem da seguinte forma 

 

Partimos então para a análise de quatro categorias aqui criadas. A primeira delas se 

chama Festivais de Estética, na qual observamos um privilégio na exibição de obras 

em que a experiência artística se dá mais em torno da forma do que da função da obra. 

A segunda categoria criada por nós são os Festivais de Política: neles observamos  um 

privilégio de questões que tratam do âmbito público, de uma coletividade, e focado 

em questões relacionadas a uma determinada militância, como questões feministas, 

questão étnica, questão ligada à sexualidade ou à classe social, entre outros. A terceira 

categoria são os festivais de mercado, mais preocupados com a troca, com a 

comercialização, com a satisfação do público interessado, tratado de certa forma como 

clientes/espectadores. Apresentam uma programação palatável e de forte poder de 

comunicação. E, por fim, criamos uma última categoria chamada Festivais de Região, 

que apresentam uma produção mais diversificada e uma tendência de atividade que 

procura privilegiar a produção local (MATTOS, 2013 p. 121) 

 

 

 A importância da pesquisa e categorização da autora é imensa. No entanto, na nossa 

experiência de campo, sobretudo na Mostra de Cinema de Tiradentes, o que vemos é que 

talvez as questões não estejam tão delimitadas assim e possam mais ser tomadas como 

tendência. Estética e Política, sobretudo, são questões muito imbricadas nos filmes, o que 

talvez leve os festivais a esse lugar de nó.  Concordamos com a autora quando ela diz que 

Tiradentes é um lugar de estética. No entanto, a política está dominando, talvez muito mais do 

que a própria organização e curadoria preveja. É uma demanda do espectador. Nos debates, o 

público/espectador está se posicionando cada vez mais politicamente, mesmo em um festival 

de estética. Além disso, foi através de Tiradentes, que Ela Volta na Quinta (2015) foi 

selecionado pela Vitrine Filmes para distribuição. Não é uma forma de mercado também? 

 Sobre o aspecto da formação, lembramos aqui que muitas dessas oficinas são 

realizadas para pessoas de fora da área do cinema. O pai de Gabriel Martins mesmo, nos 

contou, emocionado da primeira vez que o filho foi a Tiradentes para um curso, uma oficina. 

O filho que desde criança se desenhava no set de cinema (segundo o pai) teve nessa formação 

talvez uma possibilidade mais prática de viver seu desejo. Mais tarde, com Fantasmas (2010), 

ainda muito jovem, ele retorna como realizador, juntamente com a Filmes de Plástico.  

 

Acreditamos que os festivais são importantes na sua existência, porém, em alguns 

casos, observamos um deslocamento e a reconfiguração desse segmento, que na 

maioria das vezes atua nas lacunas e ausências da cadeia do audiovisual brasileiro. 

Acreditamos que um festival tem a sua potencialidade na mediação que ele faz entre a 

obra FILME e o seu PÚBLICO. E dentro da cadeia do audiovisual ele tem sua 

singularidade, sendo uma peça fundamental para sua engrenagem (MATTOS, 2013 p. 

129) 
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 A relação com o público, mediação entre obra e público, é retomada como ponto 

fundamental dos festivais, talvez justamente porque uma das lacunas grandes da cadeia do 

audiovisual brasileiro seja justamente a distribuição, ou seja, os filmes chegarem às telas.

 Relendo o catálogo do CACHOEIRADOC 2016, nos deparamos sobre essa questão do 

estar juntos, no seu texto de abertura, assinado por Amaranta Cesar. Ela diz:  

 

Enquanto preparávamos a sétima edição do CachoeiraDOC, testemunhamos o 

Brasil entrar em convulsão. [...[ Nesse contexto de acirramentos e derrotas, em que 

maquinaria de violência simbólica e material parecem estar em plena operação, não 

se podia evitar a pergunta: o que podem os filmes? Quando parece que temos pouco 

a dizer ou fazer, que os modos de reação e combate soam ineficazes e envelhecidos, 

o que significa estarmos reunidas, reunidos em torno do cinema? (CESAR, 

Amaranta, 2016 p. 6) 
 

 

 

 Em entrevista, em janeiro de 2017, Amaranta Cesar fala um pouco sobre esse processo 

de curadoria e organização dos festivais que são tão importantes para a mobilização e para a 

criação dessa “comunhão”, do estar junto em torno do cinema. Na entrevista
45

, a professora, 

pesquisadora e curadora traz questões quanto aos critérios de seleção dos festivais, como a 

questão da produção realizada por mulheres, negros, LGBT, índios, sujeitos que ficaram à 

margem das telas e do controle dos dispositivos, mas que agora começa a produzir seus 

filmes. Nesse sentido, ela diz: 

 

Eu fiz mestrado em Estudos de Cinema na UFBA e doutorado na Paris 3, na França. 

Quando voltei prestei concurso para a Universidade federal do Recôncavo da Bahia, 

que tem o curso de Cinema em Cachoeira. Era uma universidade nova, dentro do 

projeto de descentralização das universidades federais realizado pelo governo Lula. 

Então eu me defrontei com esse desafio da construção de um curso de Cinema em 

uma cidade que fica no interior da Bahia, ou seja, na periferia da periferia, e pensei 

justamente em construir mecanismos para fazer o cinema contemporâneo, que 

desafia também estruturas de produção estandartizadas, hegemônicas… Ali (em 

Cachoeira) a gente não pode produzir nada hegemônico, por condições óbvias, 

materiais mesmo, e isso nos dá um desafio muito bom por um lado (CESAR, 

Amaranta. 2017) 
 

 

 Sua fala sinaliza questões que são importantes para as transformações que ocorreram 

nos últimos anos no cinema brasileiro contemporâneo: a abertura de cursos e universidades, 

 

45  Disponível em: http://cinefestivais.com.br/os-festivais-ainda-olham-pouco-para-a-producao-dos-novos-

sujeitos-historicos/ 
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assim como programa de bolsas, a preocupação em descentralizar a produção e de ser, de 

alguma forma, contra hegemônico quando se trata de cinema e produção audiovisual, 

fortalecendo discursos, formas e produções de sujeitos normalmente marginalizados. Energias 

como essa atravessam todo o campo do cinema brasileiro, não apenas nos festivais mais 

políticos. 

 Questionada pelo fato de propor um festival de documentário, a professora, 

pesquisadora e curadora, responde quanto ao conceito que o festival compreende de 

documentário. Segundo ela 

 

O CachoeiraDoc é irmanado e nasce muito inspirado no Forumdoc, que é um 

festival que acontece em Belo Horizonte e que tem uma série de pensadores que o 

circulam, como Claudia Mesquita, Cesar Guimaraes, Ruben Caixeta, André Brasil, 

que têm pensado muito o documentário como esse terreno expandido, mas o tempo 

todo friccionado e provocado pelo real e que não perde esse engajamento, ainda que 

invente formas que sejam diversas, inventivas, e muito próximas inclusive da ficção 

(CESAR, Amaranta, 2017, entrevista à Revista de Cinema) 

 
 

 O debate em torno das formas dos filmes, seguiu para uma reflexão da pesquisadora 

sobre curadoria e sobre o papel do curador diante de filmes realizados por minorias. Então, 

César diz que 

A gente tem relatos de caso, percursos de curadores, gente que veio da crítica, da 

realização ou da pesquisa acadêmica, e começa a se firmar como curador. Acho que é 

um campo interessante de investigação agora. Tanto de investigar essa trajetória (dos 

curadores e festivais), quanto de investigar os processos curatoriais, inclusive 

pensando, por exemplo, numa questão que foi posta aqui (na 20ª Mostra de 

Tiradentes), que é a questão das minorias (CESAR, Amaranta, 2017, entrevista à 

Revista de Cinema) 

 
 

 A pensadora continua construindo pensamentos sobre essa relação entre os filmes, a 

legitimação, o perfil dos curadores e festivais e o campo cinematográfico e suas tensões. E 

afirma: 

Porque o pensamento de cinema e o campo de cinema não é uma coisa dada. Ele 

precisa ser tensionado. A própria ideia de crítica inclui uma autocrítica. A crítica não 

assegura um parâmetro para valorizar e legitimar historicamente os filmes. A crítica 

também precisa reconstruir parâmetros em função dos filmes que surgem e dos 

sujeitos históricos que começam a filmar. Então eu acho que os festivais ainda 

olham muito pouco, ou olham enviesadamente, a partir dos seus quadros já 

estabelecidos, para a produção dos novos sujeitos históricos que estão a filmar. Isso 

é um outro dado. A gente precisa se confrontar com sujeitos históricos que estão 

filmando e que não filmavam antes. Seja os militantes na rua filmando manifestação, 

sejam as mulheres, sejam os negros, sejam os índios que pegam a câmera para se 

defender de ataque de fazendeiro. Então há sujeitos históricos filmando, e filmando 

em modos de produção que não são os modos de produção tradicionais, delimitados 

pelo campo cinematográfico institucional. Fora de uma institucionalidade, fora de 

um quadro conceitual pronto. Como lidar com isso? (CESAR, Amaranta, 2017, 

entrevista à Revista de Cinema) 
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 Como vimos, há muitas formas de estar junto que constituem o cinema brasileiro 

independente tal qual ele se apresenta hoje e não resta dúvidas que os festivais – e tudo que 

envolve sua realização – é parte desse estar junto. Ana Rosa Marques, nossa colega de 

doutorado, professora da UFRB, também organizadora do CachoeiraDoc escreve sobre a 

relação entre a forma do filme – ela aborda especificamente o documentário – e os festivais na 

Revista CineCachoeira. Nesse sentido, a autora situa a questão no cenário atual: 

 

 

Desde os anos 2000 vem se comemorando uma maior presença dos documentários 

brasileiros na tela grande do cinema, um espaço que no nosso país antes era 

reticente ao gênero. No entanto, devido ao seu caráter pouco afeito ao espetáculo e 

sem grandes esquemas de distribuição, é nos festivais que o documentário, 

especialmente o de produção mais independente, encontra um lugar privilegiado de 

fruição. Na última década, não apenas aumentou seu prestígio em alguns 

importantes festivais Brasil afora, a exemplo do Festival de Tiradentes e o de 

Brasília, como surgiram mais eventos especialmente dedicados ao gênero, como o 

Cachoeiradoc (em 2010), Fronteira (em 2014) e o Pirenópolis.doc (em 2015). Entre 

os festivais atualmente existentes, o Forumdoc, em Minas e o Cachoeiradoc, na 

Bahia possuem perfis semelhantes. Ambos buscam ampliar a difusão e o acesso aos 

filmes através de exibições gratuitas seguidas de debate e atividades extensionistas 

ligadas às universidades públicas federais. Embora tenham uma mostra competitiva 

bastante própria, diversas obras coincidem e constituem um panorama do que se 

vem produzindo no Brasil de maneira muito singular e que por vezes se 

circunscreve aos festivais (MARQUES, Ana Rosa, 2015) 

 
 

 Situando o circuito de festivais, a autora indica que sua intenção é selecionar alguns 

filmes que foram escolhidos para compor mostras competitivas entre 2010 e 2015 apontando 

aspectos estéticos e políticos que permitem pensar num perfil de parte de uma  “produção 

independente brasileira nessa pouco mais de meia década” (MARQUES, 2016). E ressalta: 

“Ao fazê-lo, pincelo alguns pontos norteadores da política de seleção (ou de exclusão) desses 

dois eventos, critérios que também são fundamentais na definição do seu perfil”. O estar junto 

no festival, por necessitar de um recorte, sempre gera exclusão, ao mesmo tempo que pode 

geral um perfil de produção que é normalmente aceito naquele momento por aquelas 

curadorias. Gestos como os de democratização da fala, performances de si e do outro, o 

diálogo forte com a ficção e o desejo de cotidiano compõem os filmes que geralmente são 

aceitos para festivais, segundo a autora.  

 A exclusão que cria os critérios de seleção dos festivais é algo completamente natural. 

Não há espaço e tempo para se passar tudo, é preciso criar um espaço para o festival no 

campo, todas essas questões são legítimas. O que acontece é que esses festivais, os referidos 

até aqui, acabam de alguma maneira – como fizemos nós – por sua relação muito maior com 
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as revistas online de críticas e cinéfilos, por sua proximidade com as discussões acadêmicas, 

por seu espaço nos jornais, sendo responsáveis por construir um olhar do que é o cinema 

independente no Brasil. Uma vez que se exclui obras, num processo natural de seleção e 

legitimação dos filmes e dos festivais, os filmes excluídos na maioria das vezes deixam de ser 

vistos em quase todo o circuito – talvez, dentre as maiores mostras, a Mostra do Filme Livre 

pelo tamanho e desejo de inclusão de obras mais à margem – e lembrando que são quatro 

semanas de festival, com mais de 200 filmes selecionados, o que acaba gerando, não sem 

tensão, maior abertura a filmes não legitimados ou que não pertençam ao campo ‘consagrado’ 

do independente brasileiro atual – seja ainda a que mais está aberta a buscar esses filmes, a 

estar aberta a esses filmes que pensa esse chamado cinema independente sobre o qual nos 

debruçamos. Como falar do que não é visto, não é exibido, não repercute na crítica? 

 Os festivais menores, locais e regionais, as mostras organizadas por comunidades, 

embora ainda não tenham ganhado a dimensão que merecem nas discussões sobre o cinema 

independente acabam se tornando o lugar de visibilidade desses filmes, que aos poucos, como 

já situa Amaranta César, na entrevista acima citada, vão ganhando tanta proporção em termos 

de produção e de impactos políticos, que vão começando a fazer as curadorias e festivais 

repensarem seus conceitos acerca do que é o cinema.  

 No FECIBA – Festival de Cinema Baiano – 2016, realizado no primeiro semestre, de 

forma itinerante em cidades do interior da Bahia, como Jequié e Itabuna – que sequer tem sala 

de cinema – foram exibidos filmes como Ana, do Coletivo Gaiolas, que de alguma forma se 

encontra inserido no contexto de produção já reconhecidamente independente, e Negra, filme 

de curta-metragem realizado em Caravelas, cujo realizador não é formado em cinema, mas 

que juntamente com seu grupo – Avenida Filmes – vem produzindo cinema. Além de fazer 

filmes, o grupo participa de processos de formação quase sempre voltados para as questões 

culturais negras e das lendas da cidade, como o evento Enegras que traz para Caravelas e 

região discussões sobre produções de narrativas realizadas por mulheres negras e uma 

discussão em torno da estética e da política dessas poéticas. 

 Além desse caso da Avenida Filmes, sabemos que alunos da rede pública de ensino de 

um distrito de Caravelas – Santo Antônio de Barcelona – fizeram um filme, longa-metragem  

chamado Mãe-de-ouro e o encanto da vela oculta, sobre uma lenda da região, desejo que foi 

gestado pelas oficinas de audiovisual que ocorreram ao longo dos últimos anos das escolas 

públicas de Caravelas, pela união com os grupos artísticos da cidade e pela maior 

democratização – embora não tanto ainda – das tecnologias audiovisuais. São outras formas 
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de estar juntos que constituem a margem do que acaba sendo conhecido como cinema 

independente brasileiro.  

 A TV UESC tem uma matéria
46

 sobre a presença da ação cineclubista em Caravelas, 

cidade com cerca de vinte mil habitantes do extremo sul da Bahia. A criação do cineclube 

Caravelas, em 2006, foi um ponto fundamental para a exibição de filmes e formação de 

público na cidade. O cineclube está, assim como a Avenida Filmes, – inclusive ocorre 

também nesse contexto que sujeitos que acumulem diversos papéis e funções, como Jaco 

Galdino, que dirige e produz filmes na Avenida Filmes e também está envolvido no cineclube 

Caravelas - envolvido em oficinas de formação profissional que tratam não apenas do cinema 

documentário, ficcionais, mas também video-performance, reportagens, literatura, teatro. A 

intenção é trabalhar dentro da lógica da comunicação comunitária. Apesar de estarem 

ganhando reconhecimento e visibilidade em pesquisas e festivais, sobretudo mais voltados 

para o viés antropológico e sociológico e, tenham de alguma forma, começado a circular em 

festivais de cinema, de maneira geral, a produção da comunidade acaba mais restrita à própria 

comunidade. Assim como acontece em Caravelas, podemos entender que há diversas ações 

como essas acontecendo no Brasil afora, sem que, necessariamente, esses filmes estejam 

presentes nas discussões em torno do que constitui o campo do cinema independente 

brasileiro atual. 

 Há ainda o cinema de bordas. O cinema trash. O cinema local e regional. Há muita 

produção feita de forma independente que não necessariamente integra o cenário do que acaba 

ficando legitimado como cinema independente brasileiro. Além do cenário independente 

legitimado, há ainda o contexto do cinema de bordas, ainda mais underground tanto em 

termos de produção como de distribuição, do que o cenário independente.  

 Esses filmes do cenário de bordas normalmente dialogam com os gêneros mais 

comerciais, como é o caso do musical, do filme de ação, de terror, suspense e romance, 

estabelecendo um modo de produção que parte de realizações mais caseiras e 

verdadeiramente amadoras.  

 Essa relação e confluência de diversos tipos de festivais e eventos é uma forma dos 

realizadores estarem juntos – e outros não estarem, pela não aceitação de suas obras, que 

eventualmente não dialoguem com as formas fílmicas mais desejadas naquele momento - e 

cada vez mais juntos dos mecanismos que permitem a viabilização das obras – seja na 

 

46  Conferir em https://www.youtube.com/watch?v=Jlf75bs1rlk 



253 

 

produção, e aí os eventos de mercado são fundamentais – seja o da recepção dessas obras, ou 

seja, os festivais de cinema, que vão fazer acontecer o sentido na leitura dos filmes, que vão 

gerar críticas, debates, e construção de um olhar sobre a obra, além de sua legitimação no 

campo, que em conjunto com outras obras, outros festivais, podem compor uma espécie de 

padrão do que é ou não é uma forma de cinema independente de uma determinada época, no 

caso, no Brasil contemporâneo.  

 Recuperamos aqui um segundo encontro não programado com André Novais, quando 

estávamos em Belo Horizonte, entre fim de maio e meados de junho de 2016. Ele, enquanto 

realizador, estava representando a Filmes de Plástico, num evento de mercado, gratuito. No 

evento, iam ser exibidos filmes da produtora e o mesmo falaria numa mesa, juntamente com 

outros realizadores da cena mineira e brasileira, sobre formas de vender os filmes para que 

eles sejam vistos em canais, internet, televisão.  

 Recentemente, enquanto estávamos fazendo a pesquisa, numa pausa, vimos o Filme 

Fantasmas (2010) no canal Brasil, sendo exibido no programa Curta na Tela. Lembramos do 

nosso encontro com André Novais nesse evento e não pudemos de lembrar também, porque 

está bem fresco na nossa vivência, de um evento similar que ocorre aqui em Salvador já há 

três anos: o Nordeste Lab. No seu primeiro ano, o Nordeste lab trazia uma interessante mesa 

sobre coletivos, nesse ano já vimos os coletivos mais organizados como produtoras, a maioria 

deles, e alguns deles, como o Rosza Filmes, já produtora, tendo numa mesa sobre Projetos e 

Processos, uma representante realizadora Glenda Nicácio falando não apenas do processo de 

inscrição e realização do seu primeiro longa-metragem de ficção (em co-direçao com Ary 

Rosa), mas de como já estão pleiteando outros processos de longa-metragem por meio de 

editais.  

 O evento tornou evidente ainda as forças políticas que estão cada vez mais 

engendradas no processo de realização audiovisual no Brasil, como por exemplo, o encontro 

de mulheres do audiovisual nordeste, em que se discute o papel da mulher no campo 

cinematográfico e está se buscando pensar em formas de articulação para que nós, mulheres, 

consigamos repartilhar o sensível de modo tomar nossa parte no comum, no social da 

comunidade cinematográfica de forma mais igualitária e com mais paridade de gênero, em 

relação aos homens. O mesmo se pode dizer em relação às mulheres negras, cuja situação é 

ainda mais alarmante, mas cuja ausência, tem se mostrado, tem se alertado, tem se pensado, 

de modo que editais como os do FUNCULTURA em Pernambuco, já veem formas de tentar 

atribuir mais peso à realizadoras, negras do interior, contribuindo para maior pluralização de 

olhares e materialização de presenças no audiovisual.  
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Sem dúvida, essas políticas que já se iniciaram desde o início do século XXI no Brasil, 

associadas às transformações e barateamentos da produção audiovisual são forças invisíveis 

responsáveis pela materialização no visível dos filmes de outras formas de narrar, como a que 

aqui exploramos mais a fundo com a experiência da Filmes de Plástico.  

Inicialmente feitos sem qualquer edital ou sequer serem produtoras, os jovens 

realizadores se agruparam por frequentarem os mesmos espaços e terem afinidades estéticas, 

de vida, de comunidade, de política, de cinema. Todos eram estudantes de cinema, 

frequentavam os lugares de cinefilia em Belo Horizonte, moravam em Contagem, tinham 

desejo de realizar seus filmes de forma própria, particular, de modo a se destacar, falar de algo 

que só eles poderiam falar de uma forma de só eles poderiam falar. Um cinema de contagem e 

corpo presente.  

Os filmes circularam, ganharam visibilidade, por se inserirem em uma estética e 

propostas que de alguma forma já vinham se construindo nos últimos anos da década de 2000, 

contribuindo para a construção do que hoje já se pode considerar uma tendência no cinema 

brasileiro independente: filmar com e não filmar sobre (uma lógica muito vigente na 

Retomada, quanto a tecnologia cinematográfica, o acesso às universidades, tudo ainda era 

muito mais concentrado do que é hoje).  

Não são poucas as tentativas e esforços da crítica especializada e da academia (mesmo 

porque alguns dos realizadores também são críticos e pesquisadores) para compreensão dessa 

parcela independente de produções do cinema brasileiro recente. Podemos observar que a 

partir dos anos finais da década de 2000, sobretudo, a cinematografia brasileira se vê 

alimentada por um conjunto de filmes independentes que vêm causando grande impacto em 

festivais nacionais e internacionais, na crítica de cinema e nas pesquisas acadêmicas. Diversas 

publicações em sites de críticas, pesquisas acadêmicas e organizações de mostras e debates 

que geram catálogos com discussões robustas, sobretudo, foram produzidos acerca de 

aspectos dessa cinematografia e seus modos de fazer.  

Nesse sentido, apareceram ao longo dos últimos dez anos as primeiras nomenclaturas 

que tentam refletir sobre esse cenário de filmes realizados de forma coletiva, por alunos ou ex 

alunos de cursos de cinema, críticos, curadores, pesquisadores: Novíssimo Cinema 

Brasileiro
47

, Cinema Pós-Industrial
48

, Cinema de Garagem
49

 ou Filme Livre
50

, como propõe 

 

47 
 Segundo Maria Carolina Vasconcelos Oliveira (2014), Eduardo Valente comentou que o termo surgiu 

de uma sessão criada por ele e Lis Kogan para exibir filmes que não entravam  nas salas de cinema do Rio de 

Janeiro. O termo foi sendo usado por críticos e pesquisadores para identificar uma possível nova geração de 
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uma das maiores e mais antigas mostras de cinema independente no Brasil, que ocorre 

anualmente no país, em algumas capitais, desde 2001.  

Os debates em torno da existência de uma nova geração de realizadores e seu processo 

de legitimação não se deu de forma pacífica e sem tensões. Muito pelo contrário, entre 

críticos, pesquisadores, curadores e realizadores não havia (não há) consenso sobre essa 

renovação e suas qualidades e defesas. Felipe Bragança realizador de A fuga da mulher gorila 

(2009) juntamente a Marina Meliande, escreveu um texto, em 2011, defendendo o surgimento 

de uma nova geração de realizadores, que foi fortemente combatido no campo da crítica e 

igualmente usado como espaço de reflexão por alguns outros jornalistas, pesquisadores e 

críticos. O realizador, segundo críticos, já era considerado uma espécie de porta-voz dessa 

geração, apesar de não usar nesse texto o termo novíssimo parece requerer legitimação para 

essa nova geração de realizadores. Carlos Mattos (2011), por sua vez, diz, na ocasião, haver 

muito silêncio sobre os defeitos dessa produção, muita anuência. O que foi combatido 

fortemente por outro crítico da Cinética e também engajado na prática cinematográfica Fábio 

Andrade, que replica dizendo que a crítica faz sim o questionamento em torno do “jovem 

cinema brasileiro”, outro termo para definir essa geração, não apenas exaltando-a.  

O exemplo acima citado é apenas para termos a dimensão de que o campo vai se 

constituindo por sujeitos que acumulam papéis, estão afetivamente ligados uns aos outros e a 

um determinado perfil de cinefilia, e que enfrentam as dúvidas e tensões provenientes das 

tensões do campo. Nada há sem enfrentamentos, sem afeto (no sentido de estabelecer e buscar 

vínculos).  

Maria Carolina Vasconcelos Oliveira (2014) em sua tese de doutorado observou as 

relações entre o pensamento industrial presente em parte da cinematografia brasileira, 

sobretudo no momento conhecido como retomada e também nas produções mais recentes em 

relação ao pensamento dessas propostas de cinema underground, livre, novíssimo, de 

garagem e pós-industrial: segundo a autora, que fala do lugar da Sociologia, embora o termo 

                                                                                                                                                                                     

realizadores brasileiros, que acrescentaram suas versões do termo para denominar seus textos, mostras e 

catálogos sobre essa produção.  

48 
 Termo utilizado por Cezar Migliorin no texto “Por um cinema Pós-Industrial” (2011) para refletir sobre 

os modos de fazer partilhados por um determinado conjunto de filmes independentes brasileiros. 

49 
 Nome da mostra criada pelo realizador, pesquisador e professor Marcelo Ikeda e pelo realizador 

Dellani Lima voltada para um cinema com uma ética de realização mais voltada para o afeto e com menos 

interesses em mercado. 

50 
 Ver site da Mostra Filme Livre 2016 http://mostradofilmelivre.com/16/agenda.php 
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independente seja muito difuso e amplo, é possível compreender essa produção que ela trata 

como independente, como tendo valores e formas de representação diferentes das produções 

comerciais brasileiras e também de um cinema de autor que surge na retomada, um cinema 

que, para ela tem práticas e valores do lugar do cinema independente. O que podemos extrair 

dos textos e nomenclaturas dadas, assim como da pesquisa de Vasconcelos-Oliveira (que faz 

um relevante trabalho de mapeamento do campo cinematográfico que ela compreende como 

independente) parece ser, dentre outras questões, o valor da autenticidade da obra com base 

no seu modo de produção e nas relações envolvidas nele. E ainda, que as obras surgem fruto 

das relações entre os sujeitos. 

A força e a proliferação de coletivos audiovisuais, por exemplo, podem ser 

compreendidas como fruto desse momento e um dos lugares onde talvez sejam mais evidentes 

essas questões postas sobre o cenário contemporâneo. Trata-se, usualmente, de grupos de 

pessoas movidas pela vontade de realizar, exibir e discutir filmes (e arte em geral). 

Normalmente há menor hierarquia e as funções são compartilhadas para a realização da obra. 

Além disso, há um maior trânsito já evidenciado entre os profissionais que, em diversos 

depoimentos, ressaltam a questão com a afinidade e da intimidade para com o projeto para sua 

realização. Acreditamos que boa parte da diversidade de produções pode ser atribuída também 

a essa renovação de relações entre os realizadores e de uma relação muito mais pessoal, de 

intimidade, com o cinema. 

No entanto, apesar de serem arranjos de produção e representação fortalecidos nos 

ultimos anos com o barateamento das tecnologias digitais, Amanda Mansur Nogueira (2014) 

afirma que essa brodagem já era uma tendência do cinema pernambucano no início dos anos 

2000. Além disso, é possível identificar essas relações de proximidade e produtores coletivas, 

feitas sem financiamento, mais transgressoras e afetivas também no Cinema Marginal 

Brasileiro, como nos evidencia os estudos em torno da performance de Guiomar Ramos 

(2013), que chega a escrever uma crítica do filme Batguano, relacionando ainda mais 

diretamente o cinema contemporâneo ao cinema marginal., sobretudo pelo viés da 

performance e de sua relação com o ator não-profissional, além da noção de coletividade. 

Assim também o faz Fábio Ucchoa em seu texto “Traços da perambulação no Cinema 

Marginal” (2016). A perambulação nos lembra ainda Sábado à noite, documentário realizado 

por Ivo Lopes, onde segue algumas pessoas, ao acaso, pela noite de Fortaleza. O filme, 

segundo Pedro Diógenes, em entrevista a nós durante o Cine Ceará 2016, foi uma inspiração 

para a realização do Estrada para Ythaca, assim como marcou uma aproximação deles, os 

quatro realizadores, com a Alumbramento, que vieram a integram com o longa.  
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Numa associação possível do coletivo como expressão da multidão e da democracia, 

podemos recorrer ao diálogo com Michael Hardt e Antonio Negri (2005):  

 

A possibilidade da democracia em escala global apresenta-se hoje pela primeira vez. 

[...] O projeto da multidão não só expressa o desejo de um mundo de igualdade e 

liberdade, não apenas exige uma sociedade global democrática que seja aberta e 

inclusiva, como proporciona os meios para alcança-la. [...] A democracia nunca foi tão 

necessária [...] A globalização, contudo, também é a criação de novos circuitos de 

cooperação e colaboração que se alargam pelas nações e os continentes, facultando 

uma quantidade infinita de encontros. Esta segunda face da globalização não quer 

dizer que todos no mundo se tornem iguais; o que ela proporciona é a possibilidade de 

que, mesmo nos mantendo diferentes, descubramos os pontos em comum que 

permitam que nos comuniquemos uns com os outros e que possamos agir 

conjuntamente (HARDT e NEGRI, 2005 p. 9-12) 

  

É preciso fazer, no entanto, uma distinção entre povo e multidão. A multidão pode ser 

associada a narrativas menores, performances multifacetadas, sem um ideal de unidade. 

 

Na medida em que a multidão não é uma identidade (como o povo) nem é uniforme 

(como as massas), suas diferenças internas devem descobrir o comum que lhe permite 

comunicar-se e agir em conjunto. O comum que compartilhamos é na verdade menos 

descoberto do que produzido. [...] Isso se aplica particularmente a todas as formas de 

trabalho que criam projetos imateriais como ideias, imagens, afetos e relações. 

(HARDT e NEGRI, 2005 p. 14-5) 

 

 

 

 É árduo e impossível mapear a multidão e seus efeitos e agenciamentos, discursos e 

expressões. De alguma forma, podemos dizer, ousadamente, que a intimidade é uma 

expressão da multidão na medida em que dá a ver sua multiplicidade, embora os termos soem 

quase divergentes. O que percebemos, no entanto, no processo de pesquisa de campo e leitura 

sobre o cenário contemporâneo independente e a questão das coletividades é que elas 

possibilitam e dão visibilidade (e claro, invisibilidade) a questões que acreditam ser legitimas 

a cada coletivo, a cada grupo, num próprio de um comum que tem alimentado em diversidade 

os tipos de filmes que compõe o cinema independente brasileiro atual. 

 Da política dos corpos femininos (Coletivo Gaiolas, por exemplo) ao gosto pelo 

cinema de ficção científica ou musicais, vemos muitas propostas diferentes, de ruptura com a 

normatividade da Retomada e seu padrão de qualidade num devir industrial, que são 

interessantes, político e estético. Cada grupo depende das relações em si. A questão da 

viabilidade pela diferença dos financiamentos tem a ver com a questão. Como coloca Ikeda: 
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Apesar da existência de outros fatores que contribuíram para o processo de retomada do cinema 

brasileiro em meados dos anos 1990, como o prêmio resgate, a criação da Rio Filme e a 

participação dos polos regionais, é possível afirmar  que os dois mecanismos de incentivo – o 

art. 25 da Lei Rouanet e o art. 1 da Lei do Audiovisual – representam a espinha dorsal do novo 

modelo de fomento à atividade cinematográfica no período (IKEDA, 2016 p. 21) 

 

 

No entanto, apesar do que contextualiza o autor em seu livro sobre políticas no cinema 

brasileiro contemporâneo (2016), apesar da melhoria de relações de produção e recepção no 

cinema brasileiro da retomada, ainda “No início dos anos 2000, o cinema brasileiro não havia 

conquistado níveis significativos de participação no mercado interno, mantendo-se abaixo de 

10%. Grosso modo, é como se a Ancine assumisse o papel da Embrafilme, enquanto a Sav se 

tornaria essencialmente uma nova FCB” (IKEDA, 2016 p. 24). Como vimos, com as linhas do 

s Prodav 1 a 5, muita coisa já mudou, embora, como bem sinaliza Ikeda, muito ainda precisa 

mudar para a formação de um mercado audiovisual mais igualitário, sobretudo em relação à 

produção independente, nos diversos cantos do Brasil. Investir em formas de fomento que 

incentivem a formação de talentos e desiherarquização das equipes, além de fortalecimento de 

produções locais e regionais, são alguns caminhos apontados pelo autor. Caminhos esses, que, 

uma vez funcionando, tendem a estimular ainda mais produções que dão continuidade e força 

a obras mais transgressoras, pessoais, íntimas.  

Dedicado a definir os processos de continuidade e ruptura estética e política no cinema 

brasileiro atual, pensamos que essa ideia de continuidade e descontinuidade, repetição, o que 

não tem mais lugar em cena é muito dada pelas relações de cinefilia que foram retomadas 

com as novas tecnologias. Da intimidade nascem os monstros (no bom sentido do termo, de 

filmes que abarcam o corpo-multidão) e as fórmulas. Além disso, nos fica evidente que tanto 

as leituras quanto a escrita desses filmes, ou seja, tanto a produção quanto a recepção das 

obras, dependem diretamente dos repertórios de vida e arte que constituem os sujeitos 

envolvidos na rede para sua formação. 

A intimidade gerada pelas relações e experiências comuns, afetivas e compartilhadas, 

é o dispositivo que permite apreender essas narrativas e leva-las ao cinema. O corpo escolhido 

não é qualquer um, mas o do amigo e da família. Assim sendo, há alguns modos de leitura 

que são acionados por esses filmes: o documentarizante, o fictivizante, o estético e o privado, 

sobretudo, este último, responsável por – em boa parte dos filmes realizados “em” família, 

entre amigos, com base nessas relações, afetos e pertencimentos extrafilme que aqui 

propomos chamar de ficções de nós – o filme ter momentos em que um nível do sentido estará 

privado à comunidade na/com a qual esse filme foi realizado.  
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Essa espécie de ética de realizar filmes com e não sobre tem marcado a produção 

contemporânea, permitindo a existência e a proliferação de obras que tem sua forma 

influenciada por essas relações de intimidade, trazida pela presença da família e da amizade 

no processo de realização da obra, pela desiherarquização das equipes, do trânsito entre 

representados e realizadores. 

 A expressão de si dos realizadores da Filmes de Plástico se dá, sobretudo a partir 

deste outro, familiar e amigo. Os nós estabelecidos vão para a tela, formam o corpo do filme e 

marcar a experiência de fazer cinema e de ler o cinema. Em diversos filmes, são explícitos os 

momentos ou aspectos inside joke da narrativa dos filmes, momentos onde o filme parece ter 

pouco ou nenhum sentido para o espectador de fora, mas para aquelas pessoas em cena – e 

pelo diretor ter escrito e deixado no corte final do filme – e para a comunidade que o produziu 

faz sentido.  

O que ele – espectador cinéfilo - percebe ao ver o filme não é a narrativa esvaziada, 

minimalista, sobre o nada, onde nada acontece (o que normalmente é textualmente a base 

narrativa desses filmes). O que ele vê é um conjunto de pessoas que partilha do mesmo ideal 

de cinema. É nesse sentido que, desde o final da primeira década do século XXI, uma série de 

produções vem marcando o cenário brasileiro independente. Partindo desse pulsar, 

inicialmente pouco visto e que vinha ocorrendo “na calada da noite”, diversas mostras foram 

sendo organizadas e-ou fortalecidas, reformuladas, para e por esse público cinéfilo do século 

XXI no Brasil, tais como A Mostra do Filme Livre, Festival de Tiradentes, Mostra do Filme 

Livre.  Assim como revistas online de crítica de cinema como Cinética, Contracampo, Filmes 

Polvo da qual fez parte Gabriel Martins da Filmes de Plástico como crítico, fazendo cobertura 

de festivais (como o de Tiradentes, que segundo seu pai, em entrevista informal, frequenta 

desde bem jovem), dentre outras, vem se consolidando como espaços abertos para 

legitimação, discussão e visualização desse cinema.  

Esse tópico, quase final, é mais uma provocação ao termo cinema independente 

brasileiro, para se designar ao campo das produções mais transgressoras e de circuito de 

festivais com perfil mais estético e político (para usar as terminologias de Tetê Mattos e seus 

estudos sobre a actância dos festivais).  

É possível falar em filme independente quando sua existência está profundamente 

emaranhada em rede com diversos sujeitos e instâncias da realização cinematográfica? E as 

produções que não encontram ecos dentro desse circuito? Desde a academia, aos festivais, aos 

amigos e familiares que dão de si para o filme tanto financeiramente quanto em sua 

identidade, intimidade, re-partilhando o comum, o que vemos na experiência da Filmes de 



260 

 

Plástico é, sem dúvida, um cinema dependente. Claro, dependente não do padrão de grandes 

editais, mais dependente das relações de afeto. 

A liberdade existe nos nós, nos enlaces afetivos e emaranhados, mas ela de forma 

total, representada pela noção de independência, é um ideal inalcançável. A liberdade como o 

cotidiano, trinca. O cinema é cada dia mais dependente dessas relações de afeto no campo do 

independente, é através das relações, do “estar junto” que as relações materializam, dão corpo 

e além. O que pudemos perceber na mediação que nos proporcionou a experiência da ficção 

na trajetória da Filmes de Plástico foram justamente o aspecto vivo das dinâmicas de relações 

que mantém os filmes, que são os filmes, que os constituem não apenas como formas 

fechadas, mas como formações. A amizade como forma de viabilização dessas propostas e a 

busca de um outro-si-mesmo familiar ou de amigo para conviver entre os espaços do cinema e 

da vida, emaranhando as performances das instâncias fílmicas, desde a realização até a 

espectatorialidade, é uma de suas maiores potencialidades.  

Essa dinâmica de afetos, entretanto, está longe de ser um campo pacificado e livre de 

questionamentos. Como vimos, há limites no que tange às rupturas proporcionadas por esse 

cinema, lembrando, sobretudo do papel das mulheres em cena e nos créditos do filme, ou seja, 

em seu modo de produção, não exatamente na Filmes de Plástico, mas no cenário 

independente brasileiro como um todo.  

 O espaço de ação que constitui a actância dos filmes está, em linhas gerais e de forma 

resumida, ligada ao fato de serem produto de um “estar junto”, ou seja, produto das relações 

de intimidade, que ao mesmo tempo, por este ser um parâmetro de interesse das curadorias ao 

longo dos últimos dez anos – tanto em ficção como em documentário – gera a ação de, através 

do filme, haver outros diálogos e encontros e formas de estar junto e de dialogar tanto nos 

festivais como nas críticas ou discussões acadêmicas do campo. 
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6 DESATAREMOS, AFINAL? 

 

 

Um fenômeno que nos ficou claro na trajetória de realização desse trabalho de 

pesquisa foi o fato de que toda escrita pode ser lida como processual e ficcionalizada, 

inclusive a nossa, mesmo sendo uma tese. Isso acontece, sobretudo, na medida em que se 

estabelece uma relação de troca e intimidade entre as partes que realizam o texto ou quando se 

precisa estabelecer maior proximidade – aqui no caso pela exigência temporal de 

transmutação da experiência vivida em texto – entre vida e criação do texto. Inclusive a tese, 

em movimentos de aproximação e distância com o cinema da Filmes de Plástico, em muitos 

momentos teve que usar o recurso de dar a ver o trajeto de sua ferida, para usar, mais uma vez 

os termos de Rancière no seu A fábula cinematográfica.  

Não se faz uma pesquisa como essa sozinha. Ela demanda o contato com o outro, que 

parte de um desejo de si, então, esse outro também não será qualquer outro, mas alguém com 

que há identificação, como é o caso da Filmes de Plástico. Talvez por isso, tenhamos nos 

aproximado - dentro do possível para um texto acadêmico e dentro de nossas limitações 

enquanto narradoras – das escritas de si, dentro de uma narrativa mais diarística, quase 

autoficcional, em alguns momentos. Havia uma necessidade de aproximação com a vida que, 

depois de relutarmos, nos demos a liberdade porque a tese pedia. A pesquisa invadiu a vida, a 

vida marca a pesquisa, como construção e forma de narrar e existir. Pouco antes de 

terminarmos a escrita, fizemos uma pausa, no meio da manhã de domingo para um café e um 

arejar. Ligamos a televisão da casa de Lívia Sampaio, nossa amiga, onde estamos hospedadas 

e eis o que acontece: 

 

Figura 274: Ao parar um pouco para tomar um café, ligamos a televisão e lá está nosso objeto de estudo. No 

Canal Brasil, no programa Curta na Tela, o filme Rapsódia para o homem negro, de Gabriel Martins. 

 

 

Fonte: acervo pessoal 
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Sentimos o peso e a responsabilidade do lugar de nós em que nos inserimos para 

pesquisa e que afetou nossa escrita. Enquanto escrevemos tínhamos sempre em mente três 

personagens com os quais dialogamos e nos sentimos responsáveis pela representação aqui no 

corpo da tese: os realizadores e suas famílias, os filmes e os nossos leitores. Foi um desafio 

escrever essa experiência. 

Voltemos à tese. Acompanhando a trajetória da Filmes de Plástico – do mais atual ao 

início e do início o que ainda nem foi finalizado, o filme-devir gestado No Coração do mundo 

– podemos criar algumas hipóteses sobre essa relação eu-nós, mundo e filme. De Filme de 

sábado (2009) a Constelações (2016) o desenho em torno desse espaço em comum entre arte 

e vida foi ficando mais sofisticado, porém não menos tenso, e ainda no sentido de ser menos 

explícito, de precisar ser menos explícito, para gerar impactos de transformação e mobilização 

do espectador e do campo cinematográfico.  

Além disso, fica claro que com esse modo de produção eles, os realizadores, 

conseguem proliferar suas obras de forma mais barata e ágil. Durante os últimos escritos 

dessa tese, por exemplo, Gabriel Martins e a Filmes de Plástico foram a Cannes lançar o filme 

Nada, mais novo curta-metragem da produtora, realizado por Gabriel e filmando em fevereiro 

de 2016. Filma-se mais rápido, trabalha-se muito em diversos projetos ao mesmo tempo, dos 

seus colegas de produtora e das produtoras-parceiras, lança-se muito mais fílmes. A ficção aos 

poucos torna-se um lugar cotidiano.  

O que a trajetória da Filmes de Plástico, assim como essa nova safra de filmes aceitos 

e legitimados nos festivais do circuito independente – igualmente reconhecido como - e 

discutidos nas críticas indicam como continuidade para o uso expressivo da intimidade nas 

ficções e documentários? Até onde podemos caminhar na primeira pessoa do plural? Até que 

ponto as dinâmicas de intimidade estão presentes no filme, como quisemos demonstrar ao 

longo desta tese? 

O fato de serem realizados afetivamente, com intimidade, ajuda a redistribuir os papéis 

e o sensível da ficção, é verdade. Mas também pode continuar a manter discursos e reforçar 

dilemas do cinema. O lugar do embate tem sido cada dia mais o afeto. É possível que isso 

reforce novos desamparos que leve a novas-outras formas de associação, que vão reverberar 

de forma distinta na escrita-leitura dos filmes.  

Desde que começamos essa pesquisa até o momento da defesa desta tese, muitas 

transformações aconteceram no campo do cinema independente brasileiro. Muitos coletivos 

surgiram, muitas questões políticas foram levantadas e são cada dia mais atualizadas e 

colocada em pauta, seja pelos coletivos, pelos festivais, pela curadoria ou pelos filmes. 
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Alguns coletivos deixaram de existir enquanto agrupamento (o que é o caso da Teia, por 

exemplo), outros tiveram saída e entrada de membros (como o Alumbramento), muitos 

transformaram-se em produtoras e fazem filmes com financiamento e também sem 

financiamento de editais. Os coletivos, assim como os filmes feitos em intimidade, estão 

sujeitos às dinâmicas da vida, assim como da ficção. 

No fim, não estamos convencidos que haja uma forma fílmica que condense essas 

questões da intimidade. Apesar de termos tentado abordar o filme em suas corporalidades de 

cena e em sua trajetória, compreendemos agora que talvez essas dinâmicas estejam muito 

mais entre planos, entre corpos. Há uma dimensão além, invisível, que tem impactos no filme, 

em seus aspectos plásticos, mas não é possível dizer que há um forma de encenar que agregue 

esse fenômeno. O que funciona em um filme para materializar essas presenças não é o mesmo 

sempre, varia de filme a filme, de grupo a grupo, de realizador a realizador. É o que vemos 

por exemplo nas diferenças entre Fantasmas (2010), Mundo Incrível Remix (2014) e 

Constelações (2016), apenas para citar alguns exemplos.  

As instâncias cinematográficas estão cada dia mais imbricadas. No cenário brasileiro 

contemporâneo, não é diferente. Realização e recepção estão cada vez mais misturadas em 

seus limites através da performance de sujeitos atravessados em si em diversas funções e 

papéis sociais. Quando se adiciona a prerrogativa independente ao cinema brasileiro atual, 

essa perspectiva se amplia a perder de vista, formando, muitas vezes, nós, constelações de 

papéis em torno de um sujeito ou grupo. Vejamos a trajetória, como exemplo, de Gabriel 

Martins, juntamente à produtora-coletivo mineira Filmes de Plástico. Acreditamos que os 

filmes, tanto em sua profusão quanto em sua forma ou formações, nos fazem fabular sobre 

esse lugar de fala do realizador-personagem-ator-crítico-formadoemcinema enquanto actante 

que agrega em si, em seus processos de subjetivação, performances que emaranham papéis 

que vão desde a recepção, a sua postura de crítico (ele escrevia para a Filmes Polvo, fazendo 

cobertura, sobretudo de cinema brasileiro independente, com outros sujeitos-constelação), 

realizador e estudante de cinema. O caso de Gabriel é uma apenas um ponto num universo em 

constante expansão desde o fim da primeira década do ano 2000 no cenário brasileiro que nos 

faz pensar sobre as dinâmicas de influências de um cinema sob o signo de nós.  

Entre agosto e setembro de 2016, tivemos a oportunidade de acompanhar parte do 

processo de pré-produção e produção do longa-metragem em realização por Gabriel Martins e 

Maurílio Martins, intitulado, até o momento de No Coração do Mundo. O projeto do filme, 

ficcional, é fruto da mistura do universo de dois curta-metragens: Contagem (2010) e Dona 

Sônia pediu uma arma emprestada a seu vizinho Alcides (2012), ambos da Filmes de Plástico. 
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Durante esse período, com base em observação, registros e entrevistas, pudemos compreender 

aspectos desse imbricamento entre papéis distintos de um mesmo sujeito e seus impactos na 

obra a partir do processo de criação artística, que podem gerar, dentre outras questões, esse 

sentido de performances emaranhadas que envolvem vida íntima, afetos, o papel do 

realizador, crítico e estudante, por exemplo, enlaçando aspectos da experiência 

cinematográfica que vão desde a concepção, passando pela realização e recepção dessas 

obras. 

 Interessante é que as pessoas, mesmo as que trabalham pela primeira vez com os 

realizadores, se engajam afetivamente no filme. As filmagens de No coração do mundo não 

conseguiram se encerrar nas cinco semanas e foram retomadas recentemente, no final de 

março de 2017. Não pudemos estar presentes, mas acompanhamos pela mediação de seus 

atores, que cumprem mais do que suas funções e, evidenciam admiração e prazer pessoal no 

envolvimento com o projeto e retorno ao coração do mundo do Laguna, como vemos, por 

exemplo, no perfil de Bárbara Amaral, atriz do filme, em seu facebook: 

 

Figuras 275-276 – Cada um da equipe se sente parte afetiva do processo. Registra-se os muitos amigos em 

comum a partir do facebook.  

  

Fonte: acervo pessoal.  

 

 

 O mesmo espaço de vida e filme que é o Bairro Laguna para No Coração do Mundo é 

ainda espaço de exibição de filmes, na mesma praça em que as cenas do longa-metragem 

foram feitas. Abaixo, vemos, a foto atual de perfil de Renato de Novaes, irmão de André, 

professor de geografia e ator, que mostra a exibição do filme Constelações (2016) de Maurílio  

Martins (nascido e criado no bairro Laguna):  
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Figura 277 – Exibição do filme Constelações na praça do bairro Laguna, vizinha à casa de Maurílio.  

 

Fonte: facebook de Renato Novaes 

 

Os sujeitos doam de si para compor os papeis que executam nos filmes, misturando 

vida cotidiana e vida ficcional nas suas performances e ao mesmo tempo recebem uma 

espécie de reconhecimento de si, desse outro, que é o amigo, a família ou o profissional que 

você admira, por estar com ele compartilhando aquele momento, vivendo aquela experiência, 

dando corpo a algo importante para ele.  

A constelação de papeis que pudemos ver na Filmes de Plástico, vimos ainda em 

diversos outros filmes, sobretudo na experiência de curadoria e mediação da Mostra do Filme 

Livre 2017, realizada entre final de março e final de abril no Rio de Janeiro. Um caso deles 

foi o de Diário da Greve, filme de Guilherme Sarmiento em que ele é realizador-personagem-

professor-crítico.  

1º de abril, acreditem ou não, nos encontramos com Guilherme Sarmiento e Jorge 

Cardoso Filho, realizador-personagem e ator-personagem, respectivamente, no filme Diário 

da Greve (2017), exibido na 16ª edição da Mostra do Filme Livre, que ocorreu quando dos 

momentos finais da escrita dessa tese. Sentimos na pele, na prática da pesquisa-escrita, o que 

Bordwell e Thompson (2013) defenderam: realizar um filme é lidar com a dinâmica 

problema-resolução. Realizar uma tese que exige tamanha imersão no campo e que depende 

de acontecimentos específicos e de poder acompanhar esses acontecimentos, também. A 
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performance da escrita foi usada como forma de tentativa de resolução de problema essa 

encenação de “diário de tese”. Foi o possível que nos ocorreu diante do vivido. 

 Coincidentemente, acreditem novamente ou não, no dia 1 de abril, a coletivo-

produtora Filmes de Plástico fez oito anos, o que descobri num post de facebook de Thiago, 

com Maurílio Gabriel e André. Se a data de fundação foi essa ou não, não nos interessou 

perguntar no momento. O que importa é que eles colocam como tal. É o “dia da mentira”, 

tradicionalmente associado à ficção, que é o espaço que a produtora-coletivo bravamente 

lutou para ocupar – com suas performances afetivas – ao longo de sua trajetória, 

experimentando formas que foram se tornando cada vez mais sofisticadas de misturar vida e 

filme de forma ficcional. 

 

Figuras 278-279 – Prints do facebook de Thiago Macêdo quando do aniversário de 8 anos da produtora. 

’
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Fonte: Facebook de Thiago Macêdo Correia. 

 

 

A foto mostra os quatro integrantes realizadores na praça do Bairro Laguna, com uma 

pichação “Filmes de Plástico 8 anos”, onde estão gravando as cenas que faltaram no roteiro de 

No Coração do Mundo. Em cena, nós entre a vida, a escrita sobre a ferida do cotidiano e do 

afeto.  

Aliás Cotidiano, Afeto e Corpo são três palavras retiradas do ideal “Cinema de 

Garagem” que alimentam e definham o filme Diário de greve, que assistimos e debati 

recentemente junto a Guilherme Sarmiento na MFL 2017, assim como boa parte da 

cinematografia independente brasileira, como vimos. O filme, entre o entusiasmo, encanto e 

ironia, se apropria dos textos escritos por Marcelo Ikeda e Dellani Lima (2012) como uma 

saída política para vivenciar e lutar no período de greve dos professores da UFRB em 2015. 

Através dos corpos de seus amigos e do seu próprio corpo, o filme se apropria do veículo 

ordinário de filmar a partir de um celular para ocupar sua garagem. O celular é a bicicleta. 

Mas há ainda o carro e a câmera outra, que filma o celular. O comum é e pode não ser tão 

simples. 

Vimos que assim como para Guilherme Sarmiento, e como foi para nós também, as 

discussões geradas pelas mostras Cinema de Garagem, Filme Livre, Tiradentes, enfim, os 

lugares de legitimação do cinema independente brasileiro reconhecido como independente, 

foram importante inspiração e ponto de partida para discussões. É, portanto, um lugar de 

espectatorialidade que convoca ao pensamento reflexivo. O espaço de contato com os 

realizadores, a criação de novas vizinhanças, a porosidade entre público formado por gente 

dentro-fora do cinema, é fundamental. Há sempre uma ampla discussão em torno do processo. 

Logo após a exibição do filme de Sarmiento, por exemplo, um jovem que se intitulou das 

ciências sociais pediu a palavra no debate para comentar e fabulava – em sua leitura – ele 

escrevia suas teses sobre o modo de fazer do filme. Esse fabular sobre o modo de fazer não é 

uma postura gratuita, está nos filmes, como convite. Representa esses nós e seus efeitos em 

nós. É parte da escrita-leitura em primeira pessoa do plural, que se faz em performances 

emaranhadas. Esse processo de frequentar festivais, ver filmes, participar de oficinas e lugares 

de formação, é importante, assim como foi para Gabriel Martins, da Filmes de Plástico, por 

exemplo, que desde muito jovem frequenta os festivais e começa a dar corpo ao seu desejo de 

ser realizador, como nos contou seu pai e sua mãe, Geraldo e Beatriz, durante as gravações do 

filme. Realizar filmes em dinâmicas de intimidade e do comum é entender o amigo como co-

realizador de si mesmo e estar disposto a ser o mesmo para ele.  
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 Até aqui nos permitiu ver a Filmes de Plástico em nossa relação espectatorial 

engendrada pela mediação dos filmes. Foi o que nós pudemos dizer nesse momento, que fique 

claro, não que as discussões estejam esgotadas. Longe disso, de fato, agora, nos sentimos 

muito mais começando uma caminhada do que dando algo como construído. 

 Vendo nossa correria com a escrita dos capítulos finais, ainda no Rio de Janeiro, para 

mediação de debates na Mostra do Filme Livre, era inevitável o desabafo com os amigos 

(espaços para performances pessoais e crueis que só a intimidade permite). Anne Santos 

(realizadora, produtora, amiga), que nos abrigou em sua casa onde mora com Gabriel Sanna 

(também curador, realizador, amigo), sem que soubesse da nossa apropriação de Clarice na 

tese, na epígrafe que começa esse trabalho, tentando nos acalmar, nos mostrou, então, uma 

foto do texto que havia escrito na parede para lembrar e meditar sobre o processo vivo que é 

escrever: 

 

Figura 280 – Clarice Lispector por Anne Santos 

 

Fonte: acervo pessoal  

 

 A intimidade que nasce da amizade faz ocorrer esses momentos de mistura entre o eu 

e o outro, essas sincronicidades, essa troca. Concluindo, dizemos que, fazer e ler o cinema é 
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um campo de tensões (como a pesquisa) e construções, ficções. Esse foi um exercício 

mediado, como sempre será, por essas tensões. Para onde vão nos levar essas tensões? Pela 

mediação da tese, seus espaços de circulação, esperemos as ponderações/fabulações dos 

nossos leitores: 
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2014. 

DONA SÔNIA. Curta-metragem, ficcão. Dirigido por Gabriel Martins. Brasil, 2012. 

QUINTAL. curta-metragem, ficcão. Dirigido por André Novais. Brasil, 2015. 
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Meu amigo mineiro (Victor Furtado e Gabriel Martins, Alumbramento) 

 

Um Homem que voa (Maurílio Martins e Adirley Queirós) 

 

Aliança (em co-produçao com a El Reno Fitas) 

 

Semana Santa (em m co-produçao com a El Reno Fitas) 
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Os anexos desta tese estão divididos em dois tipos: anexos escritos impressos e anexos 

da mídia digital. Nos anexos escritos, que virão à seguir, estão depoimentos e entrevistas. Nos 

anexos presentes na mídia digital estão os roteiros e filmes que compõem o corpus principal 

desta tese.  

 

ANEXO I - DEPOIMENTOS 

 

Depoimentos conseguidos através de entrevistas durante a etapa de pesquisa de 

campo. Transcrição dos trechos mais importantes.  

 

ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA (MAIO-2016)  

 

SOBRE COMO ELES SE CONHECERAM E O SURGIMENTO DA FILMES DE 

PLÁSTICO: 

Ele (o Gabriel) foi fazer esse curso de cinema na UNA e conheceu o Maurílio. Aí nós fomos 

fazer esse filme juntos, que o Gabriel dirigiu chamado Filme de Sábado. O Maurílio atuou no 

filme, tinha esse negócio, o Maurílio não era ator. E o Thiago que a gente já conhecia, ele 

produziu o filme, né? A gente fez esse filme e montou a produtora, só que não tinha nada de 

CNPJ. A partir daí começou a fazer os filmes e assinar como Filmes de Plástico. Vieram 

Fantasmas, Contagem, e foi isso, acabou que era só nós três no início, que a gente tinha uma 

particularidade que a gente morou muito tempo em Contagem, por isso que tinha muito essa 

relação da cidade com os nossos filmes. Aí mais pra frente, tinha isso de a gente ser só três 

diretores que tentavam produzir as coisas, só que a gente não conseguia, muita ideia e pouca 

prática aí o Thiago que já era amigo nosso e o Thiago entrou na produtora.  

 

SOBRE FUNÇÕES 

Geralmente quando a gente não está dirigindo a gente faz outras funções. Roteirista é uma das 

coisas que a gente mais gosta de fazer. Também estou fazendo roteiro em filmes de amigos. 

Roteiro foi sempre a coisa que mais gostei de fazer. Encontrar amigos em festival que dá esse 

negócio de fazer roteiros, roteiros que eu participo. Alguns filmes vão ser lançados que eu 

participei como roteirista.  
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SOBRE ELA VOLTA NA QUINTA 

Desde o começou a gente teve muito cuidado pra ter essa coisa da intimidade no filme. Eu 

tentava fazer de tudo, todos nós, a gente tentava fazer de tudo para deixar nossos pais o mais a 

vontade possível. O Gabriel levou pouca luz artificial. A câmera foi pequena, Red Epic. Teve 

tudo isso e a própria coisa de filmar dentro da casa deles intimida menos. E dependendo da 

cena ficava só eu Maurílio, que captava o áudio, o Gabriel, que era o diretor de fotografia e os 

atores. Tudo mínimo mesmo para deixar os atores mais a vontade.  

 

SOBRE A CENA DA CONVERSA COM A MÃE E A CONSTRUÇÃO 

Eu cheguei com o roteiro, eles aceitaram bem tranquilos. Estavam até empolgados. Algumas 

coisas realmente eram muito deles, desde a escolha de algumas músicas. Ele ficava assim, ó 

tem essa música aqui. Do Paulinho da Viola que foi de um disco que ele tinha. A gente ouvia 

e a letra tinha tudo a ver com a cena. E de coisas assim que essa cena que eu estou no quarto 

da minha mãe, isso o filme não é autobiográfico, é uma ficção, mas tem toda essa questão, 

pequenas coisas, essa história que minha mãe contava do meu avô era uma história que ela 

contava desde pequeno.  

 

AS MUDANÇAS DA TRILHA SONORA DO FESTIVAL E PARA O CINEMA 

COMERCIAL 

A gente teve alguns problemas com direito autoral, a versão que você viu primeiro, foi a 

versão de festivais. Mas quando a Vitrine Filmes foi distribuir no cinema, foi uma coisa que a 

gente tinha que ter os direitos de todas as músicas mesmo. Com o Rumos Itau Cultural a gente 

ganhou edital de finalização, mas a primeira coisa que a gente vai acertar é pagar todos os 

direitos autorais. Alguns a gente não conseguiu. O Cassiano tinha liberado, cobrou um valor 

nem tão caro, mas no final do processo quando ia mandar o contrato pra assinar e ele falou 

que não. Ele falou um valor absurdo, que é a mesma coisa de ele falar não mesmo. O do 

Paulinho da Viola tinha sido fácil, ele não tinha nenhuma gravadora atrás. Por isso que tem a 

música duas vezes. A do Roberto Carlos falou que ia liberar, demorou um ano pra responder. 

E disse que não. 

 

SOBRE A DISTRIBUIÇÃO 

Foi a primeira vez que a gente passou por isso. A Vitrine é quase que a única que distribui 

esse tipo de filmes. Foi legal, eles toparam distribuir. Eu já conhecia a Silvia de outros 

festivais. Ela tinha visto um corte e quando o filme entrou em Brasilia, ela entrou em contato 

pra distribuir. Passou em alguns cinemas em alguns estados.  
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ESTADO DE SÍTIO 

A ideia veio muito do Pyrata. Hoje tem um filme que vai passar 8h depois da Seita, Ninfas 

diabólicas. Vai passar e ele vai debater. Essa sessão vai ser bem importante porque foi um 

filme que se perdeu e agora que eles fizeram uma cópia. Ele foi chamando todo mundo. Foi a 

Filmes de Plástico e era uma galera que ainda não tinha esse nome mas que depois foi formar 

a El reno Fitas. A el reno são 4 diretores: Flamingo, Leo Pyrata, Samuel e Leo Amaral. E tem 

o João Toledo que está com outra produtora em São Paulo. Todo mundo começou a mexer na 

ideia. Não tinha um roteiro, tinha um argumento. Fomos nós 8 pro sitio pensando. Eu entrei 

de última hora e de ultima falaram assim: andre vem com a gente também. Fazendo o roteiro 

e filmando. Foi o momento que a gente se conheceu mesmo. O Flamingo, o Samuel, o Pyrata, 

o Leo Amaral, a gente foi se conhecendo mais lá. Aí todo mundo fazendo todas as funções e 

atuando ao mesmo tempo. e tem toda essa coisa de enfrentar a timidez.  

 

FESTIVAIS 

Eu já fui programador aqui no Cine Humberto Mauro. Eu já fui curador também de um 

festival na Suécia.  Eu tenho muita curiosidade de fazer curadoria. 

 

ACADEMIA E CINEMA 

Quando eu entrei na Escola Livre, tinha uma matéria de história do cinema. Quando fui fazer 

o curso de história na PUC eu ganhei uma bolsa para falar da escola superior de cinema da 

OCMG. Eu fiquei um ano estudando. Peguei isso e fui estudando outras coisas também. Eu 

me considero um pesquisador porque eu gosto de estudar o cinema brasileiro, tento assistir o 

máximo que posso. 

 

CINEFILIA 

Interfere muito. Quanto mais você assiste mais você aprender. Essa coisa especificamente de 

cinema brasileiro, o Gabriel escreveu na revista, eles estão meio parados, mas ele escreveu lá. 

Na época que a Filmes Polvo começou na Escola livre de cinema eu acabei conhecendo o 

pessoal. E tinha o Rafael Ciccarini e ele falava muito essa coisa que pra fazer cinema no 

Brasil é preciso conhecer o cinema feito no Brasil. Isso é algo que tenho até hoje. 
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REFERÊNCIAS 

Eu não sei se referências direta, mas tem assim... Carlos Alberto Prattes Correia. Tem o 

Carlos Reichenbach, Leon Hirszman, cinema marginal. Com p pessoal da el reno, para eles é 

referencia explícita mesmo. 

 

ENTRE AMIGOS OU EQUIPE PROFISSIONAL? 

Na prática eu só filmei com amigos. Sei lá, acho que o percurso é natural pra gente. E tem 

amigos que se admiram tecnicamente. Igual o Gabriel que faz a fotografia, eu me identifico 

com a forma como ele fotografa. Amizade mas do tempo da amizade, eu conheço o Gabriel 

desde 2005. Maurílio desde 2008. Sabe, muito tempo. De certa forma é bem geracional 

mesmo. Eu tinha 17 anos quando entrei na Escola livre. Tem isso dessa facilidade digital de 

fazer os filmes com mais facilidade. O estado de sítio a gente era novinho. 20 anos atrás tinha 

festival que só aceitava filme em película. Digital foi entrar em Brasília só uns 10 anos atrás.  

 

SOBRE A TIRADENTIZAÇÃO 

É estranho falar isso. Cada festival tem uma característica. O ano que teve o Ela Volta Na 

Quinta, Mês De Agosto, Brasil S/A, Branco Sai, Preto Fica. Quer dizer se for pensar, os 

filmes não são bem parecidos assim... Juízo... Mas a galera querer colocar na caixinha acho 

besteira essas coisas.  

 

POUCO MAIS DE UM MÊS 

Eu tive a ideia num dia e já propus pra gravar num sábado. Falei com Thiago e ele disse: que 

isso André? Aí juntamos a equipe. Ai ela foi muito de boa. Aceitou na hora. Ela nunca tinha 

atuado. Mas foi uma forma muito natural. A equipe foi muito reduzida. Foi no apartamento 

dela também. É aquela coisa né? A gente tinha menos de um mês, mas a gente não tinha 

passado por aquilo, aquela instabilidade, né? Só que eu pensei nisso como forma de ter um 

conflito, não que todo filme tenha que ter um conflito. Porque seria muito mais do que só 

mostrar aquilo, de ter uma coisa que seja em prol da narrativa, de ter a tensão. Na verdade foi 

a gente mesmo, a única coisa que foi difícil que a gente simulou uma situação que a gente não 

passou. Ela não se via naquela situação na vida real. 

 

ELA VOLTA NA QUINTA E O CONFLITO 

Eles aceitaram de boa. Eles levarem a coisa como ficção total, não como total, que tem uns 

pedacinhos. Minha mãe do jeito que ela é carismática acabou atraindo todo mundo assim... 
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Foi tudo mundo meio que filho dela.  Quintal eles adoraram também essa coisa da fabulação 

com os dois. É uma coisa que eu gosto muito e quero colocar mais nos filmes, não do 

naturalismo, pode vir pode não vir, mas a coisa do cotidiano, das mínimas coisas, da vida em 

periferia é algo que quero muito trabalhar em outros filmes. Igual quintal, que tem a coisa do 

realismo fantástico e do cotidiano nas mínimas coisas. Algumas pessoas falam de banal, mas 

não acho que seja banal, são mínimas coisas do dia a dia que para mim são muito bonitas. 

Como na cena que a mãe vai pegar as roupas, aí ela voa. E pega roupa do varal e isso se 

coloca de uma forma natural na narrativa. Não sei como vou fazer nos próximos filmes, mas é 

algo que quero colocar.  

 

ESTRADA PARA YTHACA 

Esse é o começo de tudo mesmo, desse tipo de cinema. Dá um encanto sim. O Estrada Para 

Ythaca foi muita influencia pra gente fazer o estado de sítio.  

 

O PRÓPRIO E O COMUM 

A maneira de dirigir do Gabriel e do Maurilio são diferentes da minha. Maurilio dirige de um 

jeito, Gabriel de um, eu de outro. São amigos, a gente está fazendo filmes juntos. Gabriel a 

gente se conhece há 14 anos. A gente está fazendo um filme e já vai pra outro.  

 

CONTEXTO DE PRODUÇÃO MINEIRA 

Desse grupo nosso, Estado de sítio, El reno, Leben 108, cada um tá fazendo filme do outro. 

Tem muito isso de fazer o filme e mandar o link pro outro ver. Está todo mundo meio de 

cooperação e ir pra bar e ficar falando de cinema. A gente conhece todos da Teia, tem uma 

relação muito boa. A Teia não existe mais, vários membros já saíram. É uma galera que vem 

de uma geração mais antiga que a gente.  

 

COMO É ROTEIRIZAR ALGO TÃO INTIMO DE OUTRA PESSOA. 

Fazer de outra pessoa é mais tranquilo. Tem toda essa questão pra ele. Até que não, alguns 

momentos é tenso, tem coisas assim que são minhas e tem muita coisa que não é.  
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FILMES DE FAMÍLIA 

Eu não tenho nem pensamento antes disso. Tem uma vontade de dialogam com o publico. 

Mas não fico pensando muito assim. É uma coisa que acontece naturalmente, porque 

realmente tem muita coisa que acontece comigo e na Filmes de Plástico que acontece 

naturalmente.  
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BRUNO HILÁRIO SOBRE FORMAÇÃO DE PÚBLICO (MAIO-2016) 

Vamos fazer um teste de colocar gratuito porque a gente precisa testar esse publico para filme 

independente. Com 10 dias de mostra, quando era paga era 2000 pessoas. Tinha a questão 

financeira e quando a gente fez gratuito, era barato, 150 reais pra ver todos os filmes. E ai a 

gente pensou assim, vamos mostrar resultado de público para mostrar para as distribuidoras 

que tem público, que precisa investir. Esse tipo de público que a gente teve na mostra precisa 

investir, dialogar com o cinema. O cine 104 faz esse papel. Por exemplo nas entrevistas sobre 

a mostra, vizinhança do tigre, ela volta na quinta, eram filmes para está em mais de uma sala.  
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ENTREVISTA COM MAURÍLIO MARTINS REALIZADA EM JUNHO-2016 

 

SOBRE O CINEMA BRASILEIRO INDEPENDENTE DE BAIXO ORÇAMENTO 

Você tem ai um surgimento massivo, tecnologia, festivais, escolas de cinema, o olhar 

de cinema em Curitiba, panorama de salvador, esses festivais todos estão ai... Você tem o 

surgimento de revistas eletrônicas. Acaba quase todas mas os frutos ficam porque as pessoas 

continuam fazendo filmes, dando aula, fazendo pesquisa, critica. Isso tudo desemboca, você 

nunca vai ouvir de minha boca que cinema é barato. Não existe cinema sem dinheiro. É muito 

perigoso esse discurso do cinema sem dinheiro, ainda mais em tempos agora em que a peste 

de vagabundo voltou. Somos trabalhadores e essa produtora não está aqui... Não estamos aqui 

porque eles gostam da gente. Eu tenho muito medo desse discurso do filme sem dinheiro. 

Existe cinema de baixo e baixíssimo orçamento, orçamento médio e grande. O Estrada para 

Ythaca também custou dinheiro. Nós fizemos o Estado de sitio porque podíamos parar para 

filmar. O termo correto é esse: de baixíssimo orçamento. O orçamento existe para aquele 

filme e o orçamento que já existia antes do filme. É tudo investimento.  

Quando esse movimento se aflora, em 2009, quando surge a produtora, pra rodar, 

começa a circular em Tiradentes, o Fantasmas. O Filme de sábado passou no FBCU no Rio e 

no Curta cinema. O fantasma é o que abre mesmo as portas e carregou mesmo essa peste, 

desse deslumbramento do filme sem dinheiro. O fantasma mesmo a gente não gastou filme 

nenhuma naquele momento. Mas tinha uma câmera. O Gabriel comprou essa câmera. O 

André havia estudado. Eu e Gabriel fizemos curso de cinema. Pra não ficar parecendo que é 

uma arte totalmente democrática, que ela é totalmente inclusiva, porque dá a impressão, às 

vezes parece que é algo... E não é. A parada é meio cruel às vezes. Ela é mais cruel porque, 

por mais que... Por mais que ela tenha decido pra prateleira debaixo, como as outras artes já 

fizeram antes, quase todas descem, o cinema desce por ultimo porque a câmera é muito cara. 

Você tem o surgimento do vídeo na década de 1980. Contagem foi finalizado em 35mm. 

Pegamos dinheiro emprestado. Fizemos em vídeo e finalizamos em película. É lindo. Sou de 

uma geração que ainda tinha isso. Brasília tinha categoria 35mm e vídeo. Vídeo não passava 

na categoria principal. Essa coisa diluiu de 2012 pra cá. Hoje só existe DCP. Obvio que tem 

um lado bom disso tudo, essas aproximações se dão de forma mais intensa, nos festivais... A 

produção barateia... Você começa a fazer mais filmes, as pessoas se conhecem mais... Você 

conhece por internet... Isso culmina nesses processos como foi o Estado de sitio. O Pyrata 

teve a ideia inspirada no Estrada para ythaca e começou a fazer o convite. Nos conhecíamos 

no set, não éramos tão amigos. Ai de repente 2009 você está ali fazendo filmes muito mais 

baratos. Os encontros acontecem com mais frequência... E eles resolvem fazer esse filme 

muito inspirado no Ythaca. A gente tinha ideias e o roteiro todo mundo assinou. Depois o 

Pyrata sentou com mais dois ampliou, no sitio durante o processo. 5 dias. E todo mundo fazia 

tudo. Inclusive eu cozinho mesmo no filme.  

O Estado de sitio tem a coisa de uma mea-culpa muito grande e acho muito importante 

falar sobre isso: não tem mulheres no filme. Mas isso diz muito e como esse processo mudou. 
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Eu acho que mudou bastante. Obvio que esse feminismo ele sempre existiu em indivíduos, 

mas coletivamente nos últimos 2 ou 3 anos isso ficou mais forte no brasil. Para mim isso é 

muito forte. O Quinze é muito parte do processo de ouvir pessoas. É muito engraçado porque 

quando eu vou fazer, eu estava num processo de mudanças... Tentativa de desconstrução 

continua. Eu fui criado assim, machista. Eu tinha lido aquele teste de Bechdel, porcentagem 

de diálogos entre mulheres e a porcentagem que era sobre homens, e ai me bateu um 

incomodo que eu fazia parte daquilo também. E o quinze já surgiu muito em função disso. 

Não estou dizendo que eu rejeite o Estado de sitio, mas de um aprendizado, de uma reflexão. 

Ok, que isso não se repita. Ainda que a produtora seja constituída por 4 homens, nossos 

trabalhos foram tomando outras perspectivas... Não nos atinássemos para isso e talvez 

pudesse ter mudado muito o filme. Ele surge e logo depois ele quase se transfora em 2 

produtoras. A Sorvete filmes era algo do Gabriel, e o Leo. A El Reno e a Filmes de Plástico. 

Inicio de 2013 a produtora é uma empresa mesmo, com CNPJ, pequeno... Médio porte. 

 

CNPJ 

Nós ganhamos dois editais para o No coração do mundo. Só se ganha edital se você é uma 

empresa constituída. É um segundo passo. Nenhum de nós tem alguém por traz pra bancar. E 

o bom é que se você consegue esse trabalho e fazer os filmes que a gente faz... Até hoje isso 

não interferiu. Rapsódia, Quintal, Constelações... Todos feitos com edital. E todos tem o 

mesmo vigor dos outros. No coração do mundo a gente tem um pouco mais de dinheiro, um 

orçamento de 700 mil. Sentamos aqui ontem como a gente fez com contagem em 2010. Uma 

mistura de contagem, nosso TCC e o Dona Sonia, direção do Gabriel e produção minha. E 

juntamos os personagens e criamos uma narrativa que se passa antes dos acontecimentos 

principais dos curtas. Projeto ultrapessoal, filmando no bairro, no quintal de casa... Colocando 

o cinema. 

 

ATORES INICIANTES E NÃO PROFISSIONAIS 

Quando nós fomos fazer o filme (Contagem), quando chegamos na faculdade, quase na hora 

de formar, eu e Gabriel vimos uma peça da Kelly e o Pyrata a gente tinha acabado de filmar 

em Estado de sitio... Fez outras coisas depois disso como ator. E é isso, ele volta agora 6 anos 

depois  já com toda uma bagagem pra fazer esse personagem de novo, com toda essa 

bagagem. Ontem foi a primeira conversa. Inclusive se você quiser vir acompanhar pode ser 

uma boa. É interessante porque vão estar todos os atores lá desses 6 anos de produtora... 

Exceto o Osman que morreu, o pai da personagem da Kelly. Osman também nunca tinha 

atuado. Ele era amigo do pai de Gabriel. Os pais de André vão estar No coração do mundo, já 

fizeram dois filmes, o Renato que foi protagonista de meu ultimo curta... E ele volta no 

coração do mundo, é um congraçamento não só dos dois curtas, mas de todo universo. A 

Barbara Colen nunca tinha feito nada quando nos a descobrimos, ela tinha acabado de entrar 

na escola de teatro. Agora ela volta, e nesse intervalo ela faz o Aquarius, ela é a Sonia Braga 
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nova. Eu estava em Cannes agora e de repente ela é a primeira pessoa que aparece na tela. De 

saber como que nós nos ligamos num universo maior... O Kleber é o primeiro de uma 

geração, não só ele ser amigo... Entende a força disso que vai além da brincadeira de amigos. 

Os filmes caminham por si só.  

 

SOBRE CATERING E TRANSITO ENTRE PESSOAS VIDAS, LUGARES 

É muito mais barato... É a mãe do Thiago que faz o catering. Não só família e amigos, pessoas 

e amigos que não eram do cinema e vão para o cinema... Ela atua inclusive também. Essa é a 

Clara, Clara trabalha com a gente, virou o 5 elemento, há 5 anos. É insano. Produção de filme. 

Tem momento que tinha 30 pessoas circulando. Agora vai ser tudo bonitinho. Acervo. A arte 

é o que mais movimenta essas coisas. Eu estou apaixonado pelo lugar (falando da nova sede 

da produtora). Lá era um barracão de 3, 4 cômodos... Não tinha como. O último curta... 

cheguei lá para trabalhar e fui pra casa. Não vou ocupar espaço e ficar estressando. Todo 

filme que o Thiago tá... Os da produtora todo ela faz. Porque é incrível que ela faz a comida e 

ainda atua. A comida dela... Tudo... E o Thiago tem fama de ser o melhor catering.  

 

SOBRE DINÂMICAS COLABORATIVAS ENTRE GRUPOS 

O Gabriel estava fazendo fotografia pro Leo. Isso é um exemplo. Gabriel... Eu já fiz som do 

filme do Leo. E o Gabriel fotógrafo. Thiago foi o produtor. Eu ia atuar no filme do Pyrata... 

Atuei no filme do Flamingo... Lembranças de mayo. E tem isso assim de essas relações... O 

filme surgiu de uma ideia minha, acaba que as coisas tão muito relacionadas... Principalmente 

a El reno. Elas são muito próximas, quase irmãs. O Leo esta dando curso de cinema na casa 

viva. Tem mestrado em cinema. Dirige. Escreve roteiro comigo. O Leo é um dos roteiristas do 

Evellyn. E eu fui convidado para ser consultor no núcleo deles. E o Pyrata é o ator principal 

do nosso filme 

 

POR QUE FILMES DE PLÁSTICO? 

Não sei se você viu... A conversa minha e do Gabriel no gmail. Eu tava indo receber um 

dinheiro de acerto da empresa no Bradesco... A gente tinha brincado com essa ideia de montar 

a produtora. Final de 2008 isso ficou sério. E aí das maiores coincidências da vida, o Filme de 

sábado, o Thiago foi o produtor e depois ele volta para compor a produtora mesmo. Ele era 

amigo do Gabriel. Eu conheci naquele dia. Thiago e André já se conheciam da escola livre. E 

a gente decide montar a produtora. E ele me manda uma mensagem e eu disse: beleza amanhã 

a gente resolve. Vou encontrar com a Mari que era namorada dele nessa época. E nos 

encontramos e fomos ao banco. E a gente podia botar um nome que fosse engraçado e sério. 

Eu dou um nome, um nome patético. E na hora que a gente achar o nome vai bater e a gente 

vai saber... É esse nome. E na fila do Bradesco, ele falou assim: algo postiço... Filmes de 
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plástico. E ele falou é. E pronto. Na hora ele mandou mensagem pro André. O Filme de 

sábado já estava pronto. No filme o personagem carrega uma baleia, que é de plástico. E até 

hoje é o símbolo da produtora. Mesmo nos nossos filmes sérios o logo está lá. E aquela 

baleia... Mas... É isso. Não consigo imaginar nossos filmes sem ela. Não teve brainstorm. 

Surgiu. Algo que vem de dentro. A logo surge do primeiro filme, é orgânica.  

 

COMO É DAR CORPO AO FILME DO AMIGO? 

Acho que existem duas formas de se ir a esses filmes para mim: o da produção, não mudou 

nada na minha cabeça... Nossa relação é a mesma. Um contando ideia pro outro... Ideias 

sendo divididas... Filmar era tranquilo... Filmar na casa do André o Fantasmas. O Fantasmas é 

um filme muito estudado. E é um negocio incrível ter ido filmar Fantasmas... Eu faltei estágio 

num dia. Inventei mentira. Mas nesse dia eu faltei. E fomos fazer um filme, um filme de 

amigos. Assim como tinha sido Filme de Sábado. Eu atuei no Filme de Sábado, no 

Fantasmas. O André fez isso. Ele tinha o roteiro... Ele chega com a gente no roteiro... 

Apagando vestígios da realidade, mas ao mesmo tempo... Literalmente uma ficção... Da 

própria vida. Como poucos fazem. E é dele. É genuíno. E quando ele entrega o roteiro, eu e 

Gabriel fazemos uma primeira leitura. A gente vai filmar e a gente coloca muito das nossas 

coisas ali. Quando vemos isso pronto... É o único que eu consigo enxergar como um objeto, 

como um filme que não parece que eu não estou ali. O resultado é tão magnifico que eu 

consigo ouvir minha voz e não ter problema. Choro, rio. Eu acesso o filme de várias formas. 

Isso é incrível. Pra chegar nessa coisa de filmar os pais. Mas enquanto amigos e quando vou 

ver o filme em Brasilia... E eu choro compulsivamente. Eu vi aquilo tudo acontecer. A melhor 

forma do cinema de André é como ele consegue filmar a família dele e que faz o filme... E 

que estou captando som e no final quando vou ver isso no cinema não me emociono pensando 

no processo, mas do que tá ali... Assim como Quintal, que acho um filme maravilhoso. A 

Zezé voando e eu lá balançando a perna dela. Cinema é isso né? Essa capacidade de se 

abstrair e se envolver com aquilo e quando você consegue fazer isso com algo tão intimo... 

Atinge coisas para mim que talvez eu não me dê conta. Eu estava vendo na TV, Fantasmas, e 

não foi planejado... Que loucura sou eu que estou ali. Achei super melancólico. Tem o André 

que ao modo dele pensa o cinema de um jeito muito próprio, não é o acaso. Tem um 

pensamento por trás. E talento mesmo. O André é único. A gente coloca ele para atuar em 

todos os filmes. Os pais do Gabriel também. Minha mãe cozinhou no Contagem. Se filma nas 

nossas casas. Tem uma cena no Ela volta na quinta, o pai encontrava a amante na casa da 

minha mãe. Aquela gata é minha. Quando você voltar, você vai ver. A gente vai filmar lá. A 

gente filma de 17 de agosto a 23 de setembro. Porque esse é o melhor momento que você 

pode acompanhar.  
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ANA LUISA DE CASTRO COIMBRA (Amiga pessoal e pesquisadora de Cinema que me 

acompanhou na conversa com Maurílio): 

Engraçado como a gente se torna intimo não sendo. Os cenários se repetem. O primeiro que 

eu vi, o pouco mais de um mês, foi quando conheci André em Vitória da conquista. Sou 

baiana, fiz mestrado lá. Fui dar uma palestra na mostra e fiquei no mesmo hotel. Não era meu 

trabalho de produção e eu acabei guiando... E ai André me deu o filme. Foi no apartamento da 

Élida. Depois teve Quintal. Depois teve Ela volta na quinta. Forma um mosaico. Por causa do 

circuito que vocês fazem. 

 

MAURILIO continua 

E o No coração do mundo retoma os personagens, os atores ou pessoas... No cenário do 

contagem e do Dona Sônia. Essas coisas tão muito próximas.  

 

POR QUE FILMAR O DOMÉSTICO? 

Isso nunca foi uma bandeira. Vamos fazer assim. E isso foi muito natural. E ai você para pra 

problematizar... Talvez agora eu pudesse falar sobre um desejo de ver essas pessoas na tela. 

Essas pessoas não estavam antes. Com aquele tipo de protagonismo. Essas personagens... O 

Gabriel me queria lá. Quando eu contei pra ele que vendia picolé na rua. Eu sempre fui 

preguiçoso... Acaba quando você nasce na periferia ou de família pobre... Isso era uma 

condição para todos. Todos trabalhavam. Vendi chup-chup com 9 anos... Depois vendi picolé 

dos 12 aos 15... E ai já estava começando a namorar... Eu era muito falador... E com memória 

muito boa. E as pessoas sempre elogiavam. Em terra de cego quem tem olho é rei. Na 

periferia... Era uma turma que nada de braçada quando você lê. Porque na minha casa não 

tinha televisão. Eu lia muito e a leitura é isso... O poder da palavra... Se você domina, é 

relação de poder. Eu lia tudo. Eu li Nietzsche com 13 anos. O meu negocio era... Essas 

relações de poder do conhecimento elas existem... Eu lia Almanaque abril. Eu conhecia um 

monte de banda sem nunca ter ouvido. Ter lido sobre diretores que nunca assisti. Porque meu 

acesso era aquele. E dentro daquilo ali eu me moldava. O cinema surge um pouco nisso... Eu 

precisava sobreviver e não ter televisão era algo que me inferiorizava. Eu tinha que frequentar 

casa pra assistir. Então eu criei estratégias de ser bem quisto... Eu criava mecanismos pra ver 

coisas que eu gostava. E por outro lado... Existiam horários... Muito a noite eu não iria. Eu 

mentiria se eu lembrasse a idade certa, entre 10 e 11 anos, estávamos conversando e a 

televisão era o referencial... O filme que passou e um menino chegou e foi falar do filme do 

Chaolin. Mas o Chaolin passava sábado a noite e sábado a noite não tinha como eu ir a casa 

de nenhum vizinho e quando ele contou o filme... “não vou ficar pra trás”, foi muito 

instintivo... Eu disse então... Teve uma vez que criei uma microhistoria... Na casa de um 

primo numas férias e vi um filme do Chaolin, ampliei o horário... E contei 40 minutos... 
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Inventando na hora. Foi a primeira vez, funcionou perfeitamente. Eles ficaram fascinados. Fiz 

isso varias vezes. E às vezes alguém me pedia para contar os filmes. Meus roteiros todos são 

feitos dessa forma. Eu não consigo por uma ideia no papel sem ter contado para alguém. Eu 

consigo compreender que partiu disso... E eu fui gostando disso... O que era mais genial... 

Tinha quase sempre um ou dois que tinham visto o filme também... E o complemento meu 

tinha que ser em cima da fala deles... Eu comecei a contar pra minha irmã também. Só que a 

minha irmã, ela convivia comigo... Ela permitiu... Contei um pra ela... Com muito requinte... 

Quando acabei ela disse... Eu sei que é mentira... Mas você conta de um jeito que eu gosto e 

por isso eu escuto. Então eu sei contar histórias... Não tinha entendido ainda que era cinema. 

Eu via filmes em horários normais, mas esses só passavam a noite... Nunca vi até hoje. Essa 

ultima que contei eu ainda tenho duvidas se vi ou não. Eu contava com ações, com cenas. E ai 

no final... E eu lembro que... E ai, o que acontece? Eu falava que ele colocava a algema... E 

caminhava, tirava o distintivo, jogava fora... E ia embora... E eu tenho duvidas se vi esse filme 

ou não. A coisa tomou uma proporção tão grande... E esse eu lembrava claramente. O meu 

modo de criação passa por isso até hoje e quanto mais eu falo sobre ela, ela vai se 

construindo. Ai eu sento e escrevo. Eu só descobri que era cinema, quando trabalhei em todos 

esses trabalhos ruins.  

Essas fagulhas que ficam. Saber que eu criava eu sabia. Como se chega numa casa 

como a minha como eu ia chegar e dizer que ia ser artista? Fiz pedagogia e larguei no 5 

período. E formei em cinema. Dos 18 aos 24 fico na igreja evangélica ultra rígida, tocava 

saxofone. O tempo todo atrás da criação, sem saber o que era isso. Nesse período todo tinham 

as coisas que fazia que gostava... Livro infantil... Poemas... Com 14 anos eu assisto ilha das 

flores... Foi a primeira vez que eu pensei: “isso eu dou conta de fazer”. Pequenininho assim eu 

acho que dou conta. Fiz curso de fotografia still. Fotografei 5 anos festa de 15 anos na 

periferia. E ai obvio, quando chego na faculdade, tinha acabado de fazer o curso de fotografia 

de 30 horas... E faço uma exposição no corredor que me gerou um convite pra fazer parte de 

um projeto de pesquisa. Nesse núcleo conheci o Robert, que atua e é parceiro de vida, e crio e 

falo que vou fazer um documentário com ele... E foi a primeira vez que organizei as ideias e 

crio coragem para falar pela primeira vez que quero fazer cinema.  

Meu pai morre na véspera e não rolou. Mas eles vão fazer uma oficina de cinema... 

Participo dessas oficinas... Saio, mas fica o desejo... Escrevo o roteiro do primeiro curta... E a 

semente já tinha brotado... Que era isso que eu queria... Entre 2003 até 2006 quando vou para 

a una, nesse período eu já tinha plena consciência que era cinema, tudo convergia para o 

cinema. E quando vou, com 28 anos, vou com certeza. Conheço Gabriel na faculdade e 

descubro que éramos vizinhos. Vai fazer 10 anos que conheço e o Gabriel me apresenta o 

André. Quando você volta na minha história, está tudo ligado. Tem a ver com todas as minhas 

escolhas. Todo torto, mas com linha narrativa que eu pelo menos gosto. Essas diferenças que 

nos temos... Que nos agrupam.  
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SOBRE A FACULDADE DE CINEMA 

 

Eu fui muito mal humorado fazer o ENEM, eu fui com ela minha noiva, muito mal 

humorado. Tiro 100 na redação, minha média ficou muito alta. E aquele momento que todo 

mundo fica te olhando: por que você não faz medicina? Eu estou ali trabalhando... Ganhava 

pouco mais que um salário mínimo... Cineasta você pode ser cineasta sem curso superior... 

Você vai ter dinheiro e vai poder fazer filme. Mas foi esse embate todo... E no último dia, 

sábado... Que era o último dia que você podia marcar a opção e o cinema na UNA, marquei 

matutino... Uai, eu tinha um trabalho... Por quê? Marquei matutino e minha noiva ficou mais 

estressada. Meu patrão me mandou embora. Chego na UNA em agosto de 2006 e eu mesmo 

me questionando... Eu nunca estudei de manhã... E começar do zero com 28 anos... E no 

primeiro dia de aula conheço o Gabriel. Ele fez vestibular primeiro lugar. E ele queria ir pra 

UFF. A ideia de parceria surgiu desde então... E se você me perguntar porque eu tomei essa 

atitude... Não sei explicar. E minha nota era alta... Então não tinha problema... Ninguém com 

minha nota optaria por cinema... E eu não sei. Obvio que o noivado terminou, mas taí. E 

quando conheci Gabriel descubro que ele mora do lado da minha casa. Ele largou a ideia da 

UFF. Nosso trabalho de conclusão é o Contagem e a gente vai fazer um longa que é base do 

Contagem. A gente era a quarta turma da UNA, mas o curso era muito novo.  

 

 


