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CORRENDO COM O COELHO BRANCO

“Ai, meu Deus! Como as coisas estão esquisitas hoje! E ontem tudo cor-
reu exatamente como de costume. Fico imaginando se fui eu que mudei 
durante a noite. Deixe-me ver: será que eu era a mesma quando acordei 
hoje cedo? Tenho a vaga lembrança de haver me sentido um pouco dife-
rente. Mas se eu não for a mesma, então a pergunta é: quem diabos eu 
sou? Ah, isso sim é um enigma!” (Alice, em “As aventuras de Alice no 
País das Maravilhas”, p.22).

 Comecemos com Alice. E com o momento que se segue à queda. Dentro do salão circun-
dado por portas trancadas, a personagem de Lewis Carroll descobre que a única porta aberta é 
aquela para a qual ela não foi feita. E que seria preciso, então, encontrar uma maneira de atravessá-
la. Alice aprendia, em seguida, que diante de portas que levam a jardins, as vezes é preciso se tornar 
pequena. E, depois, grande. E, então, pequena de novo. Atravessada a porta, Alice não desconfiava 
que acabava de aprender que só entra no País das Maravilhas quem se submete ao risco das escolhas. 
Se a queda na toca do coelho foi acidental, beber o líquido da garrafa e comer o bolo na caixa de 
vidro eram gestos rumo à possibilidade de fuga do escuro do salão, apostas no que se produz no ras-
tro da modificação do corpo e do espaço. Movimento. Havia sido isto, afinal de contas, que levara 
Alice para aquele estranho lugar. A maioria de nós não iria atrás do coelho branco: tentaria explicar 
a imagem, sua impossibilidade, buscando interpretações e narrativas onde coubesse tal sequência 
de acontecimentos. Ousados aqueles que correm com os coelhos. Arrisco apostar que o autor deste 
texto é uma dessas pessoas de audácia.

 Ainda não conhecia Márcio quando este texto foi escrito. Por outro lado, conheci Márcio 
através deste texto - ou daquilo dele que se transformou em projeto de doutorado. Bem mais que 
o conhecimento sobre o assunto, que o gesto de discorrer confortável e certeiramente em torno 
de conceitos e teorias, me encanta sobretudo a paixão da descoberta preservada na escrita, o senti-
mento de entrega a um processo. A sensação de se descobrir a um só tempo acolhido em um mundo 
de narrativas fragmentadas, e asilado em universos que mergulham no silêncio do incompreensível, 
na rebelião do esclarecimento, no encontro com o acaso. Somos, nesse sentido, feitos da mesma 
matéria. Talvez nosso encontro, nesse exato momento, em torno destas questões específicas, já es-
tivesse escrito em algum lugar. Ou talvez tenhamos, eu e ele, caído no buraco da toca perseguindo 
o mesmo coelho branco: o filme-ensaio. 

 Uma parte significativa da produção contemporânea de documentários parece ensaiar uma 
renovação na forma como esse tipo de cinema olha para o real, pensa as imagens que sobre ele 
captura, e que posteriormente transforma em temas e sujeitos. Dentre as importantes e necessárias 
conquistas que emergem do questionamento dos limites da representação, se encontra a discussão 
que envolve o trânsito e a trama que se articula entre as próprias imagens, e como isso repercute, 
delimita, e determina, nossa percepção de mundo. Uma das maneiras de tentar compreender esse 
cenário está na investigação de filmes que nascem de uma espécie de crise do olhar, que surpreende 
seu realizador ao fazê-lo descobrir-se assaltado por uma metamorfose inesperada na imagem. “Cha-
memos ‘real’ aquilo a que os poderes não cessam de se aferrar, que os faz tropeçar, que os cega. Sua 
própria força os cega, é sabido” (COMOLLI, 2008, 10), escreve o crítico e diretor Jean-Louis Co-



6

molli. No intervalo entre a captura e o registro se instala a problematização do olhar, a construção 
dialética da visão, uma noção de subjetividade como campo privilegiado de discussão. Neste in-
stante, distinções entre vida e cinema, real e ficção, experiência do mundo e experiência das imagens 
do mundo, colapsam e se deslocam para o centro do jogo. 

 Este não é um texto de um iniciado, mas de um iniciante. Portanto, genuinamente en-
saístico em suas propostas, intervenções e descobertas. Um texto, enfim, admirado e surpreso com 
a visão do coelho branco. E que por ele corre. E se transforma. 

Profª Drª Patrícia Rebello (UERJ)
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“Existem diferentes filmes em cada um de nós para uma mesma realidade”

(Cao Guimarães)

“... não sei o que está dentro do meu nome”

(Macabéa em A Hora da Estrela, de Clarice Lispector)

“Como posso comunicar algo?”

(Jafar Panahi em Isto Não é um Filme (In Film Nist, 2011, de Jafar Panahi)
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Rio de Janeiro, 04 de abril de 2015.

Quem sou eu?

Como me torno esse eu?

Como represento esse eu para o outro?  

 Acredito que estas sejam perguntas que todos nós já nos fizemos algum dia... ou nos fazemos 
todos os dias. E para as quais, é provável, jamais encontraremos uma única e singular resposta. Se 
alguém pergunta em qualquer lugar “quem é você?”, o que se responde? Será que basta relacionar 
nome, profissão, nacionalidade, gostos ou hobbies? Mas será que essas informações correspondem, 
ou dão conta de um todo, ou trata-se simplesmente da reunião de prateleiras em uma estante que 
fomos escolhendo no grande self-service da existência? Todas estas perguntas guiam muita gente e, 
com certeza, me guiarão por onde quer que for - por mais inconscientes (ou inconsistentes) que suas 
respostas possam ser...

 E porque parto dessas perguntas para iniciar a apresentação desse livro? Sempre permaneci 
muito tempo envolto nos meus pensamentos e, sem perceber, minha vida de pesquisador terminou 
me levando a pesquisar como outras pessoas escolhem uma forma de dizer ao mundo como elas 
se veem... Talvez até por uma dificuldade minha de me definir ou me comunicar. E, nos últimos 
três anos, vem me intrigando muito como as pessoas representam a si mesmas, como contam suas 
próprias histórias, como se mostram para o outro. Além das performances cotidianas que todos (re)
construímos diariamente, seria possível à linguagem dar conta de criar uma imagem de mim?

 Venho acreditando cada vez menos em uma possibilidade de unidade, de completude, de 
finalização na existência... Cada vez mais, vou tendo certeza de que nada é certo, nada é completo, 
que é impossível delimitar uma representação de todas as minhas experiências. E, como comunica-
dor, pesquisador ou criador (ou todos ao mesmo tempo), esse é um grande dilema. Como dar conta 
da experiência? Porque pôr as vivências em linguagem se nada do que disser dará conta de tudo 
que senti? Cada vez menos, acredito em obras que não mostram os rastros, os vestígios, as arestas 
do processo criativo... Onde se escondem as tensões, os dilemas, as frustrações, os conflitos da cria-
ção em uma obra quase asséptica, concebida para ser a “perfeita” expressão de um sujeito criador? 
Ultimamente, tenho procurado cada vez mais pelas sujeiras, pelas brechas, pelos incômodos, pelos 
entraves que ficam impressos nas impurezas, nos ruídos, no papel, nas notas musicais, no rosto do 
ator... Enfim, por obras que se mostram como processo e colocam em um mesmo plano o criador e 
o espectador da obra. Nem mesmo esse livro se presta a esta sensação de unidade... 

 Como sou apaixonado pela sétima arte desde que me lembro, escrever sobre cinema tem 
sido como a materialização de um sonho, e que sempre vou procurar realizar mais e melhor - ela 
mesma um processo, ainda em curso, e longe de terminar. Esta se trata de uma primeira tentativa - 
incompleta e imperfeita, como tudo que fazemos - de propor um diálogo sobre um grupo de filmes 
que, de alguma forma, operaram sobre este espectador uma forma de se relacionar consigo mesmo e 
com o mundo, mas também com a descoberta de “novos” personagens - protagonistas e contadores 
de suas próprias histórias - que nascem na tela. Este primeiro ensaio de aproximação privilegia um 
recorte sobre três documentários pernambucanos contemporâneos que, de algum modo, colocam 
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em cena personagens que filmam a si mesmos, em contextos e com propósitos completamente dife-
rentes - Pacific (2011), de Marcelo Pedroso; Doméstica (2013), de Gabriel Mascaro; e Uma Passagem 

para Mário (2014), de Eric Laurence. Com cada um destes filmes, tenho uma relação diferente: se o 
filme de Pedroso, desde a primeira vez que o vi me permitiu complexas reflexões sobre importantes 
questões como dispositivo, performance e enunciação; o retrato sensível e apaixonante de Eric sobre 
sua amizade com Mário me fizeram chorar e me aproximar ainda mais dos meus amigos; por outro 
lado, as reflexões políticas e sociais desenvolvidas no filme de Mascaro me permitiram criar certo 
distanciamento para pensar as relações por trás de cada família e cada doméstica.

 Realizar este projeto, para mim, é uma forma de retribuir a estes filmes - e seus autores 
- todas as contribuições e reflexões que eles me trouxeram. No cinema, transformar as próprias 
memórias em objeto fílmico não se mostra uma prática exatamente nova: se, na ficção, predomina-
vam as reconstituições/reinvenções de memórias de cineastas como Truffaut em Os Incompreendidos 

(Les 400 Coups, 1959), Fellini em 8 e ½ (8½, 1963) ou Woody Allen em A Era do Rádio (Radio 

Days, 1987), os documentários, ainda que sempre flertassem com estas possibilidades desde o início 
do cinema (com os irmãos Lumière filmando seu próprio cotidiano, por exemplo), experimentaram 
um interesse narrativo crescente em direção aos olhares subjetivos sobre a realidade e, principal-
mente, à publicização da própria intimidade. No que me diz respeito, mostra-se particularmente 
interessante como esses processos podem ser pensados a partir de uma noção de “movimento” ou 
“tendência” deste novo século - surgindo por conta de tantas razões como a crise das Grandes Nar-
rativas, da ampla difusão das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) e outros 
tantos elementos (LINS; MESQUITA, 2008). 

 Os documentários que escolhi para analisar estão diretamente relacionados a este movi-
mento em direção à intimidade: não se tratam propriamente de filmes autobiográficos, pois não 
contam as vidas de seus diretores, mas também contam histórias de personagens que filmam a si 
- concebendo o que posso nomear, ainda que temporariamente, de “autoria compartilhada”. Com 
esse termo não quero dizer que estes personagens compartilham, com os diretores, o controle sobre 
os filmes. Contudo, quando recebem a incumbência de voltar uma câmera para si mesmos (no 
caso de Doméstica e Uma Passagem...) ou quando o fazem espontaneamente sem saber que serão 
parte de um filme (como em Pacific), certamente, estes sujeitos desenvolvem usos particulares dos 
recursos da linguagem cinematográfica que somente eles, no tempo, no espaço e na situação em 
que estavam, poderiam fazer. Foram momentos singulares, que jamais se repetirão com a mesma 
espontaneidade, e, agora, encontram-se eternizados nas telas e fazem parte da história do cinema 
pernambucano e brasileiro.

 A análise fílmica das obras escolhidas pretende contribuir para o entendimento das noções 
de autoria dentro do espectro das autobiografias no gênero documentário cinematográfico e per-
mitir ao leitor vislumbrar os processos reflexivos por trás dos gestos dos diretores em utilizar imagens 
deste “outro que filma a si”. Desejo a você que se envolva pela leitura e se interesse pelas reflexões a 
respeito de cada filme e que estas promovam novos desdobramentos - não somente a respeito dos 
filmes, mas sobre processos de criação, sobre pessoas e personagens e, porque não, sobre sua própria 
vida...
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Narrando a Si
(no Cinema Documentário)
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Quando falamos em narrativa, o que vem primeiro à cabeça? 

 O ato narrativo faz parte do nosso cotidiano das mais variadas formas – livros, músicas, 
filmes, seriados, contos, depoimentos etc.. Podemos entendê-lo como uma atividade de reflexão 
sobre o passado ou a criação de situações e personagens que têm como “propósito” – se é que 
podemos colocar um pouco de pragmatismo neste exercício - compreender contextos e situações do 
passado e do presente a fim de repensar, prever e conceber ações práticas na realidade. Mesmo que a 
lembrança imediata seja aquela das narrativas clássicas de autores consagrados, esta é uma atividade 
intrínseca ao nosso dia a dia. Quando rememoramos situações do cotidiano, e as narramos para 
nós mesmos e para outros, estamos colocando em operação um tipo particular de narratividade, 
chamado “narrativa de si”. Estamos, querendo ou não, explicando para nós mesmos as experiências 
que vivenciamos...

 Esta forma particular de narrativa, por mais distante que pareça, relaciona-se ao nosso co-
tidiano de forma mais concreta do que os universos imaginados em histórias de ficção, já que em 
nosso dia a dia, refletimos constantemente “sobre o que fazemos, em especial sobre o que fazemos 
com nós mesmos, e o que deixamos fazer conosco” (SCHOLZE, 2007, p. 62). Ao narrar nossas 
próprias vidas, ressignificamos nossa experiência com o mundo, o que, por sua vez, multiplica nos-
sas possibilidades de repensar nossa própria condição - social, econômica, cultural etc.. Equilibrada 
entre a publicização da “experiência íntima e a exposição pública, a ânsia de extravio e o rigor do 
compromisso com a verdade” (LEROUX, 2010, p. 260), este gênero atravessa a História como uma 
prática social: na Antiguidade, como escreve Leroux, são encontrados registros em primeira pessoa 
que descrevem as realizações verídicas ou ficcionais de tiranos e heróis; na tradição ocidental, o uso 
da primeira pessoa, do ponto de vista do olhar subjetivo e de histórias pessoais aparecem em poesias 
épicas, em lírica intimista, em crônicas satíricas ou em orações fúnebres¹. 

 A partir da modernidade, a autobiografia se torna um gênero com características mais defin-
idas, e se desdobra em questões que trazem para o centro dos debates, principalmente, o caráter 
verídico dos relatos, as relações entre autor, narrador e personagem com o leitor, as tensões com os 
romances narrativos clássicos, e as possibilidades de manifestação da autobiografia em suportes e 
mídias diversos (LEROUX, 2010). Contudo, o encerramento dos debates em torno da questão da 
legitimidade do texto termina distanciando o relato autobiográfico de suas possibilidades de con-
exões e recriações de um sujeito e suas próprias experiências. 

 Definido em primeira instância como “relato retrospectivo em prosa que alguém faz de sua 
própria existência, quando coloca em destaque sua vida individual, em particular a história de sua 
personalidade” (LEJEUNE, 1998 apud PACE, 2012, p. 56), o gênero autobiográfico, em princípio, 
não coloca em cena as transformações que tornam seus critérios de definição (presença de um pacto 
de veracidade, o relato retrospectivo da existência em primeira pessoa do singular e a identidade 
nominal entre narrador, autor e personagem) cada vez mais relativizados. Mas, em um contexto 
que cada vez mais questiona a veracidade das informações e das imagens tornadas públicas midi-

¹ Como o poeta romano Horácio, por exemplos, e os famigerados escritores Antero de Quental, 
Fernando Pessoa, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Gregório de Matos, T. S. Eliot e outros.
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aticamente, tornam-se cada vez mais comuns as incertezas acerca dos eventos narrados em relatos 
autobiográficos que flertam com o fantástico e o imprevisto, alinhando-se mais a uma “forma tão 
imediata quanto possível, e que me seja transcendente, mediante a qual posso objetivar meu eu e 
minha vida num plano artístico” (BAKHTIN, 2003, p. 166) que, independente da forma, desen-
volvem o valor biográfico.
 
 Atualmente, a autobiografia não é um gênero exclusivo da literatura: seja nas chaves de 
narrativas de si, escritas de si, autoficção, autorretratos, ego-escritos ou autorrepresentação, ela tam-
bém aparece em outras artes, como música, dança, teatro, entre outros², e vem se tornando cada 
vez mais comum com a difusão das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). 
Blogs, flogs, vlogs e perfis em redes sociais se transformam em espaços de exposição e formação de 
subjetividades, reverberando e atualizando imagens e vídeos amadores, o conteúdo de reality shows 

e de outros formatos que absorvem a emergência dos fatos do cotidiano.

 Na história do cinema, são recorrentes as obras e realizadores que flertam com este gênero: 
as ficcionalizações da memória de Woody Allen (Radio Days, 1987), Federico Fellini (8 ½, 1963) e 
François Truffaut (Les 400 Coups, 1959); os filmes-diário de Jonas Mekas (Walden: diaries, notes and 

sketches (1969); as experiências de Su Friedrich na escrita de uma “autobiografia em terceira pessoa” 
(Sink or Swin (1990); as ficções da reescrita de si, tal como o fez Charlie Kauffman em Adaptation 
(2002). Nesse estudo, o recorte opta pelo documentário, vertente cinematográfica que conta com 
obras emblemáticas da escrita de si, como o episódico Diary (1973-1983), de David Perlov; os 
densos News From Home (1977), de Chantal Akerman, Black Star: Autobiography of a Close Friend 

(1977), de Tom Joslin, Silverlake Life: The View from Here (1993), de Peter Friedman e Tom Joslin, 
e Lost Book Found (1996), de Jem Cohen; os filmes de busca Los Rubios (2003), de Albertina Carri, 
33 (2003), de Kiko Goifman, e Passaporte Húngaro (2003), de Sandra Kogut e Diário de uma Busca 

(2011), de Flavia Castro; o performático Tarnation (2006) de Jonathan Caouette; o insone Wide 

Awake (2007), de Alan Berliner; o processo de mea culpa em Santiago (2007), de João Moreira 
Salles; o poético Les plages d’Agnès (2008), de Agnès Varda; o político In Film Nist (2011), de Jafar 
Panahi; o literário Constantino (2012), de Otavio Cury; e os dolorosos Mataram Meu Irmão (2013), 
de Cristiano Burlan, e Elena (2013), de Petra Costa; ou, mais recentemente, as lembranças de perío-
dos de ditadura em L’ Image Manquante (2014), de Rithy Pahn, o tratamento de HIV em E Agora? 

Lembra-me (2014), de Joaquim Pinto, a busca por histórias do pai em Homem-Carro (2014), de 
Raquel Valadares, e as frustrações de se reatar com o passado em Os dias com ele (2014), de Maria 
Clara Escobar, além de uma diversidade de curtas-metragens³.

² Como nas graphic novels Retalhos (de Craig Thompson), Maus (de Art Spiegelman), Persepolis (de Marjane Satrapi) e Epiléptico 
(de David B.), em livros como Berkeley em Bellagio e Lord (de João Gilberto Noll), Stella Manhattan e Viagem ao México (de Silviano 
Santiago) ou em peças teatrais brasileiras que flertam com este gênero como Ficção (da Cia. Hiato), A Falta que nos Move ou Todas As 
Histórias São Ficção (da Cia. Vértice de Teatro) e Um Torto (Grupo Magiluth).

³ O cinema experimental e documentário conta com centenas de curtas que passeiam pelo autobiográfico, filmes-diário, autorretrato 
e em formatos como Super8, vídeo, digital, como Feathers: An Introduction (1978), de Barbara Aronofsky Latham; Five True Stories 
(1980), de Ilene Segalove; Caged Culture (1987) e outros tantos filmes-diário, de George Kuchar; Everyday Echo Street: A Summer 
Diary (1993), de Susan Mogul; Borderstasis: A Video Diary (1998), de Guillermo Gómez-Peña; Archival Quality (1998), de Christine 
Tamblyn; Carlos Nader (1998), de Carlos Nader; Animal Attraction (2000), de Kathy High; Habit (2001), de Gregg Bordowitz; O 
Chapéu do Meu Avô (2004), de Julia Zakia; Ariel (2006), de Mauro Vedia e Claudia Jaguaribe; Annie Lloyd (2008), de Cecelia Condit; 
Babás (2010), de Consuelo Lins, etc.
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No presente trabalho, a noção de autobiografia será tomada de empréstimo para pensar as formas de 
autorrepresentação utilizadas em três documentários pernambucanos de produção contemporânea: 
Pacific, de Marcelo Pedroso; Doméstica, de Gabriel Mascaro; e Uma Passagem para Mário, de Eric 
Laurence. Os três títulos lidam com a questão da autorrepresentação dos personagens através do 
gesto de “filmar a si mesmo” e nos permitem problematizar e ampliar os conceitos das narrativas de 
si como um relato retrospectivo de si - abraçando o outro e o presente. 
 
 Uma das obras mais importantes e mais utilizadas para a compreensão do filme documen-
tário é o estudo do professor e pesquisador americano Bill Nichols com o título Introdução ao Docu-

mentário. Segundo Nichols (2005), o documentário, como o conhecemos hoje, não aparece de ma-
neira deliberada ou articulada, mas vai se construindo a partir das experimentações e percepções dos 
cineastas de diferentes épocas. A partir das possibilidades de registro do cotidiano nos filmes curtos 
dos irmãos Lumière e do cinema de atrações4 ao longo da história, começou a se desenhar no hori-
zonte dos realizadores a possibilidade de desenvolver sua própria “voz”, ou seja, a exploração de seus 
olhares subjetivos sobre o mundo. Questões como amor, vida familiar, guerra, violência começaram 
a ser traduzidos para a tela a partir de um ponto de vista íntimo e pessoal. Essas transformações 
levam não somente à evolução da prática e reflexão sobre o cinema, mas também à problematização 
do próprio conceito de documentário. 

 Nichols idealiza as diferentes formas de retomar o real sob discurso em seis modos diferentes 
de produção e de concepção do documentário: 
 a) modo poético - que enfatiza e problematiza conexões visuais, rítmicas, explorando o ex-
perimentalismo na ligação entre as imagens; 
 b) modo expositivo - privilegia uma lógica expositiva a partir dos comentários verbais;
 c) modo observativo - enfatiza a observação da câmera e do cineasta do ambiente de atuação 
dos personagens; 
 d) modo participativo - direciona suas atenções para a interação entre o cineasta e o tema 
desenvolvido a partir de entrevistas e de outras formas de envolvimento; 
 e) modo reflexivo - problematiza as próprias questões que envolvem a produção documen-
tária; 
 f ) modo performático - abrange aspectos subjetivos relacionados ao próprio engajamento do 
cineasta com seu tema, favorecendo evocações afetivas e o impacto emocional sobre o público. 

 Contudo, se por um lado a “taxionomia” desenvolvida por Nichols tem se mostrado bas-
tante eficaz como uma forma de entrada para os documentários, por outro, isso não significa que 
um modo anule, necessariamente, o outro. Tantas são as misturas que outros autores, como Erik 
Barnouw em Documentary: A history of non-fiction film (1974), de Erik Barnouw; e Richard Barsam 
e seu Non-Fiction Film: A critical history (1992), por exemplo, propõem outros modos de com-
preendê-los e estudá-los. Ao contrário, os filmes, naturalmente, sempre flutuaram entre as dife-

4 As sessões de cinema, nos antigos nickelodeons, apresentavam nos intervalos entre shows de vaudeville e atrações circenses, registros 
de “curiosidades” do mundo, assim como pornografia explícita, cenas de matança, filmes de viagem e outros tipos de filmes que 
traziam certo caráter sensacionalista - o que influenciou na sua nomeação como “cinema de atrações”.
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rentes maneiras de se aproximar do objeto, podendo apresentar estratégias comuns a mais de um 
modo por conta das próprias escolhas dos diretores. Enquanto alguns cineastas buscam um olhar 
mais distanciado, outros explorarão formas mais subjetivas de explorar suas temáticas e persona-
gens. Cineastas como Joyce Chopra e Claudia Weill (Joyce at Thirty-four, 1972), Yvonne Rainer 
(A film about a woman who…, 1974), Julia Reichert e Jim Kleith (Growing Up Female, 1974), 
Chantal Ackerman (Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, 1975), Marlon Riggs 
(Tongues Untied, 1989) e Barbara Hammer (Nitrate Kiss, 1992) “chegaram perto da ficção na sua 
criação de personagens e situações, e puseram em ação características autobiográficas e ensaísticas” 
(NICHOLS, 2005, p. 194). Claramente relacionada ao que se convenciona chamar de “estilo”5, a 
voz do documentarista não se restringe àquela emitida verbalmente pela narração em off ou pelos 
personagens do filme, mas abrange todos os outros meios empregados para conceber a argumenta-
ção do cineasta - a escolha dos personagens, dos planos e suas transições. 
 
 Entretanto, essas formas mais subjetivas de representação esbarram em dilemas éticos que 
envolvem reduções ou distorções de situações e personalidades em favor de um discurso que se 
pretende propagar. Cineastas como Leni Riefenstahl (Triumph des Willens, 1934), Jean Rouch (Les 

Maîtres Fous, 1955) e Michael Moore (Roger and Me, 1989), por exemplo, viraram alvo de polêmi-
cas em torno da legitimidade da representação que fizeram de seus personagens6. Estas representa-
ções explicitam a interação do cineasta com seu tema e interferem no modo como os espectadores 
apropriam-se destas narrativas. Contudo, esta subjetividade também permite ao público reconhecer 
sua própria voz, ampliando suas noções de emissão, recepção e autoria dentro da experiência de 
criação do documentário.

Doc vs Fic (ou Perguntas sobre o “real” e suas subjetividades elásticas)

 
 Se uma ficção é uma realidade inventada, o que a distingue de uma narrativa subjetiva de 
um evento factual?

 As (aparentes) distinções entre documentário e ficção há muito vêm sendo discutidas tanto 
por teóricos e estudiosos de cinema quanto por cineastas dispostos a borrar essas fronteiras. Bill 
Nichols (2005), já citado nesse mesmo texto, afirma que todos os filmes podem ser considerados 
documentários, já que ambos funcionam como registro da cultura que permitiu sua criação; tanto 
um quanto outro foram produzidos em um espaço e um período de tempo que contextualizam sua 
realização. Para Nichols, os filmes de ficção são considerados “documentários de satisfação de de-
sejos”, enquanto os documentários como filmes “de representação social” que oferecem um retrato 
reconhecível do mundo ao público, intervindo mais ativamente para conquistar consentimentos e 
influenciar opiniões.

5 Sobre a questão do estilo, Sontag (1965), apresenta como questão o equívoco na segregação entre “forma” e “conteúdo” na análise 
de obras de arte, considerando o estilo de um artista “o idioma peculiar no qual ele dispõe as formas de sua arte” (p. 18), gerando, 
por vezes, soluções comuns para questões artísticas.

6 Riefenstahl, por exemplo, representa Hitler e nazistas como heróis da nação alemã, Rouch, rituais religiosos com sacrifícios de ani-
mais e possessões que envolvem personagens da colonização europeia na África; e Moore questiona o presidente da General Motors 
pelo fechamento de onze fábricas que deixou várias pessoas desempregadas.
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 Com um raciocínio semelhante, Manuela Penafría, pesquisadora de documentários portu-
guesa, acredita que essa linha também é tênue, afirmando que “entre documentário e ficção não há 
uma diferença de natureza, mas uma diferença de grau” (PENAFRIA, 2004, p. 5), que seriam graus 
da intenção dos autores, da utilização televisiva destes registros, de tratamento cinematográfico, da 
sua recepção pelo espectador etc.. Segundo essa perspectiva, todo filme é documental porque docu-
menta algo que, mesmo sem uma existência (física) fora das imagens, possui uma existência emo-
cional e memorial nos atores envolvidos - autor e público. Privilegiando os aspectos constituintes 
e constitutivos do gênero, Melo (2002), por sua vez, distingue os elementos flutuantes (que não 
se encontram em todas as obras) daqueles que são fixos (que, em teoria, se encontram em todos os 
documentários), como o discurso sobre o real - o exercício de um ponto de vista sobre o mundo -, 
o registro de imagens in loco - gravadas antes ou durante a produção - e o caráter autoral - a escolha 
de planos, ângulos, música, palavras etc. para explicitar as subjetividades do autor -, trazendo uma 
noção coerente, mas que ainda permite certo tangenciamento com obras (consideradas) ficcionais.

 Fernão Ramos (2010), por outro lado, ao invés de distinguir os documentários pela “voz 
por trás das câmeras”, aponta para o ponto de vista da encenação, trazendo a ideia de que, ao longo 
da história, os documentários se renovaram ao empregar diferentes tipos de encenação de acordo 
com as alterações que a presença da câmera provoca e que, de certa forma, modificam a realidade 
que se propõe registrar. No artigo O Que É Documentário?, publicado em 2002 na Biblioteca On-

Line de Ciências da Comunicação, Ramos trabalha com os conceitos de assertiva documentária e 
indexação como seus elementos definidores: enquanto a assertiva documentária (ou proposta de 
afirmação do autor) deve “ser definida e trabalhada a partir de proposições lógicas, que fecham o 
campo para a definição de seu conteúdo de verdade” (RAMOS, 2002, p. 6), a indexação relaciona-
se à recepção do filme pelo público, que distingue um documentário como real a partir da informa-
ção prévia de que um filme se encaixa neste gênero e, portanto, deve ser lido dessa forma. Com isso, 
Ramos aponta para uma reflexão que pensa que um documentário pode ser definido como tal se o 
sentido proposto pelo seu cineasta se legitima a partir de uma determinada lógica, e se um público 
o reconhece na chave desta mesma forma. Todavia, essas duas percepções podem ser questionadas 
quando estamos diante de obras de caráter mais performático, subjetivo ou experimental, que bus-
cam justamente problematizar as assertivas lógicas e a capacidade de indexação do receptor.

 No que se refere à tenuidade de fronteiras entre o documentário e a ficção, um dos textos 
mais importantes é escrito por Noël Carroll (2005) no artigo Ficção, não-ficção e o cinema de asser-

ção pressuposta: uma análise conceitual, para quem a distinção entre ficção e não-ficção não acontece 
por meio de características formais ou estilísticas (como flashback, montagem paralela, noções de 
campo-contracampo etc.), mas que ela pode ser feita a partir de propriedades relacionais, não-man-
ifestas, dos filmes. Segundo Carroll, todo autor tem uma intenção quando está criando sua obra, e 
todo espectador tem uma resposta (ou postura) diante desta intenção. A partir disso, ficcional seria 
a obra com intenções de envolver seu espectador em uma atividade de imaginação supositiva (em 
que a “crença” em uma proposição permanece no campo da hipótese e não de uma afirmação); e 
não-ficcional aquela que almeja que o público apreenda uma proposição no campo da afirmação 
(ou asserção, como o autor denomina) e  não somente como hipótese. 
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  Para o autor, o documentário se caracterizaria como um “cinema da asserção pressuposta”, 
cujo realizador tem uma intenção afirmativa e cujo público não sente a necessidade de ver as imagens 
do filme como traços históricos autênticos, mas a partir dessas intenções. Ao contrário das teorias 
que se concentram em delimitar características, essa abordagem permite pensar no uso de diferentes 
estratégias narrativas, como reencenação, animação, materiais de arquivo, imagens produzidas em 
computador. O texto de Carroll tem a virtude de desenvolver uma perspectiva que captura nuances 
que a noção de subjetividade, muitas vezes, parece deixar incompletas ou excessivamente abertas.

Brasilidades Documentárias - As produções contemporâneas do “real”

 A produção e distribuição de filmes documentários no Brasil vêm crescendo desde 1995, 
como confirmam dados do portal FilmeB7 e da Ancine e seu Observatório do Cinema e do Audiovi-
sual8. Este crescimento deve muito à ampliação da projeção digital nas salas de exibição dos grandes 
centros urbanos, à falta de espaço para a exibição de documentários na grade de programação 
televisiva e à obrigatoriedade de exibição de documentários produzidos com base no Artigo 1º da 
Lei do Audiovisual (IKEDA, 2010). Todavia, além deste crescimento quantitativo, estas produções 
também vêm diversificando qualitativamente suas formas de expor temáticas, representar persona-
gens e construir narrativas.

 Guiando-se por alguns marcos simbólicos, Mesquita (2007) propõe uma divisão didática 
da produção documental independente brasileira a partir dos anos 1960 em três momentos. São 
eles: o documentário moderno (1960 - 1984) - fase que se inicia com Aruanda (1960), de Lindu-
arte Noronha; tempos de vídeo (1984 - 1999) - que começa com o lançamento de Cabra Marcado 

para Morrer (1984), de Eduardo Coutinho; e documentário da “retomada” (a partir dos anos 1999) 
- marcada pelo lançamento de Santo Forte (1999), também de Coutinho. Ao tomar como recorte 
para estas divisões questões relacionadas à alteridade - mais especificamente, as representações do 
“outro de classe” -, Mesquita (2007) afirma que este tipo de contato ganha atenção a partir do início 
dos anos 1960. Antes deste período, boa parte da produção de documentários no Brasil constituía-
se pela vasta produção do Instituto Nacional de Cinema Educativo (Ince9) - cuja intenção era “pro-
mover uma imagem favorável e harmoniosa do país” (p. 9) - e pela cultura de curtas-metragens e 
cinejornais que, em muitos casos, eram produtos de propaganda de empresas e instituições. 
 
 Nos anos 1960, no documentário independente as problemáticas que envolviam as classes 
populares começam a ganhar olhares mais críticos dos cineastas, que, nesse período, desenvolvem 
obras com interesse em um “modelo sociológico” de representação10. O uso ainda restrito de 

7 Acessível através da URL www.filmeb.com.br.

8 Ikeda (2010) analisa este fenômeno até 2008, mostrando que, nesse período, foram lançados 145 documentários de longa metra-
gem, o que corresponde a 27% do total de filmes lançados, alcançando cerca de 2,2 milhões de espectadores - ou seja, 1,9% do total 
de espectadores dos filmes brasileiros no período. Estas informações foram encontradas pelo autor no Observatório do Cinema e do 
Audiovisual da Ancine www.ancine.gov.br/oca.

9 O INCE nasceu de um projeto articulado no governo de Getúlio Vargas, cuja ideia era promover e orientar a utilização do cinema 
como auxiliar da educação. Ao longo de sua existência, entre 1936 e 1966, há registro de mais de 400 filmes produzidos, entre curtas 
e médias.

10 Sobre essa ideia de um modelo sociológico de representação no documentário, Mesquita (2007) o compreende como o “para-



21

entrevistas funciona, na verdade, como ilustração de diagnósticos e generalizações sobre situações 
sociais abrangentes, resultando em “representações autoritárias do ‘outro de classe’, reduzido a ob-
jeto de uma interpretação exterior, erudita, unívoca” (p. 10). Nos anos 1970, já se vislumbravam 
distinções na realização dos filmes, ainda que boa parte destes aspectos da “busca pelo diferente de 
si” ainda permanecesse: no Globo Repórter, por exemplo, a utilização da câmera na mão, longos 
planos-sequência, ausência de narração over, miscelânea entre ficção e documentário começam a 
aparecer (LINS; MESQUITA, 2008). Em uma seara mais experimental e independente, exemplos 
desta vertente são vistas em Congo (1972), de Arthur Omar, e Di/Glauber (1977), de Glauber Ro-
cha, filmes importantes para o desenvolvimento de uma linguagem mais experimental, reflexiva e 
ensaística.

 Quando Coutinho assume a entrevista como diálogo e não como “depoimento” em Cabra 

Marcado para Morrer (1984), críticos, estudiosos de cinema e o público perceberam, depois de certo 
tempo, seu gesto de expor a falsa neutralidade do gesto de “dar a voz” ao outro e a ilusão do “modelo 
sociológico” que vigorou durante por anos. A partir desse período, a crise econômica que acometia 
o cinema brasileiro, a disseminação progressiva da TV e a popularização do formato de vídeo favore-
cem a produção documental no Brasil, que, mesmo crescente, ainda se limita aos circuitos de festi-
vais, associações e TVs comunitárias (MESQUITA, 2007). Começam a surgir algumas produções 
que propõem oferecer visibilidade às identidades dos grupos minoritários, resultando em um uso 
cada vez menos totalizador da narração em off  e uma presença cada vez maior da entrevista como 
forma de abrir espaço para os sujeitos da experiência - como Santa Marta - Duas Semanas no Morro 

(1987) e Boca do Lixo (1992), por exemplo -, abrindo espaço para a tônica dos documentários no 
final da década de 90.
 
 O período da chamada “retomada” do cinema nacional, de certo modo, amplia o que já se 
configurava no período anterior: “em vez de almejarem grandes sínteses, os documentários atuais 
buscam seus temas pelo recorte mínimo, abordando histórias e expressões circunscritas a pequenos 
grupos” (MESQUITA, 2007, p. 13). Três longas lançados em 1999, cada um à sua maneira, se ar-
riscam em temas e abordagens que se tornarão cada vez mais fortes na produção documental no 
Brasil deste período em diante: Nós que aqui estamos por vós esperamos, de Marcelo Masagão; Santo 

Forte, de Eduardo Coutinho; e Notícias de uma guerra particular, de João Moreira Salles e Kátia 
Lund. Enquanto que o filme de Masagão, através de um modo de produção quase artesanal, expõe 
usos particulares da montagem dialética com imagens de arquivo, o filme de Coutinho privilegia 
um minimalismo estético a partir do foco na entrevista como método; já a controversa obra de 
Salles e Lund tem um caráter de urgência, um compromisso com a circulação das informações 
que o processo de realização descobre que, ao mesmo tempo em que testemunha uma história em 
processo, trava diálogos com as representações da mídia, complementando ou contrapondo seu 
discurso (LINS; MESQUITA, 2008).

 Estes aspectos, segundo as autoras, atravessam uma certa configuração do documentário 
brasileiro contemporâneo. Sobre a ênfase na entrevista, Mesquita e Lins comentam que este tipo de 
estratégia, ao eliminar o uso da narração em off totalizante e onisciente, amplia a forma de “dar voz 

digma documental clássico” (p. 11), que empregava os elementos comuns no documentário (como entrevistas e narrações em off) 
para obter “informações e ilustrações que apóiam o documentarista na estruturação de um argumento” (idem).
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ao outro de classe” de maneira mais complexa e subjetiva - o que se verifica em filmes como Estamira 
(2005), de Marcos Prado e O prisioneiro da grade ferro (auto-retratos) (2003), de Paulo Sacramento. 
Sobre os confrontos e diálogos com as imagens e representações da mídia, as autoras defendem que 
este “transbordamento da imagem” se reflete em uma exposição do privado com maior presença e 
trivialidade - como em Babilônia 2000 (2000) e consciência sobre a repercussão da imagem da per-
iferia e o pequeno reality show de Edifício Master (2002), ambos de Eduardo Coutinho; Ônibus 174 
(2002), de José Padilha e Felipe Lacerda e o confronto à representação midiática de um sequestro 
que manifesta camadas de performances de seus atores. Esse questionamento do jogo das camadas 
de representação perpassa também o próprio documentário, como em Santiago (2007), de João 
Moreira Salles e Jogo de Cena (2007), de Eduardo Coutinho, que perturbam o espectador ao expor 
a capacidade manipulativa dos simulacros de realidade que o documentário manifesta.

 Além dessas, outras tendências mais periféricas também são vislumbradas pelas autoras, 
como as obras que se concentram a observação do processo das histórias: Nelson Freire (2003) e 
Entreatos (2004), de João Moreira Salles; Aboio (2005), de Marília Rocha; Andarilho (2006), de Cao 
Guimarães, constituem títulos interessados na observação e subjetivação da experiência diante dos 
tempos entre os “grandes atos” da existência; também se destacam documentários que optam por 
um tom ensaístico como Rocha que voa (2002), de Eryk Rocha, e 500 Almas (2004), de Joel Pizzini, 
que criam diálogos entre uma diversidade de cruzamentos estéticos, técnicos, temporais e artísticos; 
ou ainda a emergência dos debates em torno do “documentário de dispositivo”11, como aqueles por 
trás de filmes como Um Passaporte Húngaro (2002), de Sandra Kogut; 33 (2003), de Kiko Goifman; 
Rua da mão dupla (2003) e Acidente (2006), de Cao Guimarães. Diferentemente de narrativas que 
se ocupam “daquilo que acontece” ou “daquilo que já aconteceu” através da história e da observa-
ção, o “documentário de dispositivo” carrega certas semelhanças com os métodos de investigação 
científica experimental, tornando-se ponto de partida ao considerar um “e se...” que se torna mote 
para os comportamentos que serão registrados para o documentário (LINS; MESQUITA, 2008). 
Nestes trabalhos, as “pessoas” dos cineastas se misturam aos “personagens” que, pelo fato de “não 
existirem” antes das filmagens, são produzidas por meio da ação do documentarista, ao mesmo 
tempo contando e vivendo uma história. 

 Por esta lógica, os filmes supracitados e outros tantos nos permitem conceber um panorama 
de estratégias engendrados por seus autores cineastas para obter outros “efeitos de verdade” (FELD-
MAN, 2012, p. 21): ensaísmo, apropriação de imagens amadoras, valorização do processo, abertura 
da cena para sua não-realização, práticas confessionais, autoficção, performance de si, dentre outras 
questões. Todos estes processos, apesar dos distintos temas e modos de operação, revelam uma ên-
fase na construção da subjetividade do olhar do cineasta diante da realidade, questão central das 
noções de autoria no cinema documentário.

11 Os filmes-dispositivo surgem da convergência de diálogos do documentário tradicional com processos da videoarte e das artes 
plásticas, e se concentram na criação de propostas e experiências para a própria realização do documentário, colocando o diretor 
sob o risco e o acaso das situações. Para mais informações, ler O filme-dispositivo no documentário brasileiro contemporâneo, artigo de 
Consuelo Lins no livro Sobre fazer documentários (2007).
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Notas sobre Documentário, Autoria & Subjetividade no Cinema

 Para entender algumas concepções de autoria de maneira geral, Michel Foucault (2001) 
elabora o conceito de uma função-autor como um espaço de atuação da função-sujeito à qual todos 
pertencemos (caracterizada pelas formas de existência, circulação e funcionamento de determina-
dos discursos na sociedade), e que resulta “de uma operação complexa que constrói um certo ser 
de razão que se chama autor” (p. 277). Já para Barthes (2004), o autor nasce no mesmo momento 
em que a obra, agregando ao ato criativo, geralmente calcado no registro de um pensamento ou 
um sentimento, aspectos de performance, em que “a enunciação não tem outro conteúdo (outro 
enunciado) para além do ato pelo qual é proferida” (p. 59). A partir destes dois autores, pode-se 
compreender a autoria como um exercício que se manifesta como um gesto das próprias “mãos” do 
autor, e que deixa “vestígios” explícitos ou implícitos dentro da própria obra. 

 No cinema, segundo Stam (2003), esta questão vem sendo discutida desde o final dos 
anos 1950 e início dos 1960, quando surge a chamada política dos autores (politique des auteurs), 
resultado do trabalho de intelectuais envolvidos com revistas de cinema, cineclubes, da Cinemateca 
Francesa e festivais de cinema, interessados na compreensão e fortalecimento de um status artístico 
do cinema de forma igualitária às outras artes através da valorização da figura do diretor. Antes 
destes debates, a figura do diretor vinha acompanhada da ideia do metteur-en-scène, do realizador, 
que traduzia a obra do roteirista - este, sim, considerado verdadeiro autor do filme - para as telas, 
ignorando as potencialidades criativas da mise en scène e dos outros elementos fílmicos. François 
Truffaut sintetizava da seguinte maneira uma noção de política do autor: os cineastas considerados 
autores desenvolvem uma visão singular da arte cinematográfica ao carregar recorrências estilísticas 
e temáticas que acompanham sua filmografia, independente da visão manufaturada que envolvem 
os trabalhos na indústria hollywoodiana. 

 A revista Cahiers du Cinéma assumiu papel importante neste contexto ao funcionar como 
um ambiente a partir de que a política do autor poderia se desenvolver. Ao publicar ensaios de 
críticos de cinema e intelectuais como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette e André 
Bazin e realizar entrevistas com diretores considerados autores como Renoir, Buñuel, Hitchcock, 
Welles, Visconti e outros, permitiu a consolidação de pensamentos que cercavam o painel político 
e artístico que envolviam a politique des auteurs. Segundo Stam (2003), ao atualizar o olhar sobre 
cinema hollywoodiano a partir da noção de autoria, estes críticos invertiam a concepção de “vul-
garidade” que a elite francesa mantinha sobre o cinema norte-americano, além de combater a visão 
preconceituosa a seu respeito nos debates em torno da cultura de massa. Esta percepção, ao mesmo 
tempo, influenciou o desenvolvimento da Nouvelle Vague e sua tendência ao experimentalismo com 
a linguagem.

 Em 1962, Andrew Sarris publica Notes on the Auteur Theory in 1962, artigo publicado na 
revista Film Culture, enfatizando, com certo nacionalismo exacerbado, as características “superi-
ores” do cinema norte-americano e propondo três critérios para o reconhecimento de um cineasta 
“autor”: competência técnica, personalidade reconhecível e “sentido interno que emerge da tensão 
entre material e personalidade” (STAM, 2003, p. 109). Estas abordagens foram bastante criticadas 
na época por seu caráter valorativo e hierarquizante, além do fato de subestimarem o impacto das 
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condições de produção e do trabalho dos outros profissionais envolvidos na autoria. Bazin (1985) 
critica fortemente estes posicionamentos, acreditando na necessidade de certa relativização neste 
caráter valorativo que, muitas vezes, ela adquire na tentativa de categorizar certos diretores no pan-
teão dos auteurs.

 A questão do autor se desdobra, após este período, com o aparato do estruturalismo ao re-
sultar, muitas vezes, na construção de personalidades autorais baseadas na identificação de caracter-
ísticas dos cineastas ao longo de suas filmografias. A partir destas análises, percebia-se o autor como 
um “orquestrador de códigos individuais (mitos, iconografias, lugares)” (STAM; 2003, p. 144), 
como fruto de uma construção da crítica de seus leitmotiven temáticos e figuras estilísticas ao invés 
de uma pessoa “de carne e osso”. Esta concepção, assumidamente, descarta o romantismo com que 
a autoria em sua concepção original se fundamentava, conduzindo uma visão pós-estruturalista que 
relativiza “a noção do autor como fonte exclusiva de origem e criação do texto, preferindo não vê-lo 
como ponto de origem, mas como instância” (p. 145). 
 
 Esta percepção parece propor um olhar mais contextualizado para o “conjunto de forças 
que condicionam o artista individual” (SARRIS, 1962 apud BUSCOMBE, 2005, p. 286) e para 
as tensões entre consciente e inconsciente no processo criativo, entre objetividades do mundo 
externo e subjetividades do indivíduo criador (HEATH, 2005) ou ainda enfatizam uma autoria 
“descentralizada” na equipe de produção, em que a colaboração de cada profissional compõem o 
todo que forma o filme (TREDGE, 2013). Tentando pensar esses conceitos aplicados ao cinema 
documentário, Freire (2009), analisa a obra de Jean Rouch e enfatiza a coexistência de duas mo-
dalidades de mise en scène: a auto-mise en scène dos sujeitos filmados - entendida como o compor-
tamento das pessoas diante da câmera - e aquela do cineasta - os usos dos elementos da linguagem 
cinematográfica. Nas obras em análise, procura-se alinhar a autoria de forma mais conectada ao 
pensamento de Foucault e Barthes: como um gesto que deixa “rastros” explícitos ou implícitos 
dentro da própria obra, mais do que uma estrutura fixa de recorrências temáticas e estilísticas. Essa 
noção se mostra particularmente relevante nas discussões mais recentes sobre a produção documen-
tária contemporânea, já que esse novo realismo do século XXI parece carregar em si uma necessi-
dade de introduzir novos “efeitos de real” (JAGUARIBE, 2007 apud SILVA, 2013, p. 30) em uma 
sociedade que já se mostra saturada de imagens, narrativas e informações empíricas e distanciadas.

 Segundo essa autora, a crise da representação e as limitações das chamadas “Grandes Nar-
rativas” dentre outros tantos fatores que compõem nossa sociedade atual terminam favorecendo 
uma busca pelo “real” a partir de olhares cada vez mais subjetivos. Na realidade, este tipo de repre-
sentação, considerado ainda “mais realista”, não se mostra um privilégio somente do cinema docu-
mentário, mas nas mais diversas formas artísticas, que investem nas “dimensões do testemunho, 
da autorrepresentação, do envolvimento pessoal com aquilo que se narra, do sofrimento (no sen-
tido patético) que se experimenta ‘em primeira pessoa’ e, eventualmente, do amadorismo” (SILVA, 
2013, p. 83). Estas dimensões vão dialogar explicitamente com as obras escolhidas para análise neste 
e-book, pois se tratam de obras que nascem imbuídas de formas de visibilidade e de exposição que, 
cada uma a seu modo, parecem endossar ou criticar.
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Autobiografias do Outro em 
Documentários Pernambucanos
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 Profundamente apoiada no questionamento das fronteiras entre as narrativas de ficção e 
não-ficção e nos olhares subjetivos sobre suas temáticas, a produção de documentários pernam-
bucana vem se fortalecendo bastante desde o final dos 2000 e início dessa década. Uma pesquisa12 
realizada em 2008 mapeia as formas de produção e incentivo de documentários por cada estado no 
período entre os anos de 1994 a 2003, revelando, à época, o estado de Pernambuco como maior 
produtor de documentários no Nordeste - com um número total de 81 filmes -, com títulos como 
Maracatu, Maracatus (1995, de Marcelo Gomes), Antropofagia Visual (1995, de Vincent Carelli), 
Recife de Dentro para Fora (1997, de Kátia Mesel) e O Rap do Pequeno Príncipe contra as almas 

sebosas (2000, de Paulo Caldas e Marcelo Luna). No período estudado, a participação feminina na 
produção de documentários (55,7%) era maior do que a masculina (44,3%), a duração média dos 
filmes variava entre 16 e 40 minutos, e o formato mais empregado era vídeo, em relação à película 
de 16mm e o 35mm. No que se refere aos temas, em sua maioria, os filmes tratam de Artes em 
Geral (31,1%), seguidos de temas como questões sócio-políticas, tradição e/ou resgate histórico e 
artesanato ou arte popular (HOLANDA, 2008). 

 A partir dos anos 2000, cineastas como Claudio Assis (Amarelo Manga, 2003), Marce-
lo Gomes (Cinema, Aspirinas e Urubus, 2005), Adelina Pontual (Cachaça, 1995), Luci Alcântara 
(Geração 65: aquela coisa toda, 2008), Beto Normal (Clandestina Felicidade, 1998), Katia Mesel 
(Dar Realidade ao Sonho, 1999), Lírio Ferreira (Árido Movie, 2005) e Amin Stepple (That’s a Lero 

Lero, 1995) começam a abrir caminho para outra geração de realizadores, que vêm de cursos como 
Publicidade e Propaganda, Rádio e TV e Jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Diferentemente da geração de filmes 
como Amarelo Manga, Baile Perfumado e Clandestina Felicidade, Tião, Kleber Mendonça Filho, 
Renata Pinheiro, Leonardo Lacca, Leonardo Sette, Gabriel Mascaro, Marcelo Lordello, Marcelo 
Pedroso, Eric Laurence e Felipe Peres Calheiros, com temáticas e estéticas diametralmente opostas, 
começam a construir uma cinematografia com o desejo de questionar as formas de se falar e fazer 
cinema. A saturação de um cotidiano atravessado por imagens, o questionamento do real como algo 
dado, a dissolução das fronteiras entre público e privado, tornam-se temas recorrentes nos docu-
mentários deste grupo. Como não associar a ascensão e profusão de aplicativos como vlogs13 e vines14 

com conteúdos cada vez mais particulares sendo vistos e compartilhados por milhares de pessoas, às 
retóricas de autobiografias ou autoetnografias no contexto do cinema pernambucano contemporâ-
neo?

 Cada um dos filmes escolhidos para análise dialoga (implícita ou explicitamente) com a 
questão da saturação de imagens, da exposição do eu, através de métodos e objetivos distintos. Pa-

cific (2011), de Marcelo Pedroso, traz imagens registradas por passageiros que filmam suas próprias 

12 O livro Documentário Nordestino (2008), escrito por Karla Holanda, expõe um levantamento da produção documentária nos 
estados do Nordeste de 1994 a 2003, delineando um panorama de sua história e principais autores, empregando dados numéricos 
que categorizam temáticas tratadas nos filmes, gêneros dos cineastas, estados mais produtores etc.

13 Vlog ou videoblog ou videolog é uma variante de weblogs cujo conteúdo principal consiste de vídeos, que possui atualização fre-
quente e constitui-se como um site pessoal, mantido por uma ou mais pessoas em plataformas como Youtube e Vimeo.

14 Vine é um serviço de partilha de vídeos até 6 segundos através de um aplicativo, disponível apenas para dispositivos com sistema 
operacional iOS (iPhone, iPad e iPod). Estes vídeos podem ficar na rede do Vine ou podem ser partilhados no Twitter e Facebook 
ou, como vem acontecendo, podem ser compartilhados no Youtube através de compilações de “Best Vines”. 
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experiências em um cruzeiro turístico, com um diretor que organiza, à sua maneira, estes registros 
privados que nasceram sem a intenção de se tornarem públicos. Neste material colhido, encontram-
se diversas narrativas de si conduzidas por personagens anônimos e cotidianos que tornam a ex-
periência de assisti-lo quase um dejá vu da vida de seus espectadores. Marcelo Pedroso se graduou 
em Jornalismo pela UFPE e trabalha na produtora pernambucana Símio Filmes, na qual realizou 
o longa KFZ-1348 (2008) - em parceria com Gabriel Mascaro - e Pacific, que foram premiados em 
diversos festivais pelo Brasil. Além disso, realizou obras como Balsa (2009); Aeroporto (2010); Corpo 

Presente (2011); Câmara Escura (2012), Em Trânsito (2013), Brasil S.A. (2014).

 Doméstica (2013), de Gabriel Mascaro, por sua vez, apresenta jovens que empunham 
câmeras para registrar seu cotidiano junto às domésticas que trabalham em suas residências, numa 
proposta previamente aceita para se tornar um filme. Durante uma semana, sete jovens recebem 
uma câmera para filmar o cotidiano das empregadas domésticas, formando um material que foi 
entregue ao diretor, que utilizou esses registros como material bruto para montar o documentário 
- que, por sua vez, estreia em meio às notícias de formalização de emprego doméstico15. Mascaro é 
diretor e roteirista pernambucano cujas obras16 apresentam fortes conexões com as artes visuais, o 
que permitiu que realizasse trabalhos em formatos diversos, como documentários - Um Lugar ao Sol 

(2009) -, intervenções - Quando a Tarde Cai (2009), Ao Norte (2009), Meu Tempo Livre (2013), Não 

é sobre sapatos (2014), Memórias do meu tempo em Marte (2014), Sonho de Deriva (2013) -, filmes 
híbridos - A Onda Traz, o Vento Leva (2012) e Avenida Brasília Formosa (2010) - e ficcionais - Ventos 

de Agosto (2014) e Boi Neon (2015).

 Por fim, em Uma Passagem para Mário (2013), de Eric Laurence, o personagem, Mário 
Duques, que sofre de um câncer no fígado, concebe o filme juntamente com o diretor, que, em 
certo momento da narrativa, também aparece diante das câmeras, se incorporando no tecido da 
própria história. Eles planejam realizar uma viagem até o deserto do Atacama e registrar a vida de 
Mário no período anterior à viagem, o que, na realidade, não acontece conforme planejado, porque 
Mário falece no meio das filmagens. Laurence torna-se, então, protagonista do longa, dando con-
tinuidade ao filme e exibindo o próprio processo criativo enquanto o espectador acompanha os 
registros autobiográficos de Mário ao longo da narrativa. Laurence é cineasta e publicitário natural 
do Ceará, mas radicado em Pernambuco, e já atuou como diretor, roteirista e montador de filmes, 
séries de documentários e comerciais, com curtas-metragens premiados em diversos festivais, como 
Entre Paredes (2004), O Prisioneiro (2001), No Rastro do Camaleão (2007) e Azul (2009).

 O recorte sobre esses três filmes aconteceu por apresentarem propostas distintas em relação 
às nuances de autorrepresentação em suas obras, o que nos permitiu tomar de empréstimo o termo 
“autobiografia”: “relato retrospectivo em prosa que alguém faz de sua própria existência” (LEJEUNE, 

15 Essas notícias referem-se ao projeto de lei 12.964, que determinava a formalização do emprego doméstico, prevendo sanções 
para empregadores que não assinassem a carteira de trabalho de seus empregados. Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/econo-
mia/2014-08-02/domesticas-falta-de-formalizacao-vai-gerar-multa-ao-empregador.html (Acesso em 15.10.2015)

16 Além de filmes de curta e longa-metragem, Mascaro já realizou instalações e vídeo-instalações que foram exibidas nos Museus de 
Arte Contemporânea de Barcelona, Museu de Arte Contemporânea de Vigo, La Casa Escendida - Madrid, 32º Panorama da Arte 
Brasileira - MAM SP, Bienal de Atenas, Videobrasil, e em importantes festivais de cinema como Roterdã, CPHDox, Oberhausen, 
Visions du Rèel, IDFA, Munique, Jihlava, Bafici, Los Ângeles, Miami, Indielisboa, Bratislava, com destaque nas revistas Variety 
(EUA), Cahiers du Cinema (FRA) e E-Flux (EUA).
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1998 apud PACE, 2012, p. 56). Partiu-se dessa definição e de seus elementos considerados mais 
básicos17 para, a partir da metodologia de análise fílmica, compreender como uma leitura sobre esses 
filmes nos permite ampliar esse conceito para além da ideia de um relato retrospectivo de si, abra-
çando outros sujeitos que manuseiam os registros alheios para criar sua própria narrativa. Vanoye 
e Goliot-Lété (1994) apontam um processo básico da análise fílmica: primeiro, decompor o filme 
em seus elementos constitutivos (entendido como descrever o filme); segundo, estabelecer conexões 
entre estes elementos, compreendendo a forma como se associam para formar um todo significante 
(entendido como interpretá-lo). Já Aumont e Marie (2009) citam três tipos de análise: a) descritiva, 
que se atém à descrição de cenas, imagens, sons etc.; b) citacionais, que seriam recortes do filme para 
posterior análise; e c) documentais, que incluem informações exteriores ao filme em si. Para esta 
pesquisa, busca-se a decomposição do filme em seus elementos distintos - propostos por Aumont e 
Marie – às possibilidades interpretativas de Vanoye e Goliot-Lété. 

 No que se refere a uma reflexão sobre o filme documentário, fez-se necessário pensar a 
especificidade da narrativa documental sem opô-la à ficcional, compreendendo a narrativa como 
“a distinctive strategy for organizing data about the world” (COELHO, 2011, p. xi), ou seja, uma 
forma de organizar as informações do mundo que pode ser entendida de forma mais “elástica” e 
“descolada” dos estudos da literatura, por exemplo. Os filmes foram transcritos pelos assistentes de 
pesquisa18 e analisados posteriormente por mim, que ainda combinei esta análise a entrevistas com 
os três diretores.

Pacific - Sobre Artificialidades, Performances e Imagens Amadoras

Como experiência, a arte é evidentemente uma parte de nossa vida, uma forma especialmente expressiva 

de nossa realidade, e não uma simples imitação fictícia dela

 Esta frase de Shusterman (1998), certamente, faz-nos refletir sobre o movimento de criar 
compartimentos cada vez mais específicos em que se colocam os mais diversos fragmentos que 
compõem esta narrativa difusa e dispersa chamada existência, procurando lhe oferecer alguma di-
reção ou sentido. Ao estetizar a experiência, este tem sido um dos papéis que os mitos, as narrativas 
históricas, os processos de criação artística e outros tantos aspectos das nossas vidas vem exercendo 
- e de maneira cada vez mais consciente de suas limitações (CARVALHO, 2008; SILVA, 2013).

 Em Pacific, o diretor Marcelo Pedroso recolhe os registros com câmeras digitais de viagens 
de passageiros do navio Pacific com o intuito de expor os modos como as pessoas encenam suas ex-
periências a partir das vivências roteirizadas do cruzeiro, acrescentando, inconscientemente, cama-
das de personagem em seus momentos de celebração e ludicidade. Em entrevista19, o diretor afirma 
que a realização do filme contou com a triangulação de três pontos de partida: um deles, a leitura de 

17 A presença de um pacto de veracidade, o relato retrospectivo da existência em primeira pessoa do singular, a identidade nominal 
entre narrador, autor e personagem.

18 Os graduandos em Comunicação Social - Rádio TV e Internet pela UFPE Adson Alves e Lucas Rocha.

19 Leia a entrevista completa com os cineastas nos Apêndices desse livro.
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Cineastas e Imagens do Povo, de Jean Claude Bernadet, em que o autor afirmava existir uma lacuna 
de representação de classe média no cinema brasileiro por se vincular a uma representação de um 
“outro de classe”. Com esse mote, o segundo ponto foi uma experiência pessoal: uma namorada 
dele, na época, havia participado de um cruzeiro e lhe contou história sobre o modo de vida no 
navio - as cinco refeições diárias, bebida livre, as festas e atividades constantes. Imbuído do anseio de 
registrar esse excesso, o ponto de alinhavo foram leituras sobre noções de sociedade de espetáculo20:

de uma época em que as mediações das relações sociais se dão muito 
a partir da imagem, a partir de como a gente se projeta no mundo a 
com essas imagens. E aí, foi quando caiu a ficha: o filme seria com 
as imagens dos próprios passageiros do navio (PEDROSO, 2015, 
Entrevista)

 Com uma montagem que cria uma sensação de excesso contido nas imagens, Pedroso 
alinhava suas próprias leituras sobre a narratividade autobiográfica dos personagens que se filmam 
e consegue o registro destes diversos personagens que encenam performances retomadas/citadas de 
videoclipes, imitações, paródias de filmes e tantas outras situações, demonstrando como a lingua-
gem audiovisual penetra no nosso cotidiano. Mas o que revela este nosso fascínio pelo ver e, princi-
palmente, pelo “se ver”?

- Vá tirando foto!
- Esperei cinquenta anos pra ver isso!

 Em primeiro plano, a imensidão do oceano... Uma mão segurando uma câmera digital... 
E, ao fundo, como pontos perdidos em um mar de pixels, vemos golfinhos que chamam a atenção 
de algumas pessoas. Nos planos seguintes, percebemos que estamos a bordo de um navio e, agora, 
cercados por uma dezena de outras câmeras e filmadoras digitais que procuram registrar não so-
mente um acontecimento, mas a emoção de um acontecimento. Esse sentimento se evidencia pelas 
expressões de entusiasmo que começam a sair da boca dos passageiros do que parece ser um cruzeiro 
(já que não sabemos ainda onde os personagens estão). Ainda que o espectador não esteja a bordo 

Still de Pacific (2011, Marcelo Pedroso)

20 Pedroso referencia diretamente ao livro A Sociedade do Espetáculo, trabalho mais conhecido do escritor francês Guy Debord.
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do Pacific - um navio que conduz seus passageiros da cidade do Recife até a ilha de Fernando de 
Noronha em uma viagem por sete dias -, nos sessenta minutos seguintes, teremos registros do pre-
sente do que aconteceu no navio ao longo de seu trajeto do Recife até Fernando de Noronha.

 Uma das maiores evidências desse fetiche pelo “se ver” pode ser comprovada na ampla 
exposição da intimidade e das narrativas íntimas em vídeos amadores em plataformas digitais de 
vídeo, como Youtube, Vimeo etc.21. Este tipo de produção investe em performances e narrativas que 
evidenciam os processos de subjetivação dos sujeitos criadores. O que isso quer dizer? Talvez que, 
bem mais que uma transpiração pura e imaculada de um “eu” utópico, produzir vídeos digitais com 
câmeras amadoras e caseiras tem se tornado um espaço em que um “eu” constrói sua identidade ao 
mesmo tempo em que ela se torna visível midiaticamente (VALADARES, 2011). As subjetividades 
e intimidades contemporâneas têm se tornado cada vez mais públicas, dissolvendo cada vez mais 
as fronteiras entre as esferas da rua e da casa e entre arte e vida num exercício de se “autoconstruir” 
a partir da visibilidade: “hoy la esfera íntima se convierte em uma espécie de escenario donde 
cada uno debe montar el espectáculo de su propia personalidade” (SIBILIA, 2008, p. 35). Para o 
cineasta, as formas de entretenimento concebidas para o modo de vida dentro do navio possibilitam 
pensá-lo como uma “arquitetura de visibilidade”:

A construção do navio, de alguma forma, dialoga com o desejo 
das pessoas de serem vistas naquele contexto. Então, o navio é um 
grande incentivo e um grande catalisador da ideia de performance de 
pessoas que vão estar ali se filmando pra serem vistas naquele lugar 
(PEDROSO, 2015. Entrevista)

 Em um tempo de saturação das narrativas midiáticas, do crescimento das possibilidades co-
municativas e das produções audiovisuais, da convergência das mídias e da gradativa indistinção en-
tre os limites do público e do privado, da pessoa e do personagem, estamos, ao mesmo tempo, cada 
vez mais desconfiados das imagens produzidas midiaticamente e desejosos por nos reengajarmos e 
reintegrarmo-nos à uma sensação de realidade (FELDMAN, 2008). Contudo, estes movimentos 
que mesclam as esferas privada e pública implicam certa transformação da vida cotidiana - marcada 
por rotinas e repetições, e com poucos eventos dramáticos e interessantes para a “audiência”. Nossa 
“intimidade”, quando decidimos torná-la pública, passa necessariamente por um processo de “decu-
pagem” em seu próprio processo de produção, já que a presença da câmera interfere na performance 
dos sujeitos, considerando um “outro” desconhecido a quem se destina aquela imagem, ainda que 
sejam familiares e amigos. 
 
 No processo de produção do documentário, Pedroso afirma que sua primeira abordagem 
para conseguir as imagens dos passageiros consistia na produtora afirmar que se tratava de um docu-
mentário sobre Fernando de Noronha, o que resultou no envio de imagens editadas:

21 A produção de vídeos amadores vem gerando perfis dos chamados vloggers, como Felipe Neto, Jout Jout Prazer, Kéfera Buch-
mann, PC Siqueira e outros tantos que comentam seu cotidiano com certa dose de humor.
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As pessoas mandaram as imagens para a gente, mas mandaram imagens 
editadas. E elas editavam justamente o que mais interessava à gente: 
elas tiravam toda a parte subjetiva, toda a parte em que elas apareciam, 
e mandaram somente imagens de Fernando de Noronha, tipo cartão 
postal (PEDROSO, 2015. Entrevista)

 Após essa experiência mal sucedida, a produção modificou sua abordagem: comprou pacotes 

de sete dias no cruzeiro, passou a acompanhar e registrar os passageiros que mais filmavam e interagiam 

com suas câmeras e, no desembarque, abordava essas pessoas, informando as intenções reais do docu-

mentário e colhendo as imagens imediatamente por meio de um notebook. A partir dessa estratégia, 

foram obtidos 34 personagens, dentre casais, famílias e indivíduos que cederam o material bruto sobre 

o qual Pedroso se debruçou durante os quatro meses de montagem, escolhendo e alinhavando os per-

sonagens cujas ações favoreciam sua leitura sobre esse amplo desejo de registro de um íntimo externo. 

Mesmo que o registro da intimidade seja retroativo às primeiras experiências dos irmãos Lumière - em 

O Almoço do Bebê (1895), por exemplo -, a convivência intensa com dispositivos fílmicos torna a neces-

sidade de criação e publicização deste “êxtimo” (SIBILIA, 2008) - um “íntimo” pensado para se tornar 

externo – muito mais naturalizada no cotidiano prosaico de nós todos:

passamos dos dispositivos repressivos aos dispositivos produtivos, da 
disciplina às novas formas de controle, das vigilâncias às visibilidades, 
do “faça você mesmo” ao “mostre-se como for”, do “saber fazer” ao “sa-
ber ser”, e, cada vez mais, ao “saber parecer”, em um momento histórico 
em que, como vimos, trabalhar é produzir-se a si mesmo e no qual as 
subjetividades se tornam um espaço de experimentação epidérmica nas 
peles e nas telas (FELDMAN, 2012, p. 116)

 Nessa intimidade que se constrói para se tornar pública, uma diversidade de produtos alimen-

tam nosso desejo de consumo da intimidade alheia - reality shows, vídeos amadores, vlogs, flogs, redes so-

ciais etc. - ao mesmo tempo em que evidenciam nossas demandas por certo “frescor” da realidade que se 

mescla ao artifício, caracterizando a performance como um ato que revela um “devir” dos sujeitos ao in-

vés de fingimento ou dissimulação (BRASIL, 2010). Enquanto a subjetividade se mistura a esse regime 

de visualidade, esta, por sua vez, também tem enfatizado cada vez mais uma dimensão performativa, 

um espaço em que o sujeito pode se reinventar. Para o cineasta, as imagens produzidas no navio, assim 

como aquelas que produzimos cotidianamente e publicamos em redes sociais, respondem basicamente 

a dois desejos da experiência humana: um, de memória; outro, de reconhecimento:

Somos pessoas transitórias no mundo e queremos eternizar esses mo-
mentos como um alimento para nossa própria existência, para nos lem-
brarmos do nosso passado, nos lembrarmos de nós mesmos, guardar-
mos esse passado para nós e para outras gerações. Então, seria a imagem 
como uma forma de resistência frente à própria morte. (...) Esse se-
gundo desejo está ligado a uma fragilidade ontológica da nossa consti-
tuição enquanto sujeitos, porque a gente só se torna sujeito a partir do 
reconhecimento que o outro faz de nós. O olhar do outro é definidor de 
quem nós somos. E de nossa possibilidade de existência (PEDROSO, 
2015. Entrevista)
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 Ao mesmo tempo, ao trazer uma impressão de real inerente ao caráter do amadorismo 
dos “atores”, os reality shows, os telejornais e vídeos amadores se revelam práticas audiovisuais que 
visam “criar um espetáculo” (aparentemente) sem simulação, indeterminado e aberto ao descon-
trole do real - o que tornaria essas imagens um lugar de experiência genuína e imediata (no sentido 
de instantânea e sem mediação).  Esta prática parece remeter mais a um gesto de “colocar a vida 
em jogo”, submetê-la a um experimento midiático, absorvendo o artifício e incorporando-a a um 
“real”. Por outro lado, estes artifícios não estão descolados das potencialidades de formas de existên-
cia, e “concretizam” certo desejo do “vir a ser” daquilo que nos transformamos quando estamos 
performando nesta “interioridade hipertrofiada” (SIBILIA, 2008). 

 Também o cinema tem se apropriado deste imaginário das imagens amadoras. Para citar 
movimentos mais recentes, podemos nos ater a exemplos como o Dogma 95 - capitaneado por Lars 
Von Trier e Thomas Vintenberg - e o Mumblecore22, que consideram certo desejo de criação e consu-
mo de imagens que ofereçam maior sensação de realidade diante do artifício da produção imagética 
atual. Para Malinowski (2010), essa produção amadora se circunscreve fortemente ao nosso período 
histórico, caracterizado como um mundo em que a Arte já não tem mais um papel de embelezar 
ou espiritualizar a Natureza, mas com ela rivaliza, em que o que acontece aos homens, acontece 
na imagem. Ele acredita que o modo como nossa cultura de forte base midiática se configura con-
temporaneamente “estaria presente nas operações cognitivas que forjam essas subjetividades e esses 
modelos de percepção” (p. 508), forjando uma ampla rede de publicização e compartilhamento de 
imagens em que “identidades são construídas e desconstruídas nessa relação sociotécnica e, com 
elas, novas realidades são possibilitadas ou “programadas” (p. 511).

  A possibilidade de registro oferecida pelo aparato técnico possibilita um gesto que nos faz 
construir personagens a partir das pessoas que somos, oferecendo recortes e fragmentos de nossa 
“personalidade” que se retroalimentam no trânsito entre os universos “virtual” e “real”. Quando 
está por trás da câmera e se filma, a “pessoa” se mistura à “personagem”, manifestando, ao mesmo 
tempo, três versões de si - autor, personagem e narrador (LINS; MESQUITA, 2008; AVELLAR, 
2007). Hoje, por mais que, na ficção, os personagens ainda permaneçam “fechados” e com tramas 
com começo, meio e fim, parece concomitante um anseio por personas que vivenciem tramas mais 
fragmentadas e que atuem justamente a partir dessa sensação de incompletude. É mais simples nos 
aproximarmos e nos identificarmos com personagens com dilemas prosaicos e defeitos mundanos 
como nós, ao invés de personagens de uma literatura mais clássica. 

 Desde os épicos de Homero, os escritores desenvolvem personagens a partir de determinados 
arquétipos, de forma completa e com contornos mais definidos “ao contrário do caos da vida - pois 
há nelas uma lógica preestabelecida pelo autor, que as torna paradigmas e eficazes” (CANDIDO; 
1970, p. 67). Estes limites entre a reprodução e a invenção do ser humano datam desde as teoriza-
ções aristotélicas envolvendo mimesis, que, até a Idade Média, concebem o personagem como um 
modelo a ser imitado, evoluindo, durante a Modernidade, para uma “visão psicologizante” (BRAIT, 
1985, p.38) do indivíduo e a representação das maneiras de ser de seu criador. No cinema, a nar-

22 O Mumblecore é um movimento artístico do cinema independente americano em que os filmes são feitos com baixo orçamento 
(apenas uma câmera digital, em locações caseiras e luz natural) e elenco de atores não-profissionais em que, praticamente, não há 
roteiro - as falas fluem no improviso, de forma totalmente solta.
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rativa clássica constrói os personagens a partir de princípios totalizantes, como a criação de vida in-
terior e exterior, ação, ponto de vista pré-estabelecidos (FIELD, 2009); no documentário, a criação 
do personagem a partir do entrevistado exibe outras subjetividades e enfatiza a indeterminação e 
a fragmentação (PINTO, 2006), já que, geralmente, acompanhamos um fragmento colhido pelo 
diretor e não a totalidade de um personagem construído em um enredo completo. 
 
 No processo de criação de um personagem de documentário, estas indeterminação e “inaca-
bamento” são elementos que se associam facilmente às demandas de “verdades” mais particulares e 
fragmentadas. Quando pensamos nas imagens amadoras, em um primeiro momento, seria possível 
aproximar estas ideias ao conceito de performance, revelando a construção de uma cultura a partir 
do artifício e alimentando as indistinções entre real e ficcional como um lugar de trânsito entre au-
tor, narrador e personagem numa mesma figura (KLINGER, 2008). Neste contexto, a performance 
pode ser tanto compreendida como “ação oral-auditiva complexa, pela qual uma mensagem poética 
é simultaneamente transmitida e percebida” (ZUMTHOR, 1993, p. 222), como também se rela-
cionar aos gestos e ações cotidianas dos sujeitos no espaço da “cena”, o mundo “real” em volta e suas 
instâncias de encenação - além das múltiplas e diversas configurações entre um extremo e outro. 

 Nas imagens do documentário Pacific, o gesto da performance pode ser pensado como uma 
representação, através de uma presença ou recriação corpórea, de um personagem de si ao mesmo 
tempo concebido e vivenciado pelas pessoas que participaram do filme. Ao nos fazer ver as inten-
ções do sujeito enunciador e do “inacabamento” artístico dos registros, o caráter performático nas 
imagens amadoras as transforma “numa forma discursiva que ao mesmo tempo exibe o sujeito e 
o questiona” (KLINGER; 2008, p. 26). Este questionamento põe em xeque a busca por novas 
sensações de realidade diante da saturação de representações mediadas, lançando dúvidas sobre a 
singularidade das experiências vividas e as estéticas fragmentadas e “sujas” destes relatos amadores 
(SILVA, 2013). 

 Depois das cartelas que explicam ao público o dispositivo concebido por Pedroso para seu 
filme, segue-se uma sequência de duas imagens: primeiro, um plano subjetivo nos faz intuir um 

Montagem de Dois Stills de Pacific (2011, Marcelo Pedroso)
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sujeito que ajusta a câmera a partir da qual estamos observando para filmar algum evento posterior 
e, em seguida, um show no navio, em que uma cantora canta New York, New York. A união destes 
breves acontecimentos, originalmente dissociados entre si no momento em que foram feitos, de 
certa forma, comenta a respeito do conteúdo que o espectador verá a seguir: uma imbricação entre 
cenas de “preparação da vida”, da plateia, do cotidiano; e o momento do palco, do exibicionismo.

 A sequência composta por registros feitos no Aeroporto de Porto Alegre, onde uma câmera 
subjetiva (ponto de vista recorrente em todo o longa, já que se tratam de sujeitos operando suas 
câmeras) conduz o espectador, por meio de uma voz feminina narrando fora de quadro que, além 
dela, outros passageiros aguardam para embarcar no avião, anunciando os horários de embarque e 
desembarque no Recife, o translado até o Bairro do Recife, entrada e recepção no navio. A narração 
é interrompida por um sinal de “corta” com a mão, feito por algum familiar. Estes primeiros mo-
mentos já dão a saber um pouco do que podemos chamar de um “excesso da imagem” que Pacific 

procura criticar: durante a viagem, os registros feitos pelos passageiros fazem pensar que todos os 
momentos, sem exceção, precisam ser registrados, como uma forma de capturar a ansiedade que 
carregam consigo durante os períodos de mudança de rotina.

 Esta transformação do espaço dos bastidores em palco é reforçada na montagem do docu-
mentário: algumas pessoas parecem assumir personagens durante a viagem, atuando como apresen-
tadores do cruzeiro para um público que assiste às imagens, os possíveis espectadores quando a vida 
retornar para o cotidiano. Para esses sujeitos, parece não ser suficiente vivenciarem a experiência ofe-
recida pelos profissionais do cruzeiro: assumindo posição de emissores e criadores de conteúdo, os 
passageiros se preocupam em narrar para a câmera as formas de diversão para aqueles que acompan-
ham sua viagem. Para o diretor, essas formas de entretenimento funcionam sob um regime quase 
disciplinar, em que a felicidade vira um imperativo e o desejo de registro desse prazer, amplamente 
estimulado:

o Pacific vira uma grande máquina de experiências em que todas 
essas determinações sociais ligadas à visibilidade estão sendo agen-
ciadas entre as pessoas ali e o filme revela como as pessoas negociam 
com aquilo a partir da imagem. A imagem como mediação do su-
jeito com o mundo, o fazer imagem como essa ideia da mediação e 
de como ali você consegue interpor várias relações sociais e políticas. 
(PEDROSO, 2015. Entrevista)

Still de Pacific (2011, Marcelo Pedroso)
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 Os passageiros parecem desejar criar, eles mesmos, suas próprias vivências dentro do cru-
zeiro: em certo momento, acompanha-se um casal entrar em um salão vazio, mas repleto de mesas e 
cadeiras e atuarem como se não estivessem sendo filmados - andando pelo salão, abrindo as janelas, 
sentando ao piano e fingindo tocar e cantar. Por mais que suas ações sejam compreensíveis pelo 
fato de estarem em um ambiente que incentiva a vivência do festivo, os personagens do filme, pelo 
modo como seu diretor os organiza, parecem querer encenar as imagens de propagandas de viagem 
recorrentes na mídia - sempre plenos em felicidade e duplicando a exaltação que sentem durante a 
viagem em uma reiterada performance de si mesma:

quando você tá num navio, de alguma forma, realizando um grande 
sonho, conquistando um espaço social, você tem um desejo muito 
grande se afirmar naquele lugar (...) A imagem se torna um teste-
munho de uma possibilidade de existência que está ligado a um de-
sejo de conquista. E você sente o desejo de se inscrever nessa nar-
rativa. Isso é comum: acontece no navio, acontece o tempo todo. 
O selfie é essa imagem que se coloca como você quer ser visto. Tem 
duas essências em jogo: o que você é, que é abstrato; e como você 
quer ser visto, que diz muito sobre quem você é (PEDROSO, 2015. 
Entrevista)

 Os bastidores da vida íntima, os momentos em que os passageiros estão se arrumando para 
um evento - como o baile do comandante -, ganham mais proporção e relevo do que normalmente 
ganhariam: ao mesmo tempo em que operam suas câmeras, os personagens exibem e comentam as 
próprias roupas e as alheias, retomando, às vezes, o texto de comentaristas de programas televisivos 
que visitam festas de artistas e socialites. Esta apropriação de elementos presentes na cultura audiovi-
sual da televisão, bem como dos movimentos de câmera associados a ela, definem a maneira como 
os sujeitos se aproximam e exploram os espaços. Apropriando-se de termos da linguagem audiovi-
sual como “close”, “zoom” e “corta”, percebe-se a maneira como a cultura midiática está entranhada 
no repertório quando alguns sujeitos começam a recriar, à sua maneira, elementos desta cultura.

Still de Pacific (2011, Marcelo Pedroso)
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 As citações são recorrentes nas imagens. Alguns passageiros citam uma famosa cena23 do 
filme Titanic, de James Cameron; outros, além das já comentadas citações de apresentadores de 
um programa de auditório, se comportam como entrevistadores, perguntando a parentes e amigos 
sobre a experiência da própria viagem, ouvindo toda sorte de comentários elogiosos e/ou jocosos. 
Essa absorção de um imaginário midiático se evidencia em diversos momentos - como em um dos 
shows do navio executa a fanfarra da 20th Century Fox ou quando um dos passageiros, já na ilha 
de Fernando de Noronha, tenta apresentar sua filha como “a mais famosa escultora de desenhos 
de areia” -, permitindo compreender como a apropriação das câmeras e filmadoras digitais não se 
propaga sem um avanço dos aspectos culturais que dela emergem. A difusão das tecnologias digitais 
representa não somente uma apropriação técnica, mas, principalmente uma forma de ressignifi-
cação cultural: ao acesso à possibilidade de filmar incorpora-se um repertório de gestos e técnicas 
apropriadas à televisão e ao cinema.

 O mundo de celebridades repleto de glamour que parece (e se vende como) um sonho 
distante e impossível pode, agora, ser simulado no momento em que este usuário pode filmar a si 
mesmo e se ver na mesma televisão e/ou computador em que vê imagens de Angelina Jolie, Ryan 
Gosling, Isis Valderde ou Cauã Reymond. Nesse reality show concebido e registrado pelos próprios 
passageiros, eles tornam sua própria vida palco de encenações e hipertrofiam os personagens de si 
mesmos, como afirma o cineasta:

não se pode dizer que tal personagem do filme “é” aquilo ali: ele 
é naquelas condições específicas de filmagem que deflagraram um 
estado possível para aquela subjetividade. Então, ele é uma perfor-
mance. E o Pacific é isso: é um jogo de performances em que você 
tem um grupo de pessoas que tá vivendo um momento de êxtase 
de estar vivendo uma experiência muito forte de prazer de estar no 
navio, do desejo realizado de estar ali (PEDROSO, 2015. Entrevista)

 Na ânsia de “se ver” na tela, os passageiros do Pacific dirigem as câmeras para seus próprios 
rostos em diversos momentos - diante do espelho do quarto, bebendo margueritas, dançando nas 
festas e beijando os parceiros durante e após a contagem regressiva do Réveillon -, acumulando, 
inconscientemente, os lugares de autor, narrador e personagem (como no conceito de autobiografia 
de Lejeune). Mostram-se como autores porque estão segurando a própria câmera que os filma e 
co-criando o acontecimento que os reúne; como narradores por conduzirem a câmera em um mo-
mento no tempo e no espaço que registra um acontecimento; e como personagens, por se mostra-
rem enquanto recortes dos sujeitos que são para um público que se supõe estar assistindo àquele 
material. No caso de Pacific, a autobiografia parece estar vinculada a alguns movimentos muito 
particulares do documentário contemporâneo - como as imagens de arquivo, familiares e amado-
ras24-, mas sua camada de crítica ao excesso da imagem na contemporaneidade, certamente, toma à 
dianteira de qualquer sentimento acalentador ou melancólico que a ideia do gênero autobiográfico 
parece suscitar no leitor comum.

23 Cena em que Jakc Dawson (Leonardo DiCaprio) segura a protagonista, Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) na proa do navio 
e, em seguida, a beija.

24 Para ler mais sobre o uso de imagens de arquivo no documentário contemporâneo, recomendo o artigo A noção de documento e a 
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Montagem de Stills de Pacific (2011, Marcelo Pedroso)

 Este desejo voraz de registrar e narrar o presente parece ser comentado em uma imagem 
de um par de pés descansando na popa do Pacific, em que a câmera registra os rastros que o navio 
acabou de deixar na água, e que, depois de alguns segundos, certamente desaparecerão, assim como 
todas as experiências de vida. Todavia, por maior que seja o desejo de registrar um momento - como 
se este gesto, de algum modo, fizesse com que o tempo se congelasse -, uma imagem em uma tela 
nunca será como a experiência do acontecimento. Em Pacific, parece que todo este desejo pelo 
registro do presente torna-o, paradoxalmente, mais descartável: “As imagens, recém produzidas, já 
estão perdidas. Elas não apresentam materialidade e não podem ser salvas. São feitas para consumo 
imediato, com mais encenações e menos posadas do que as anteriores” (LUNA, 2012, p. 11)

Still de Pacific (2011, Marcelo Pedroso)

apropriação de imagens de arquivo no documentário ensaístico contemporâneo, de Consuelo Lins, Luiz Augusto Rezende e Andréa 
França, publicado na Revista Galáxia, São Paulo, n. 21, p. 54-67, jun. 2011.
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 As camadas de representação propostas pelo diretor na manipulação destas de imagem 
desvelam (ou misturam, dependendo do ponto de vista) as tênues linhas que segregam o eu íntimo 
e o eu exposto num processo criativo que nos permite pensar que “a vida não acontece nem na cena, 
nem nos bastidores, mas em algum lugar entre esses dois espaços” (SILVA, 2010, p. 91-92), conce-
bendo um amálgama nebuloso e mutável entre vida e arte, em que processo e resultado mesclam-se 
de modo indistinguível. Ao imprimir sua própria leitura sobre o material original, o diretor traduz 
uma memória íntima e familiar em uma memória do mundo, tangenciando um fascínio pleno 
em seu voyeurismo por admirar uma vida que poderia ser vivida por ele mesmo (LINS; BLANK, 
2012). 

 Se os filmes-diário de Jonas Mekas, David Perlov, Jem Cohen e George Kuchar parecem 
carregar certa melancolia e errância em suas narrativas miúdas, as performances festivas dos diários 
de viagem dos passageiros do Pacific transbordam uma noção de espetáculo que movimenta seu 
próprio processo criativo, cujo ponto de partida reside no próprio desejo de se registrar.

Sobre Autorias Compartilhadas, Autoetnografias e 

“Empoderamentos” do Outro em Doméstica

... Tentar outra vez... (Humpf...) Oi, meu nome é Neto.

Valdomiro Neto, na verdade, e minha empregada é a Vanuza, a Vavá...

 Em Doméstica (2013), de Gabriel Mascaro, jovens de classes sociais distintas registram a 
rotina de trabalho das empregadas domésticas de suas próprias casas, com depoimentos e ações or-
ganizadas por um diretor que lhes propõe a realização de um documentário que nos permite aliá-lo 
à autorrepresentação de grupos e comunidades minoritárias25. Através desse processo de produção, 
conhecemos o cotidiano e as histórias de comunidades e grupos geralmente representados de forma 
estereotipada midiaticamente, em uma proposta que coloca em disputa/tensão a relação entre quem 
filma e quem é filmado e revela uma “intimidade física e afetiva entre a câmera e as cenas, os perso-
nagens, os assuntos - quer os vídeos registrem rituais, quer retratem o cotidiano, quer se debrucem 
sobre a experiência de um personagem” (MESQUITA; LINS, 2008, p. 43). De certo modo, esta 
experiência ressoa diretamente na intimidade com que lidamos com os equipamentos de registro 
portáteis, como filmadoras digitais, câmeras fotográficas, celulares, smartphones, tablets, webcams; 
dada a presença em diferentes formas em nosso cotidiano, atravessam de nossa maneira muitos dos 
nossos comportamentos e formas de percepção de mundo.

 Entretanto, quando a figura de um diretor se apropria deste gesto e impõe um olhar so-
bre o material que chega na ilha de edição, passa a “atuar como um espectador ativo da realidade 
ou do filme que produz para discuti-la” (AVELLAR, 2007, p. 27) em uma espécie de autoria 

25 Assim como documentários como Prisioneiro da Grade de Ferro: auto-retratos (2003), de Paulo Sacramento ou Pïrinop, meu pri-
meiro contato (2007), de Mari Corrêa e Karané Ikpeng, longa-metragem produzido através do projeto Vídeo nas Aldeias - ONG sem 
fins lucrativos que realiza oficinas de produção audiovisual em comunidades indígenas.
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compartilhada. As autorrepresentações ou “autoetnografias26” dos sujeitos participantes do filme 
apresentam nuances autobiográficas por evidenciarem sujeitos que operam as câmeras e filmam a si
mesmos, como em Pacific, são organizadas por Mascaro à sua própria maneira, criando sua própria 
leitura sobre o material bruto, como comenta em entrevista27:

Eu me preocupei em adentrar na complexa relação de afeto e trabalho 
entre os jovens que assumiram a missão de registrar o cotidiano de 
suas empregadas. É a intimidade truncada das relações que me inter-
essava como potência de olhar. Os jovens me entregaram as imagens 
brutas e a partir disso eu fiz um filme. É neste momento que eu 
deixo escapar a minha leitura subjetiva na “organização” das imagens 
(MASCARO, 2012. Entrevista)

 Mas nem sempre os documentaristas abdicavam tão facilmente do controle sobre o discurso 
que se almejava propagar através do filme. Durante muito tempo - particularmente no período 
do chamado documentário moderno -, a “voz sociológica” se sobrepunha às vozes que se tentava 
representar: ao invés de deixar os sujeitos falarem, os cineastas terminavam, muitas vezes, assumin-
do a fala por seus personagens (SCHVARZMAN, 2007). Os realizadores desse período não estavam 
necessariamente interessados em “ceder a voz” aos seus personagens, mas, de fato, acreditavam que 
ofereciam oportunidade para quem não era visível midiaticamente. 

 Com o avanço de contextos sociopolíticos que favoreciam a ascensão de discursos con-
tra hegemônicos, da linguagem cinematográfica, dos equipamentos (que se tornaram mais por-
táteis e podiam ser facilmente transportados para longas distâncias), recursos como entrevistas 
foram se tornando tão evidentes quanto as narrações em off. Essa intenção sinalizava uma tentativa 
de, democraticamente, oferecer condições para que o outro fale livremente sobre seu contexto, 
porém, este “altruísmo”, ainda assim, melindra os usos da linguagem - principalmente, no pro-
cesso de edição, em que os recortes podem endossar ou criticar certos discursos e contextos que se 
considerem favoráveis aos objetivos do autor. O encontro entre um entrevistado e seu entrevistador 
resulta em uma troca de saberes negociada que exibe certo diálogo entre os poderes envolvidos, já 
que é “na relativa imprevisibilidade de ação dramática sem roteiro que fragmentos de fala se unem 
à expressividade de silêncios, à discrepância entre sensações e sentimentos, às avaliações desatinadas 
e a gestos impulsivos, gerando o sentido” (D’ALMEIDA, 2008, p. 185). Ou seja, a partir dessa 
negociação entre o entrevistado e o entrevistador, é possível compreender que esta permissão reflete 
uma negociação anterior à gravação do encontro em si em que o “dono” da câmera direciona sua 
compreensão sobre o objeto de forma consciente ou inconsciente. 

 No prólogo de Doméstica, os “narradores” do filme, os operadores das câmeras portáteis, 
falam diretamente para a câmera, informando as condições de realização do filme. As questões 

26 A ideia de autoetnografia que se intenciona aqui parte da noção de filme etnográfico, em que um grupo é registrado cinematografi-
camente a partir da imersão de um diretor no seu contexto que registra suas vivências cotidianas, para compreender o movimento de 
autorregistro que os filmes citados na nota 25 e outros tantos propõem.

27 Entrevista realizada por Júlio Cavani, jornalista do Diário de Pernambuco, e publicada em 16.11.2012, às 16:34, com acesso no 
dia 15.10.2015. A entrevista completa encontra-se reproduzida no Apêndice desse livro, mas também pode ser acessada através da 
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políticas e sociais que atravessam o filme tensionam, certamente, com a natureza da exposição 
da vida privada nos reality shows, programas de variedades e, principalmente, na internet, e que 
caracterizam uma “intensificação de um processo de retração da vida pública cujas origens remon-
tam a meados do século XIX” (LINS, 2004, p. 78): histórias íntimas que servem somente à curio-
sidade alheia e não permitem conexões com outros universos e constituição de uma memória ou de 
questões coletivas, limitando-se a repetir os clichês que já foram ditos e confirmando o espírito de 
um período.

 O documentário está dividido em blocos que contam, cada um, a história de uma das 
moças: ao invés de montar as histórias das domésticas em blocos temáticos onde elas correriam o 
risco de ser apenas um objeto a serviço de uma tese, Mascaro opta por tratar cada uma como um 
personagem, com começo meio e fim. À medida que cada história se encerra, passamos para a se-
guinte, o que, talvez, nos dê mais a sensação de uma relação de respeito de Mascaro com cada um 
de seus personagens, enquanto indivíduos que contam, com ele, uma narrativa. Mesmo à distância 
- ou, talvez, justamente por nunca ter encontrado pessoalmente com os personagens -, este disposi-
tivo concebido pelo diretor nos permite perceber como as assimetrias tanto entre as narrativas como 
entre quem filma e é filmado se explicita no momento das gravações, primando por

demonstrar como são ambíguas, complexas, nada dicotômicas 
as relações sociais, mergulhadas em uma economia de afetos, em 
constante transbordamento. Prima também por mostrar como, ao 
filmar o outro, é nosso próprio olhar que se afirma e se expõe (BRA-
SIL, 2013, p. 595-596)

Ao mesmo tempo em que percebemos certas nuances da relação entre afeto e trabalho que susten-
tam a crítica do documentário, vemos também a riqueza das personagens reunidas por Mascaro: 

Montagem de Stills de Doméstica (2013), em que Luis Felipe, 
Juana e Valdomiro apresentam suas empregadas

URL: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2012/11/16/internas_viver,408127/filme-domestica-de-gabriel-
mascaro-e-exibido-no-recife-pela-primeira-vez.shtml
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Vanuza, Dilma, Maria das Graças, Helena, Flávia, Sérgio e Lucimar exibem personalidades comple-
tamente distintas, que oscilam entre o absoluto silêncio e o humor escrachado. Na criação de ficção, 
Field (2009) comenta que os personagens funcionam como extensões de nós mesmos e das situa-
ções que vivenciamos, já que os eventos incluídos “em um roteiro são especificamente para revelar 
a real natureza dos personagens de modo que nós, os espectadores e leitores, possamos transcender 
nossa própria existência e criar um laço de identificação” (p. 56). O autor foca em princípios como 
a criação de vida interior e exterior, necessidade dramática, ação, ponto de vista, comportamento 
para reforçar as bases da narrativa clássica, focada na sensação de unidade e completude de um per-
sonagem que cumpre uma jornada durante os 120 minutos de uma narrativa fílmica.

 No documentário, esta sensação de unidade agrega características de indeterminação e de 
fragmentação inerentes ao ser humano, aspectos que, no filme de Mascaro, delineiam-se através 
das performances tanto das empregadas como dos seus jovens patrões, como se percebe em cada 
núcleo. Doméstica, dos filmes em análise, apresenta menos nuances autobiográficas em comparação 
aos outros dois, visto que, por ser controlada pelos patrões, apresenta mais um ponto de vista destes 
sujeitos sobre seus personagens do que sobre as domésticas em si. Nesse filme, o que se evidenciam 
são nuances desse gesto de se autorrepresentar quando, em alguns momentos, uma doméstica de-
cide operar a câmera ela mesma ou ainda outras concebem performances para que sejam registradas 
pelos patrões. O gesto autobiográfico se desvela muito mais na construção das cenas e na criação 
de personagens de si para serem registradas do que propriamente numa ação de contar a própria 
história pelo manuseio da câmera e domínio da linguagem cinematográfica.

Vanusa e Valdomiro

... Quando ele alegra o seu coração, coração, coração 

Se o amor não presta e faz você tão infeliz 

É bom cortar depressa o mal pela raiz 

É bom tomar cuidado, não se machucar...

(O Mal pela Raiz, de Reginaldo Rossi)

 Logo nas primeiras imagens, fica evidente a forte relação que Vanusa, a primeira doméstica 
cuja história é colocada em cena, com o rádio: a empregada é exibida se relacionando com a música 
quase como uma companheira. Enquanto trabalha em um espaço (aparentemente) asséptico, Vanu-
sa é registrada em seu cotidiano por Valdomiro, o rapaz que a filma. O garoto, assumindo a função 
de direção de cena, aparece, vez por outra, com seu rosto diante da câmera, tanto conduzindo o 
público ao longo dos acontecimentos como dirigindo suas personagens ao desejar extrair delas o 
máximo de naturalidade em suas performances. 

 Este exercício de direção se mostra ainda mais evidente quando, enquanto é levado de carro 
por Vanusa encarna a figura do entrevistador (postura que aparece com certa naturalidade certa-
mente por conta do contato com os meios de comunicação de massa e a noção do que seja uma 
entrevista) e empresta a todo este bloco uma estética vlogger, conduzindo a leitura do público. Ao 
estabelecer constantes diálogos com a cena e a partir delas (como quando Vanusa, em seu quarto, 
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exibe algumas fotografias que revelam o grau de intimidade que possui com a família do garoto), 
Valdomiro tenta estabelecer uma relação de proximidade com a moça: comenta sobre os bolos que a 
empregada fazia, que estava gordo em sua foto de criança e até tenta consolá-la breve e timidamente 
quando ela fala sobre os problemas com drogas de seu filho.

 Em alguns momentos da narrativa, ambos parecem separar o ambiente restrito aos “basti-
dores” e os momentos da “cena” a ser registrada. Enquanto que, nos espaços de “coxia”28, aconte-
cem certas preparações (como na mesa de almoço onde se reúnem as três empregadas e ouvimos 
Valdomiro dizer “Vai, conversem aí. A câmera não tá aqui” ou quando Vanusa passa protetor solar 
antes de ir ao sol lavar o carro), nos ambientes de “palco”, começam as performances que, por mais 
que tenham seu ar de cotidiano, funcionam como eus que não são necessariamente as pessoas em 
sua esfera cotidiana. Pode-se pensar que Mascaro opta por manter estes dois momentos dentro do 
filme como estratégia de quebra da ilusão de naturalidade das performances a que assistimos, reve-
lando ao público que se trata de uma encenação.

 Esta questão de performance se mostra ainda mais explícita na conclusão do núcleo Vanusa 
e Valdomiro no momento em que, após conduzir o garoto para o colégio, a doméstica se torna, ela 
mesma, a operadora da câmera enquanto dirige de volta para a residência, invertendo os lugares 
de poder até então determinados. Neste momento, Vanusa assume a direção da cena e posiciona a 
câmera em direção a seu próprio rosto e, ao se emocionar com a música O Mal pela Raiz, de Regi-
naldo Rossi, começa a discorrer um monólogo. A imersão em suas próprias reflexões é tamanha 
que ela parece esquecer a existência de um público, como se este não soubesse que ela mesma havia 
posicionado a câmera diante de si, como se ela não estivesse se dirigindo.

 A autobiografia, no caso deste núcleo, se explicita nas permutas entre Vanusa e Valdomiro: 
se, ao assumir a direção, o garoto assume o lugar de poder, exibindo muito de si para o espectador e 
priorizando a personagem que registra, a doméstica, por sua vez, é tomada pelo mesmo sentimento 
de poder ao segurar a câmera. O relato retrospectivo de si que cita Lejeune aparece aqui de forma 

Vanusa relembra a trajetória do seu filho como usuário de drogas

28 Nomenclatura do meio teatral que se refere ao espaço dos bastidores do palco, onde os atores se preparam par entrar em cena.
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explícita, já que Vanusa rememora seus dilemas amorosos mencionados em depoimento anterior 
dialogando com a música de Rossi, reverberando a relação da doméstica com o rádio - explícita 
desde a primeira cena.

Dilma e Perla

Shalom Aleichem mal-achei hasharet mal-achei elyon, 

mimelech malchei hamelachim hacadosh baruch hú...

(canção tradicional judaica)

 O segundo núcleo de patrão-doméstica começa com a adolescente Perla arrumando o ca-
belo diante da câmera e, em seguida, um plano do ponto de vista de dentro de um armário embaixo 
da pia da cozinha. Investindo em uma fotografia mais criativa que a do bloco anterior, e que não 
revelam, de início, o rosto da empregada (nem seu nome, na realidade), a direção da adolescente 
parece se concentrar mais nas ações do que nas falas da doméstica. Ao mostrar Dilma preparando 
refeições e limpando a residência, Perla sugere um registro do cotidiano a partir de um ponto de 
vista distanciado e uma fotografia mais clássica - em oposição à câmera tremida e aos zooms de Val-
domiro, por exemplo. Ao posicionar a doméstica sentada no sofá para contar um fragmento de sua 
própria história, a adolescente parece tornar Dilma protagonista e exibe a intimidade controlada 
com que a jovem senhora parece se identificar no espaço familiar alheio, já que essa parece carregar 
melindres por estar sendo registrada no seu ambiente de trabalho.

 A separação “cordial” entre patrões e empregados na casa também aparece durante a refeição 
realizada no shabbat29 judaico, onde a doméstica parece pouco à vontade com o ritual (ainda que 
ele aconteça na casa da família), mas confessa, posteriormente, que já havia sonhado participar do 
mesmo. Apesar de encenada, a intimidade do exercício religioso na família se torna pública através 

Vanusa canta música de Reginaldo Rossi no carro

29 Shabat, também grafado como sabá ou sabat, é o nome dado ao dia de descanso semanal no judaísmo, simbolizando o sétimo dia 
em Gênesis, após os seis dias de Criação. Apesar de ser comumente dito ser o sábado de cada semana, é observado a partir do pôr-do-
sol da sexta-feira até o pôr-do-sol do sábado. O shabat é observado tanto por mandamentos positivos, como as três refeições festivas 
(jantar de sexta-feira, almoço de sábado e refeição de final de tarde no sábado), e restrições. 
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de uma câmera estrategicamente posicionada que registra todas as explicações que a cerimônia de-
manda para quem a desconhece.

 A narrativa autobiográfica, neste núcleo, ecoa - a partir dos enquadramentos e diálogos em 
cena bem mais rígidos do que no caso anterior - a relação da doméstica com os patrões, permitindo 
que poucos momentos apareçam fora de um script prévio, que dá muito pouca margem para o des-
dobramento do processo criativo. O único momento que, talvez, escape do roteiro é por ocasião de 
um telefonema para Perla, que interrompe a entrevista. O relato retrospectivo, nesse caso, apresenta 
um controle bem maior pelas mãos da adolescente, já que se restringe aos depoimentos de Dilma 
para a câmera: a doméstica, em nenhum momento, toma para si a possibilidade de se autorregistrar, 
delegando todo o gesto de filmar à jovem e limitando-se a atuar diante das lentes.

Maria das Graças e Alana

... Mais um, mais um Bahia

Mais um mais um título de glória

Mais um, mais um Bahia

É assim que se resume a sua história...

(Hino do Esporte Clube Bahia)

 As primeiras imagens deste bloco deslocam o retrato familiar que havia sido exibido até 
então: Maria das Graças, conhecida como Gracinha, aparece em cena com uma toalha na cabeça e 
dança enquanto escuta uma música. Ao contrário de Vanusa, com que a música parece preencher 
o espaço de trabalho, para Gracinha explora mais sua espontaneidade e intimidade de forma mais 
evidente. Nesse meio tempo, o espectador tem a oportunidade de explorar um ambiente mais de-
spojado, onde as fronteiras entre as relações de afeto e trabalho são, certamente, mais nuançados. 
Alana, adolescente de 16 anos, assume a função de narradora oficial, e nos conduz, assim como 
Valdomiro, através das atividades cotidianas da empregada da família, que, como afirma a jovem 
quase como uma curiosidade, passou a trabalhar durante a madrugada em sua casa.

Dilma na cerimônia de shabbat com a família de Perla
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Montagem de Stills de Doméstica (2013), em que 
Gracinha está na cozinha, na área de serviço e no seu quarto

 A câmera na mão acompanha de perto os afazeres da doméstica, que parece extremamente à 
vontade em cena, contando suas histórias de vida e, por vezes, exibindo inconscientemente certo ar 
enunciativo30 dentro do próprio filme. Em falas como “Não me filme!” ou “Ela (a produtora) disse 
para gravar coisas interessantes” ou “Ela vai descansar na mesa, minha gente”, Alana e Gracinha 
deixam claro para o espectador a existência de uma linha que deveria separar em polos opostos dire-
tor e personagem, e assim nos fazem perceber que estamos diante de um objeto fílmico. 

 Tornar claro que existe alguma coisa em processo de construção altera a dinâmica da cena 
de tal modo que diretora e personagem começam a criar situações para serem expostas diante da 
câmera de maneira explícita: Gracinha coloca para tocar diante da câmera o hino do Esporte Clube 
Bahia e se exibe para as lentes de sutiã pouco antes de nos mostrar sua camisa do mesmo time com 
orgulho de quem ama as coisas mais simples da vida. A estes momentos de alegria e desprendimen-
to, se alternam dificuldades e cansaços diários, quando a câmera de Alana surpreende a doméstica 
dormindo no sofá pouco depois de encerrar seu serviço; o mesmo acontece quando ao contar seu 
cotidiano, chora breve e discretamente ao mencionar o filho morto em um assassinato - emen-
dando, em seguida, que se sente feliz e à vontade na casa da patroa por ter um colchão ortopédico e 
um pequeno ventilador. Ao conceber encenações para serem registradas pela filmadora, Gracinha e 
Alana desejavam criar as “cenas interessantes” solicitadas pelo dispositivo concebido pelo diretor e, 
nesse movimento, a doméstica se deixa conduzir pelo próprio exercício do discurso, fragilizando-se 
no momento em que se lembra do filho.

 A jovem Alana aparece pouco diante da câmera em comparação aos jovens vistos até então, 
e parece oferecer a Gracinha certo protagonismo, criando um diálogo com esse público ideal que 
está em um futuro próximo (assistindo-as nas telas do cinema) e, assim, deixando de nos parecer 
imagens em uma tela e evocando sua tridimensionalidade externa à cena. A noção de autobiogra-

30 Aqui, toma-se de empréstimo o termo enunciação fílmica para tratar da explicitação de uma subjetividade no uso da linguagem 
imagética, fazendo emergir os “vestígios linguísticos do comentador no seio de seu enunciado” (KERBRAT-ORECCHIONI apud 
GAUDREAULT; JOST, 2009, p. 59). Pode-se afirmar que a enunciação fílmica aparece quando o “efeito-ficção” esmaece e oferece 
lugar à percepção da presença da linguagem cinematográfica, o que varia de acordo com o espectador e seu conhecimento da lin-
guagem.
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fia, nesse núcleo, configura-se mais na concepção e performance nas cenas do que propriamente na 
operação da linguagem audiovisual. Mesmo que Gracinha não manuseie a câmera, ajuda a construir 
a personagem de si mesma e a encenar seu próprio cotidiano a partir da possibilidade de registro.

Helena e Juana

(...)

 A história entre Helena e Juana começa em uma área de serviço de uma casa com poucos 
recursos (comparada às anteriores), onde Helena trabalha, enquanto a pequena filha Fernanda ob-
serva a mãe. Em seguida, somos interpelados por Juana, que afirma diante da câmera que enxerga 
a doméstica como uma irmã mais velha - para quem conta seus problemas, aventuras amorosas, 
alegrias. Ao longo deste núcleo, observamos outras mesclas entre o espaço da intimidade e do trab-
alho: a mãe de Juana, Lúcia, afirma considerar Helena como uma filha e que ela faz parte da família. 
Comenta que, ao saber da notícia da gravidez da empregada, ela mesma a conduziu à maternidade, 
quem deu o primeiro banho na pequena Fernanda e, como isso haveria consolidado ainda mais o 
laço familiar que já existia na casa.

 Juana assume o lugar da diretora e da narradora, acompanhando o cotidiano de Helena sem 
que a doméstica fale em nenhum momento diretamente ao espectador e poucas vezes exibindo seu 
rosto para a câmera. Pelos elementos que o filme nos permite ver, não é possível afirmar se se trata 
de um desejo da empregada em não falar diante da câmera ou se o silêncio de Helena é um gesto 
inconsciente do registro realizado pelas patroas. Pelo recorte que Mascaro expõe, Juana e sua mãe, 
ao contarem suas próprias histórias misturadas à narrativa sobre a vida de Helena, evidenciam mais 
a relação de afeto que possuem com a empregada do que os outros núcleos:

O que descobri com este filme é que em cada família fica latente 
uma forma muito pessoal de se relacionar com a empregada. O afeto 
é negociado na esfera pessoal, na intimidade. E isso não temos como 
mensurar. O filme revela essa diferença de relações que pulsa dife-
rentemente de residência para residência. (MASCARO, 2012. En-
trevista)

Montagem de Stills de Doméstica (2013), em que, enquanto Helena 
limpa a cozinha, a mãe de Juana cuida de Fernanda, filha da doméstica
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 Talvez, além daquele breve momento em que Vanusa coloca a câmera diante de si e chora 
para nós, seja este núcleo mais autobiográfico do longa de Mascaro, mas que, ironicamente, não 
foca na empregada doméstica. Autobiográfico por manifestar o relato retrospectivo de que fala 
Lejeune, mas cujo gesto de contar não pertence ao personagem que deveria protagonizá-lo: Helena. 
Pela forma como narram a história da doméstica, Juana e sua mãe explicitam uma afeição por seu 
personagem, mas, independente disso, não se pode negar que assumem o poder de fala de Helena e, 
com isso, terminam negando à sua protagonista a possibilidade de se autorrepresentar, tornando-a 
invisível.

Flávia e Ana Beatriz

... E quando você toca em mim

Eu fico toda molhada

Te juro fico logo a fim

Eu fico arrepiada...

(Baby Doll, da Banda Metade)

 O núcleo seguinte começa com a imagem da adolescente Ana Beatriz limpando a lente da 
câmera e, em seguida, apresentando a empregada, Flávia, contratada para cuidar da casa e de Ma-
teus, seu irmão. Diferentemente das outras histórias apresentadas até aqui, Flávia foi contratada pela 
mãe de Ana Beatriz, que também trabalha como empregada em outra residência, diante do que o 
diretor comenta:

Para mim, este personagem reforça o grau de enraizamento da “cul-
tura de ter empregada doméstica” presente não só na classe domi-
nante, mas como uma realidade presente até em grupos economica-
mente vulneráveis. Então mais do que representar, este personagem 
vem a romper com alguns estereótipos que associam o fato de famí-
lias com empregadas domesticas serem apenas as famílias privilegia-
das (MASCARO, 2012. Entrevista)

 Em uma casa com poucos recursos, Ana Beatriz descreve as atividades de Flávia durante o 
dia e alterna cenas junto a sua protagonista: Flávia dá banho em Mateus, nos fundos da casa, limpa 
as panelas e participa de brincadeiras com os dois irmãos. Junto a estas cenas cotidianas, Flávia 
deliberadamente também performa diante das câmeras e mostra consciência de seu próprio pro-
tagonismo, comentando com Beatriz em certo momento da narrativa “Eu sou a empregada, minha 
filha. Eu que tenho que aparecer. Minha filha, isso é pra quem pode. Tu não pode!”. Por mais que 
não opere a câmera, Flávia conduz, assim como Gracinha e com sua simpatia e presença, os olhares 
do espectador tanto nos momentos mais delicados, como quando conta as situações de adultério e 
aborto por que teve de passar anos atrás, assim como em instantes mais relaxados - como quando 
realiza, jocosamente, uma dança sensual diante de Mateus ao som de Baby Doll, da Banda Metade.
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 Ana Beatriz assume o lugar de diretora das cenas do cotidiano e das performances que 
constroem a personagem de Flávia para o público, deixando explícito, em alguns momentos, esse 
papel31: como quando, ao registrar Flávia lavando as panelas por mais tempo do que acreditava ser 
necessário, imediatamente grita “Que demora, Flávia. Pega a bacia agora e vem” ou nos momen-
tos em que provoca a doméstica ao dizer que ela “estava muito amostrada” diante da câmera. Dos 
adolescentes do filme, talvez Beatriz seja aquela que oscile no lugar do poder no que se refere ao 
relacionamento com a doméstica. Este despojamento é em grande parte construído a partir de uma 
fotografia de enquadramentos pouco calculados e mais espontâneos que a jovem faz da intimidade 
do seu próprio lar. Por, provavelmente, pertencerem a classes sociais semelhantes, Beatriz e Flávia 
dialogam de forma bastante horizontal e sem hierarquias muito distantes e, pelo que o filme nos 
permite perceber, conceberam as performances da empregada em conjunto - enfatizando cenas 
mais lúdicas e relatos retrospectivos através de depoimentos, mesmo que a doméstica não detenha 
o poder de uso da câmera.

Sérgio e Jenifer

Feliz Natal...

 A próxima sequência começa com a imagem de uma câmera subjetiva: desta vez, não 
acompanharemos o cotidiano de uma empregada doméstica, mas de um empregado doméstico. 

Montagem de Stills de Doméstica (2013), em que 
Flávia brinca com Ana Beatriz no sofá, limpa as panelas 

e dança sensualmente para Mateus

31 Esses momentos reverberam também certo ar enunciativo como nas cenas em que Gracinha e Alana deixam “escapar” os vestígios 
da concepção da encenação.
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Sérgio, um sujeito silencioso e reservado que já passou dos 50 anos, realiza os afazeres na casa de 
Jenifer, jovem que conduz a narrativa e que também fala diretamente para a câmera. Ao incluir 
a representação de uma minoria masculina no exercício do emprego doméstico, Mascaro parece 
apresentar uma proporção da quantidade mínima de homens que cumprem esse tipo de ofício, 
em comparação à de mulheres32.  Por se tratar de um personagem que pouco fala, as imagens deste 
bloco privilegiam muito mais o registro da presença de Sérgio em meio à família, do que seu con-
vívio com a família da jovem. Se o doméstico pouco fala de sua história de vida, sua trajetória é 
contada pela mãe de Jenifer, que afirma ter resgatado o jovem senhor quando ele acabava de sair de 
um casamento problemático.

 A intimidade do doméstico acontece, neste caso, em uma terceira pessoa, que, de certa 
forma, se apropria da história de Sérgio, ainda que o faça com generosidade. Dialeticamente, as 24 
horas por dia e 7 dias por semana de convivência não bastam para que Sérgio desenvolva intimi-
dade na relação com os patrões: uma ideia que se ilumina na cena da comemoração natalina, já que 
enquanto todos se abraçam desejando “Feliz Natal”, Sérgio parece meio deslocado - um sentimento 
que fica ainda mais forte quando o vemos, durante a ceia, levando seu prato para comer do lado de 
fora, observando as luzes da rua.
 
 Da mesma forma como vimos na história de Helena, Sérgio pouco se mostra para seu pú-
blico, deixando que os narradores oficiais contem sua própria versão dos fatos. Pelo que se opta por 
mostrar, parece mais uma posição do próprio Sérgio diante da câmera e dos sujeitos, carregando 
uma timidez que se mescla aos afetos que se evidenciam nos elementos ditos e não ditos, regist-
rando uma autobiografia que se expõe pelos relatos de terceiros - num gesto que parece revelar mais 
altruísmo do que autoridade, na verdade. A autobiografia, tanto em Helena como em Sérgio, apa-
rece nos relatos de si concretizados pelos patrões e no modo como o doméstico se mistura às suas 
histórias - caracterizando mais uma narrativa de si que inclui o outro.

Sérgio se alimenta da ceia enquanto observa a rua, sozinho

32 Segundo Nobre (2004), no Brasil, no emprego doméstico, em 2001, dos quase 6 milhões de pessoas que preenchiam esse nicho, 
94% eram mulheres. O emprego doméstico concentra 19% da força de trabalho feminina no Brasil, sendo considerada alternativa 
para as mulheres com baixa escolaridade e/ou com mais idade e que perdem emprego em mercados mais formais.
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Lucimar e Luís Felipe

… Yes, and how many times can a man turn his head

And pretend that he just doesn’t see?

The answer, my friend, is blowin’ in the wind

The answer is blowin’ in the wind…

(Blowin’ in the Wind, de Bob Dylan)

 O último bloco do documentário, certamente, traz o retrato mais distanciado emociona-
lmente (e potencialmente menos otimista e mais incômodo) na relação patrão-empregado: Luís 
Felipe, o jovem com a câmera, inicia seu núcleo parecendo indeciso na maneira de como se portar 
diante da câmera e, posteriormente, se direciona até a cozinha para Lucimar, a empregada da casa, 
convidando-a a participar do documentário. Essa cena, por caracterizar um pouco do dispositivo do 
documentário perpetrado por Mascaro, poderia até figurar em seu início, mas, ao incluir essa cena 
nesse núcleo especificamente, o diretor nos permite inferir uma relação mais distante do que aquelas 
exibidas anteriormente. 

 Essa estratégia termina evidenciando uma relação mais fria entre patrão e empregado depois 
de contemplarmos tanta proximidade e intimidade nos núcleos anteriores. Ao escolher mostrar uma 
relação quase contratual que Luís Felipe estabelece com Lucimar no momento de assinar o termo de 
autorização de uso de imagem, Mascaro termina nos fazendo ver uma conexão menos íntima que se 
criou naquele núcleo. Enquanto os outros espaços, conscientemente ou não, esforçam-se para exibir 
a construção de uma intimidade na relação trabalhista, nesse núcleo, a relação contratual se explicita 
a partir não somente do gesto do jovem que registra a doméstica, mas das escolhas de Mascaro como 
diretor, ao que comenta:

O que mais me interessa no filme é a capacidade de fabular sobre a 
negociação da imagem empreendida entre os jovens e as emprega-
das, cada um a seu modo. Se os jovens aproveitaram uma relação de 
poder dada para adentrar na intimidade da empregada, (...), o que 
me deixa feliz é a potência dessa imprecisão que emana no filme do 
início ao fim. (MASCARO, 2012. Entrevista)

 Nesse segmento, a empregada usa um uniforme padronizado, o ambiente organizado e 
aparentemente mais regrado em comparação com os outros relatos e que investe no branco das 
paredes e dos móveis registrados através de enquadramentos quase sempre distantes - com uso par-
ticular do plano de conjunto34 -, simétricos e calculados, sentimos a concretização de um ambiente 
formalizado e carregado de sentimentos não ditos.

34 No plano de conjunto, mostra-se um enquadramento de um cenário, no qual um ou mais personagens podem ser vislumbrados 
facilmente, servindo para contextualizar o local onde ocorrerá todo o resto da cena, assim como para mostrar os personagens de 
forma mais geral.
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 Essa relação distante e fria fica ainda mais evidente com a informação de que Lucimar e a 
mãe de Luís Felipe eram amigas de infância, especialmente por conta do silenciamento da domésti-
ca a respeito de suas próprias vivências. A mãe conta da dificuldade de se relacionar com Lucimar 
logo no momento em que a relação entre ambas se modificou da relação de amizade para trabalho, o 
que, em seguida, confirma-se pelo relato da doméstica. Ao ser entrevistada pelo jovem, Lucimar fala 
evasivamente sobre seus sentimentos em relação ao contexto que a cerca, em um texto pontuado por 
lacunas de silêncio que incomodam por nos fazer imaginar a quantidade de sentimentos reprimidos 
ao longo dos anos de convivência no ambiente. Dentre os personagens, este parece ser onde existe 
um trabalho de mise en scène mais elaborado por parte do jovem adolescente: usando Blowin’ in the 

Wind, de Bob Dylan, como trilha sonora para as imagens do álbum de fotografias pessoal da mãe 
com Lucimar, mostrando cenas da infância, o jovem direciona certo modo de ler a imagem ao in-
cluir a música e seu posterior cover da mesma.

E você gosta de usar uniforme?

- Gosto de usar uniforme. Gosto sim. Gosto de trabalhar de uniforme

- Mas você se sente incomodada de andar com o uniforme na rua? Alguma coisa assim?

- Não, me sinto não.

(...)

Lucimar assinando termo de uso de imagem, as entrevistas e fotos de infância
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 No filme de Mascaro, os personagens, ao invés de contarem suas histórias de vida para um 
desconhecido que lhes aponta uma câmera, são filmados por rostos familiares e que também voltam 
a câmera para si mesmos. Num olhar sobre a produção documentária contemporânea e o apareci-
mento destas formas de narrativa, percebe-se um desejo de elaboração de um filme que propõe ex-
por o próprio processo de realização, a relação entre autor e personagem, como elemento narrativo. 
O dispositivo que Mascaro compõe para Doméstica, certamente, evidencia esse gesto de autoetno-
grafia na exploração da intimidade familiar dos sujeitos que portam a câmera, mas que procurariam 
(ou deveriam) desvelar mais sobre um cotidiano que mescla as relações profissionais e afetuosas sem 
fronteiras tão declaradas, fazendo-nos perceber como a câmera subjetiva e a subjetividade no uso da 
câmera capturam, em seu minimalismo,

uma dimensão profunda e complexa de uma relação social. Ao acio-
nar o dispositivo da subjetividade nos faz compreender de um modo 
apropriado o fenômeno ‘empregada doméstica’ que atravessa séculos 
e resiste até os dias de hoje (GONÇALVES, 2013, p. 36)

 Se, durante muito tempo, o cinema documentário sustentou-se predominantemente a par-
tir de elementos e procedimentos que “uniformizavam” a maioria das produções - como entrevista, 
registro in loco, narração em primeira pessoa etc. -, é recorrente, nas produções atuais, um diálogo 
desse tipo de recursos com a concepção de dispositivos35 - pactos ou propostas estabelecidas com 
o público e conectados aos procedimentos empregados para obter os elementos que comporão 
a narrativa do documentário. Esses elementos distintos e formas de construção ainda perduram 
e coexistem em modelos narrativos que alimentam e se influenciam mutuamente - e não neces-
sariamente se excluem. Estas novas práticas têm favorecido a criação de narrativas em que “os 
procedimentos já estão de certa forma dados, sendo conhecidos e aplicados em vários filmes, (mas) 
os dispositivos são projetados para filmes específicos, com um fim específico - e nos filmes têm seu 
ciclo de vida” (CARLOS, 2005, p. 46. Grifo do Autor). 

 Essa adesão à lógica do dispositivo como estratégia documentária favorece seus aspectos 
temporais e de presentificação no processo criativo, já que “se propõe a filmar o que ainda não existe 
e só existirá quando o dispositivo entrar em ação. O dispositivo é uma ativação do real” (MIGLIO-
RIN, 2005, p. 02). Na tentativa de equilíbrio entre o controle da produção (a partir das regras do 
jogo) e do seu descontrole (das reações possíveis dos personagens ao jogo), o realizador registra as 
reações dos personagens às situações e as narratividades decorrentes deste jogo. Como exemplos 
desta nova tendência do documentário contemporâneo, temos Rua de mão dupla (2004), de Cao 
Guimarães, Um Passaporte Húngaro (2002), de Sandra Kogut, 33 (2003), de Kiko Goifman, por 
exemplo. 

 Ao compreender a câmera como um dispositivo produtor, ativo, criador que produz efeitos 
a partir da sua presença, essa estratégia mostra-se como uma forma de se lançar ao incerto, ao impre-
visto a fim de capturar o que se mostra externo a estas visões fechadas do mundo, revelando um jogo 
cujo processo se revela tão ou mais importante do que seu resultado (LINS, 2007). No momento 

35 Vide nota 11, que explica mais sobre os filmes-dispositivo.
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em que coloca os jovens como diretores de suas cenas com uma proposta em comum, ao longo da 
passagem dos núcleos, percebemos não somente as distinções no dia a dia de cada família, mas prin-
cipalmente os modos de ver através das próprias lentes. Se, em alguns, o distanciamento emocional 
se explicita por meio dos enquadramentos mais gerais e na forma evasiva em que se estabelecem os 
diálogos; em outros, a espontaneidade e a pouca preparação das situações registradas explicita certa 
impulsividade e intimidade que carece nos outros relatos.

 Se os enquadramentos e movimentos de câmera de jovens como Luís Felipe e Perla se 
caracterizam por aspectos como simetria, poucos elementos na mise en scène36 - o que denota certa 
organização visual - e pouco uso de câmera na mão, estes elementos, nos segmentos de Ana Beatriz 
e Alana, por exemplo, desaparecem: enquadramentos mais assimétricos, uma direção de cena com 
excesso de elementos e uso recorrente da câmera na mão. Além dos aspectos visuais, a edição de 
som também evidencia a relação dos sujeitos com o espaço: se, nas residências que apresentam um 
poder aquisitivo maior, o silêncio explicita uma sensação de autocontrole, de respeito pelos valores 
do outro como dominantes, os sons da casa, e das vidas que ali habitam, aparecem em demasia nas 
residências com menos recursos, aparentando ao espectador um ambiente caótico e descontrolado, 
em que impera a informalidade e íntimo.

 E, finalmente, sobre a questão da narrativa oral e o quanto cada doméstica expõe das suas 
próprias histórias no documentário, é perceptível que, nos ambientes mais informais e “caóticos”, 
existe maior intimidade e desprendimento no momento de compartilhar narrativas, sensações e 
sentimentos, enquanto que, nos ambientes mais formais, silenciosos e controlados, esta intimidade 
pouco se evidencia (ou é revelada com bastante cuidado), expondo uma introspecção que gera 
possíveis travamentos na relação entre os residentes. A maneira como as câmeras são empunhadas 
e apropriadas, nestes casos, expõe, além do modo como estes jovens atuam no mundo, a relação 
que estabelecem com suas próprias empregadas, mesmo que, segundo Mascaro, o filme não esteja 
interessado, primordialmente, em:

julgar os personagens do filme, mas sim atentar para o quão com-
plexa é a relação trabalhista que tem resquícios do período escra-
vocrata e como isso ecoa no Brasil contemporâneo. (MASCARO, 
2012. Entrevista)

 Enquanto que Luís Felipe e Perla, por exemplo, apresentam certo distanciamento e formali-
dade no tratamento, a espontaneidade e intimidade conduzem o relacionamento de Ana Beatriz 
e Alana com suas domésticas - aspecto que se relaciona fortemente com o que Migliorin comenta 
sobre o filme:

36 Mise en scène é uma expressão francesa que está relacionada com encenação ou o posicionamento de uma cena. O mise en scène 
também está relacionado com a direção ou produção de um filme ou peça de teatro. Esta expressão surgiu desde as apresentações 
das peças teatrais clássicas na França, no século XIX, para definir o movimento dos personagens pelo cenário e o posicionamento 
dos objetos no palco. Também pode ser considerado mise en scène tudo aquilo que aparece no enquadramento, como por exemplo: 
atores, iluminação, decoração, adereços, figurino, etc..
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Uma dimensão trágica, apesar dos afetos e da apresentação de múlti-
plas formas de vida, atravessa o filme. Os processos subjetivos dos 
filhos-patrões encontram, nas várias histórias, uma linha comum em 
continuidade com as forças que dividem a casa e limitam as potên-
cias e afetos das domésticas. É frequente no filme a história de do-
mésticas que tem a vida apartada de suas famílias e filhos, além de 
múltiplas tragédias pessoais e afetivas (MIGLIORIN, 2013, p. 44)

 A partir da relação que esses “autobiógrafos do outro” desenvolvem tanto com seus objetos 
de investigação - no caso, as domésticas - como com seus instrumentos de coleta - as câmeras digi-
tais -, é possível compreender que cada narrador concebe uma narrativa autobiográfica alimentada 
fortemente pela relação que estabelece com seu passado e seu contexto. Se a autoria cinematográfica 
manifesta-se através da relação entre o imaginário (repertório concebido pelos sujeitos a partir da 
sua leitura de mundo) e os anseios de exercitar a criatividade, a concepção do personagem em um 
documentário também exibe uma das principais formas de fazê-lo:

a mesma força que leva o homem a criar personagens, tornando-se 
assim o autor de alguém, faz com que ele reinvente a si próprio, sen-
do o autor de si mesmo. Do imaginário, nasce a subjetividade; dela, 
nascem igualmente o cinema, o documentário, a ficção, a narrativa, 
a personagem, o autor, homem e a própria vida (PINTO, 2006, p. 
116. Grifo no Original)

 Ao fazer um filme do outro, o documentarista revela também um “auto-retrato, como quem 
diz ‘eu sou o outro’” (AVELLAR, 2007, p. 24). O que um documentarista registra não é o mundo 
diante da câmera, mas seu modo de reagir às questões desse mundo e às próprias questões provo-
cadas a partir do filme. Além de registrarem a si mesmos como objetos, estes “co-autores” do filme 
de Mascaro exibem-se como sujeitos que concebem o discurso sobre si mesmos de forma indireta, 
manifestando, de certa forma, uma dupla camada de subjetividade.

De Eric Para Mário - Sobre Uma Passagem para Mário 
e a Autobiografia como Relato do Presente

 Talvez o documentário que esteja mais de acordo com uma ideia de Lejeune sobre autobio-
grafia dentre os filmes escolhidos para esta pesquisa seja Uma Passagem para Mário (2014). Além 
de personagem, Mário participou da concepção do argumento junto com seu parceiro de criação 
e de cena, Eric Laurence, diretor do filme. Com a produção cada vez mais diversa dos gêneros 
autobiográficos contemporâneos, o valor biográfico torna-se cada vez mais uma questão problema-
tizável, já que, muitas vezes, o interesse justamente nos níveis de ficcionalização e realismo influen-
ciam na concepção estética das obras audiovisuais. A multiplicidade de formas alinhadas às tessitu-
ras autobiográficas no âmbito da literatura permitiu a concepção de uma nomenclatura que não se 
circunscreva por regras tradicionais como “unidade de ação, estrutura centralizadora da enunciação, 
organicidade da diegese e retrospecção linear” (SANTOS, 2007, p. 10), ignorando uma demanda 
pela autenticidade e enfatizando as possibilidades do imprevisível no discurso.
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Ao invés da referência à realidade como fator de autenticidade, os relatos autobiográficos são cada 
vez mais determinados por um questionamento sobre o processo de sua escritura: “uma relação 
constante é estabelecida entre o passado e o presente, e a escritura é colocada em cena” (LEJEUNE, 
1998 apud PACE, 2012, p. 59), flertando com a exposição do inacabado, do work in progress, abrin-
do espaço para a emergência do processo criativo e de reflexões sobre as limitações representativas 
das narrativas - aspecto forte nos documentários reflexivos.

 Caracterizada pela miscelânea entre “passagens observacionais com entrevistas, a voz sobre-
posta do diretor com intertítulos” (NICHOLS, 2005, p. 49), o documentário reflexivo explicita 
o cineasta como um observador subjetivo do real e o documentário como forma de representação 
dessa subjetividade, evidenciando não somente o discurso do cineasta, mas revelando um “processo 

de construção de significado (que) se sobrepõe aos significados construídos. (p. 64. Grifo no Origi-
nal). 

 A presença do diretor no filme como um fator determinante nas histórias que estão sendo 
contadas aparece desde os filmes do cinéma vérité, particularmente em Jean Rouch e seus Jaguar 

(1954-1967) e Chronique d’un été (1960). Ao emergir na tela com seus personagens e manifestar os 
bastidores do processo criativo e a presença compartilhada que se sobrepõe a uma representação dis-
tanciada, o diretor flerta com uma “escrita em colaboração” e com uma autobiografia que se escreve 
no ato, sendo “o relato retrospectivo de que fala Lejeune se transformando em um relato que se 
constrói” (FREIRE, 2003, p. 23). No filme de Eric Laurence, a câmera acompanha o cotidiano de 
Mário Duques, psicólogo amigo do diretor que está doente em estado terminal de câncer no fígado, 
em uma preparação para uma viagem ao deserto de Atacama. O protagonista filma seu próprio 
cotidiano acompanhado por Eric, que, após a morte do amigo, se insere na história, dividindo com 
Mário o protagonismo do longa. A presentificação da personagem dentro dos acontecimentos pos-
sibilita uma sensação de maior densidade representativa dos “abismos insondáveis do ser humano” 
(BRAIT, 1985, p. 62).

 O longa começa com a imagem de uma imensidão azul do fundo do mar, envolvido pelo 
som ambiente, seguido da aparição de um sujeito que manipula a câmera e modifica sua posição. 
O movimento faz sentido quando percebemos que ele pretende registrar um mergulho naquele 
infinito azul turquesa. Sobre uma trilha sonora etérea, vemos a imagem de um sujeito que parece se 

Still de Uma Passagem para Mário (2014, Eric Laurence)
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perder em sua própria possibilidade de flutuar e mergulhar para dentro de sua própria imensidão. 
Pouco depois, saberemos que se chama Mário.

 Em seguida, vemos este mesmo sujeito manipulando a câmera em situações distintas: em 
uma rua de subúrbio com alguns amigos, em um bar conversando com outras pessoas e em um am-
biente familiar, brincando com sua sobrinha e festejando com familiares - enquanto algum parente 
pergunta como funciona a captação da câmera e do som. Por mais que seja uma “intrusa”, a câmera 
parece ser uma testemunha das experiências deste sujeito ainda desconhecido pelo espectador. Ele 
parece carregá-la não como um fardo ou como um fetiche, mas por uma necessidade de regis-
trar, de guardar, de preservar, quem sabe, alguma sensação de eternidade. Segundo o diretor, em 
entrevista37, os registros realizados por Mário não tiveram interferência dele como diretor:

Mário ficou filmando tudo sozinho. Ele me falava o que estava fa-
zendo e eu ficava com receio de desmotivá-lo, por isso deixava ele 
continuar, mas não dava muita importância. Isso foi ótimo, porque 
não interferi em nada nos seus vídeos autobiográficos (LAURENCE, 
2014. Entrevista)

 Depois, mergulhamos junto com este mesmo sujeito no fundo do mar, onde, depois de pas-
sar por cardumes de peixes e de nos embebedar por certa serenidade de uma vida desconectada do 
cotidiano banal e regrado, encontramos um imenso navio naufragado38. Se, a princípio, ele parece 
somente um ambiente onde plânctons e corais podem habitar, imediatamente somos tragados pela 
possibilidade de lembranças sobre o que poderia ter sido aquele navio. Seria ele um vestígio de uma 
não-existência diante dos olhos humanos ou, por não estar diante dos nossos olhos, ele, simples-
mente, se tornou fruto de uma outra forma de experimentar o mundo?

Still de Uma Passagem para Mário (2014, Eric Laurence)39

37 Publicada no site do filme (umapassagemparamario.com.br).

38 Segundo Laurence, nessa mesma entrevista publicada no site, essas imagens de navios naufragados faziam parte de um projeto de 
um documentário do próprio Mário sobre naufrágios na costa pernambucana, intitulado Náufragos e Naufrágios.

39 Essa cena de um navio naufragando, segundo Eric Laurence em entrevista no site do filme, não foi filmada por Mário, mas por 
um amigo de ambos, Fernando Clark. Segundo Laurence, Mário exibiu para ele essa cena uma diversidade de vezes, pois queria 
incluí-lo no documentário Náufragos e Naufrágios, diante do que comenta: “O fascínio de Mário pelos naufrágios sempre me gerou 
muita curiosidade. O fato de uma pessoa com câncer ser tão interessada em embarcações naufragadas me parecia algo incrivelmente 
simbólico. Mas, ao mesmo tempo, mergulhar pra Mário era apenas um forma de entrar em outra atmosfera, relaxar e esquecer da 
vida na superfície” (LAURENCE, 2014. Entrevista)
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 A próxima sequência interrompe esse fluxo de ideias: em um consultório médico, em que 
Mário e Eric (ainda em off, cobertos pela tela preta) conversam com um médico. A partir das con-
versas, compreendemos que Mário está com um quadro clínico complicado e que planeja realizar 
uma viagem ao Deserto do Atacama como parte de um projeto para um documentário40. Ao não 
se concentrar no relato diagnóstico, nem nos tratamentos de Mário contra o câncer de fígado e 
apresentar aspectos como “a subjetividade do enfoque, a metalinguagem, a experimentação, o pro-
cesso de criação, a imersão do realizador, a reapropriação de imagens pré-existentes [...] etc.” (CAR-
VALHO, 2008, p. 108. Grifo no original), Laurence flerta com o ensaísmo ao oferecer um relato 
particular seu e de seu protagonista sobre este contexto. Se a autobiografia pode ser considerada 
fragmentária, limitada e incompleta, características distintas do autorretrato, por exemplo, parece 
se aproximar deste tom ensaístico ao não apresentar necessariamente fatos da vida do autor, mas 
enfatizar a indeterminação, o apagamento de si, a errância (BELLOUR, 1997 apud TEIXEIRA, 
2003), como nas cenas em que as imagens e montagem parecem completar os significados destes 
eventos. 

 Depois de uma tela preta que nos informa o título do filme, segue-se uma viagem de avião 
em meio a uma tempestade e um sujeito solitário, que assiste, em seu notebook, imagens de Mário. 
Este mesmo sujeito exibe trechos do que parece ser um roteiro cinematográfico onde aparece, diver-
sas vezes, o nome Mário seguido de expressões como “ficaria extasiado...”, “poderia seguir com...”, 
“poderia fazer...”. Imediatamente, damo-nos conta de que a presença de Mário, que atravessará o 
longa a partir de então, sucederá através das imagens e de um nome que aparece mais como um 
fantasma que desvela um futuro imaginado que, instantaneamente, se transmuta em passado sem 
ter atravessado o presente.

 
 A partir de então, acompanhamos Eric em uma jornada de superação pela morte do amigo, 
situação que não havia sido planejada no projeto do documentário, como afirma o diretor em 
entrevista realizada para essa pesquisa:

Still de Uma Passagem para Mário (2014, Eric Laurence)

40 Em entrevista publicada no site do filme, Laurence afirma que a proposta da viagem apareceu quando ele descobriu que tinha al-
gumas milhas de voo sobrando e, ao comentar com Mário, decidiram rapidamente pelo Deserto do Atacama e que partiriam em um 
mês. A ideia do filme apareceu, segundo ele, poucas horas depois, após Mário regressar para sua casa: “eu liguei pra ele entusiasmado, 
dizendo que queria fazer um filme sobre ele. Mário me falou que naquele mesmo momento também tinha pensado sobre isso, (...) 
de que queria falar sobre a sua vida...” (LAURENCE, 2014. Entrevista)
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eu posso dizer, com certeza, que nunca imaginei que Mário fosse 
morrer. Por dois motivos: primeiro, porque ele sempre superava os 
diagnósticos. Os médicos o consideravam um grande exemplo e ele 
nunca permitia que você olhasse para ele como uma pessoa doente 
ou frágil. E interessante que eu fui para diversos jantares de despe-
dida de Mário, mas ele sempre superava os prazos que os médicos 
davam. E a outra razão é porque eu nunca havia lidado com a morte 
de alguém próximo a mim. (LAURENCE, 2015. Entrevista)

 A partir dessa situação inesperada, Laurence afirma que amigos com quem ele conversava 
o estimularam a prosseguir com a realização do filme e teve a ideia de realizar ele mesmo a viagem 
ao Deserto do Atacama. Para isso, o diretor conta que sentiu a necessidade de se expor da mesma 
forma que o amigo havia realizado em seus registros autobiográficos, como conta em entrevista no 
site do filme:

precisei me despir do receio de me expor para que o filme fosse 
realizado, isso acabou sendo uma condição imprescindível para o 
novo dispositivo do filme. (...) Quando eu vi os vídeos de Mário, 
a sua entrega, exposição e verdade, aquilo me fez encarar a situação 
de outra forma, tive que ter a coragem de também me expor (LAU-
RENCE, 2014. Entrevista)

 Seguimos Eric pela viagem na Bolívia, interagindo (em uma clara encenação) com a recep-
cionista do hotel, repetindo o motivo da sua viagem novamente para o público. A partir desse mote, 
Eric segue sua jornada, conduzindo entrevistas sobre uma ideia de amizade com sujeitos diversos 
que encontra ao longo da caminhada. Primeiro, com um trio de cantores (dois argentinos e um 
francês), que, mesmo juntos há relativamente pouco tempo, já poderiam se considerar amigos e, 
quem sabe, uma família. Após essa entrevista, surge a imagem de Eric em seu quarto de hotel ob-
servando imagens de seu amigo que, termina se tornando quase uma ausência presente. Será este 
documentário que estamos assistindo mais um rastro da existência de Mário, entre estes sujeitos que 
o desconheciam, mas terminam se relacionando e se solidarizando com tudo que ele representa? Se, 
como afirmou um dos entrevistados, amigos são como nossa família, serão estes laços eternos em 
sua efemeridade?

Still de Uma Passagem para Mário (2014, Eric Laurence)
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 Durante uma conversa de família, em um dos registros realizados por Mário, em uma con-
versa, o protagonista brinca e é alvo de gozações quando cita os pequenos dilemas sexuais que vem 
atravessando ao longo de seu tratamento, tentando driblar sua própria percepção sobre o que con-
sidera um indicativo de virilidade. Em meio a gargalhadas, descobre-se um Mário alegre e jocoso, 
que não demonstra autopiedade nem se inferioriza diante de sua condição, mas que compartilha 
dos mesmos problemas que um sujeito saudável possui, sendo o câncer somente um catalisador 
de alguns destes problemas. A este momento de descontração, a montagem opõe um instante de 
melancolia quando voltamos a acompanhar Eric em sua viagem pela Bolívia (desta vez, em Potosi), 
em que, ao seguir alguns sujeitos que parecem, a princípio, mineradores, registra o que parece ser 
uma cerimônia religiosa41. Em seguida, segue uma entrevista em que se coloca em xeque nossa re-
lação com a morte, quando o entrevistado afirma que “a morte é um começo” e que todos nós, em 
algum momento, voltamos a fazer parte da terra que, conforme a narrativa bíblica, também nos 
erigiu. Esta reflexão conduz, imediatamente, a uma imagem no deserto, em que Eric conduz um 
veículo sem destino por uma estrada em um horizonte aparentemente infinito.

 “O medo da morte sinaliza que, talvez, não estejamos vivendo como desejaríamos”, afirma 
outro entrevistado. Em um bar, vemos um Eric ainda distante, que pouco se posiciona diante da 
câmera e parece se resguardar em seu silêncio. Ele prefere ler o e-mail antigo do amigo (datando de 
outubro de 2010), em que menciona estar muito contente e emocionado com a versão do roteiro 
que Eric havia lhe enviado dias antes e que seria executado a seguir.

 

Still de Uma Passagem para Mário (2014, Eric Laurence)

Still de Uma Passagem para Mário (2014, Eric Laurence)

41 Em entrevista, Laurence (2015) esclarece que se trata de um passeio para minas de prata, tradição turística comum na cidade de 
Potosi, em que ex-mineiros conduzem o público pelo interior da mina e contam a história das minas - que estão na ativa há mais 
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 O processo criativo, neste instante, começa a pulsar para além do que aparece na tela: Mário 
fala da satisfação que as filmagens autobiográficas operando em suas experiências finais de existên-
cia. Compartilhar sua própria vida com outras pessoas parece surtir um efeito terapêutico em um 
sujeito cujo corpo definha progressivamente, mas cuja alma floresce e se eterniza nas imagens: as 
brincadeiras pueris na piscina, os momentos de conexão com a natureza em Fernando de Noronha 
e a descontração ao ouvir a composição de um amigo enquanto fuma um baseado.

 Se os naufrágios e o cemitério de trens que, respectivamente, Mário e Eric registram em 
momentos distintos se unem através da montagem, carregam um sentido de potência, da inércia 
do que poderiam ter sido, mas não tiveram tempo de ser. Será que um artefato também morre, 
quando deixa de ter “serventia”? Será que essa sensação de oco e vazio que ambos representam não 
concretiza uma inércia de quem aqui permanece em não saber como seguir em frente? Eric e seu 
movimento pendular em um balanço improvisado parecem justamente descortinar estas tentativas 
de movimento quando tudo o que mais se deseja é estar fixo, parado, fincado...

 A solidão do diretor deseja que Mário permaneça, parece ainda não aceitar a viagem que o 
amigo fez para outra dimensão - independente das crenças de quem quer que seja... Quem acon-
selha o diretor a deixar o amigo “seguir simbolicamente seu caminho” é um xamã42, que termina 
fortalecendo a jornada de Eric por um deserto inóspito, seco e pouco convidativo43. A inserção dessa 
figura de mentor na narrativa nos faz perceber como a construção da jornada dos personagens ao 
longo do documentário apresenta uma estrutura bastante similar à dos roteiros ficcionais44, com 
uma diversidade de itens comuns à Jornada do Herói45, de Christopher Vogler (ou monomito, nos 

Still de Uma Passagem para Mário (2014, Eric Laurence)

42 A referência a essa figura espiritual não se mostra explícita no filme, mas, em entrevista, Laurence (2015) afirma que se tratava, 
realmente, de um xamã, mas que, na montagem, não queria trazer uma figura que pudesse ser lida pelo público com um olhar dire-
cionado para a espiritualidade, pois o que ele diz, segundo o diretor, poderia ser dito por qualquer pessoa.

43 Como afirma Laurence em entrevista: “Vivenciar o deserto foi um pouco essa sensação clara de que eu não tinha controle sobre as 
coisas. Eu tenho uma saudade do que vivi no deserto, mas, ao mesmo tempo, é tudo muito leve, de muita felicidade, muita coragem. 
Uma das melhores coisas foi descobrir a convicção de que eu não podia desistir” (LAURENCE, 2015. Entrevista)

44 Em entrevista, Laurence (2015) afirma que essa construção do personagem de si mesmo com uma jornada torna-se um gesto 
muito mais da montagem do filme do que propriamente do momento da gravação. Como ele não sabia exatamente o que as pessoas 
falariam para ele, as frases reflexivas e motivadoras de seus “mentores” foram sendo pinçadas no momento da edição.

45 O monomito (às vezes chamado de “Jornada do Herói”) é um conceito de jornada cíclica presente em mitos, de acordo com o 
antropólogo Joseph Campbell. Campbell e outros acadêmicos, tais como Erich Neumann, descrevem as narrativas de Gautama Bud-
dha, Moisés e Cristo em termos do monomito e Campbell afirma que mitos clássicos de muitas culturas seguem esse padrão básico.

de meio século - e as tradições dos mineiros, que incluem deuses (ou diabos protetores das minas, como cita Laurence), chamados 
Pachamama e El Tío, que recebem saudações e oferendas dos visitantes com cachaça.
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termos de Joseph Campbell): temos um Herói, personagem coadjuvante alçado à condição de pro-
tagonista quando seu Aliado falece. Ao longo da sua trajetória, Eric encontra alguns personagens 
que, assumindo os papéis de Mentores, auxiliam-no neste processo de superação. O clímax da nar-
rativa se dá no Deserto do Atacama, onde a sensação de deslocamento e inadequação de Laurence 
em sua caminhada pelo deserto atinge o ponto máximo, como se aquele deserto também expressasse 
um vácuo, um silêncio.

 Ao optarem por um roteiro que se transforma no momento das filmagens46, os chamados 
“filmes de busca” como 33 (2003), de Kiko Goifman, ou Um Passaporte Húngaro (2003), de Sandra 
Kogut ou Viajo porque preciso, volto porque te amo (2009), de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, por 
exemplo, permitem uma criação audiovisual que implique, de certo modo, uma “reformulação do 
mundo, de modo a torná-lo menos programático e mais próximo das práxis humanas e inclusive 
dos corpos humanos” (PAIVA, 2012, p. 2). Esta característica parece se relacionar a uma tentativa 
de conferir plot - que, nos manuais de roteiro, refere-se ao resumo básico da história a ser contada 
em filmes de ficção - ao documentário: a) mesmo que não exista um roteiro como base, o documen-
tarista prevê uma montagem do filme e concebe situações que o conduzem ao resultado almejado; 
b) estes filmes flertam com a ficção ao criarem uma lógica narrativa em que certas cenas são deslo-
cadas de sua ordem natural de acontecimentos para atender a esta lógica (SULZBACH, 2007). Ao 
preferir lidar com o imprevisto como se estivesse dentro de um jogo, estas obras não tentam dar 
conta das grandes narrativas, mas procuram lidar com o micro, com o íntimo e com o imprevisível.

 Em meio a essa sensação de incompletude e distanciamento, surgem algumas imagens de 
Mário no meio do mar, fora de foco. Na sequência, descobrimos que as imagens estão sendo pro-
jetadas nos imensos rochedos do deserto: da tela diminuta do notebook, a figura de Mário se ex-
pande infinitamente pelos grãos de areia e pedras, dissolvendo-se em terra e água ao mesmo tempo 
e florescendo no nosso imaginário. Os peixes e algas marinhas serpenteiam os pedaços de metal en-
ferrujado dos trens falecidos no cemitério, assim como a família e os amigos de Mário, constatando 
que a existência se transmuta, que o aparentemente morto oferece lugar para outras formas de ser. E, 
ao final destas imagens, Mário parece olhar diretamente para a câmera (e para Eric), mandando um 
recado particular para cada um, como quem compartilha um pequeno segredo que todos sabemos, 
na realidade...

Still de Uma Passagem para Mário (2014, Eric Laurence)

46 A própria inserção de Laurence no filme não foi pensada desde o início, como afirma o diretor em entrevista: “No roteiro inicial, 
não estava previsto. Eram só algumas cenas em que Mário estaria no deserto e jogaria futebol com os amigos, outra em que ia todo 
mundo tomar banho nu no lago de sal.” (LAURENCE, 2015. Entrevista)
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 Em Mário, mostra-se perceptível no filme uma complexidade e uma sensibilidade de Lau-
rence em estabelecer recortes que, ao mesmo tempo, mantém a vida em aberto para além do filme, 
mas também estabelecem conexões “entre o indivíduo e a compreensão e construção de sua vida 
como uma narrativa” (COELHO, 2010, p. 42), pois reside justamente na narrativa a compreensão 
de uma necessidade de entender e significar a própria existência. O filme, de algum modo, solidifica 
uma experiência que se estende antes e depois de sua projeção e, certamente, Laurence o conceberia 
de forma completamente diferente em outro momento. Nosso modo de construir as narrativas de 
existências evidenciam nosso modo de lidar com a própria experiência - seja na negação, na aceita-
ção, na indiferença, no conformismo e na centena de combinações possíveis destas sensações...
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E as selfies continuam...
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 De algum modo, Pacific, Doméstica e Uma Passagem para Mário representam e ampliam 
alguns dos distintos modos de perceber o movimento (ou tendência) contemporânea da exposição 
e recriação de si. Este fascínio pelo indivíduo, pelo singular, pelo íntimo não é exclusivo do cinema, 
mas, certamente, vem ali expandindo as formas de lidar com essa característica. Se, em Pacific, esta 
exposição é criticada a partir da percepção sobre seu excesso, em Doméstica, ela se torna essencial 
para explorar as distintas formas de representar o outro e, em Mário, vem carregada de sensibilidade 
e certa melancolia como quem compartilha um encontro com seu público.

 Diante de identidades e experiências cada vez mais fluidas e fragmentadas, o gesto 
autobiográfico amplia, assim, seu conceito primordial de um relato retrospectivo de si em dois 
sentidos. No primeiro, passa a abranger também um eu presente que se cria ao mesmo tempo em 
que se exibe, em que se permite ser visualizado. Cada um dos filmes parece ser atravessado por uma 
sensação de imediato muito forte, como relatos que, ao invés de se conectarem a um passado dis-
tante, acontecem enquanto estão sendo exibidos em nossas telas. Por mais que exista um ou outro 
depoimento que conta o passado de seus personagens, o foco parece residir justamente nas pes-
soas em construção no presente: como nas selfies em meio aos votos de ano novo em Pacific ou nas 
performances e coreografias de Doméstica ou na viagem de Eric pelo Deserto do Atacama em Uma 

Passagem para Mário. No segundo, abrange também um outro que interfere na própria relação com 
o gesto de se registrar. Em Pacific, o si dos sujeitos é organizado por um diretor que manipula seus 
registros para conceber um discurso; em Doméstica, uma dupla camada discursiva (dos patrões que 
as registram e do diretor que rearranja o material bruto) expõe um encontro de três subjetividades 
que se entranham; e em Uma Passagem para Mário, um diretor que atravessa uma jornada dentro 
do próprio filme que realiza a partir de seu companheiro de criação.

 Expandir a ideia de um si sempre em construção que se transmuta na relação com o outro é 
ampliar o modo de perceber quem nós somos, como nos criamos e como representamos a nós mes-
mos, questões que, vez por outra, nos fazemos e, quem sabe, nunca vamos responder... A exposição 
de si, nestes documentários e nesta sociedade repleta de redes sociais, reality shows e outras tantas 
formas de explorar o eu, se configura destas e de outras tantas formas - que pesquisas e análises pos-
teriores podem dar conta de tentar mapear e explicar. As perguntas que, talvez, ficam a partir desta 
análise podem ser “Ainda é possível uma representação do eu?” ou “Será que ainda faz algum sentido 
uma representação “completa” do eu?” ou ainda “O que existe de irrepresentável dentro destas rep-
resentações?”. Perguntas que nos impulsionam ao mesmo tempo em que nos assombram, quando 
percebemos que a criação sem vestígios dos seus dilemas de representação vem cada vez mais per-
dendo seu sentido. Acredito que, cada vez mais, o cinema (principalmente documentário) pretende 
habitar esse conflito entre uma imagem e seu processo de produção, expondo esses vestígios como 
fraturas no exercício de fabular.

 Colocar essas questões nesse livro para mim foi necessário por ainda estar em processo de 
construção do meu objeto de pesquisa do doutorado e, ao expô-lo como processo, anseio justa-
mente questionar o próprio gesto enunciativo da exposição desse work in progress - compreendendo-
o quase como autobiográfico. É a explicitação de um gesto de se expressar que vem chamando 
minha atenção em outros tantos filmes que venho acompanhando nos últimos anos e como esse 
ato parece nos dizer que as segregações entre espaços de arte e de vida estão muito mais fluidos. 
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De algum modo, algo nos pulsa, ferve dentro do nosso corpo e da nossa mente em determinados 
momentos da nossa experiência que precisamos compartilhar. Não importa se em forma de poesia, 
de tinta na tela, de imagens em uma película ou de sons em um instrumento, a expressão é algo 
que fazemos o tempo todo e, muitas vezes, nem damos atenção. Estamos sempre tentando colocar 
em palavras ou imagens (para nós mesmos ou para a pessoa ao lado ou para milhões de pessoas) o 
presente da experiência, como se fosse possível capturá-lo e registrá-lo por inteiro. Neste momento, 
passo a pensar em você, leitor, que está finalizando esse livro e, talvez, não saiba muito bem que 
conclusões tirar da experiência de lê-lo.

 Talvez por achar que (ainda) não sei me expressar de outras formas além da escrita (e da es-
crita a partir das obras alheias), precisava lançar ao mundo estas reflexões não somente sobre cinema, 
mas sobre como estas obras vem dialogando com uma instância muito maior - seja confrontando ou 
reverberando este fenômeno. Se chegou até aqui, talvez porque tenha se identificado e concordado 
- ou talvez se desafiou a descobrir se havia algum final coerente para isso tudo que escrevi -, o mais 
importante é que, ao invés de gostar ou não do livro, que ele, de alguma forma, tenha sacudido suas 
ideias e ajudado a perceber estes filmes ou o cinema ou o mundo de outra forma. Não deixo de ter 
esperança de que uma obra cause diferença, por menor que ela seja. Gosto de perceber, na minha 
própria vida, como, às vezes, algumas experiências que, para outras pessoas, soariam pequenas e 
banais, de muitas formas, ajudam a construir a minha forma de ver e fazer o mundo.

 Se me pedissem para criar um filme sobre a minha vida, acho que, assim como o Caden 
Cotard47, passaria a vida inteira tentando e nunca a terminaria... Ou outra coisa: criaria uma cen-
tena ou milhares de textos, tweets, posts, vlogs, vines e gifs que, de alguma forma, me representam, 
mas só fariam sentido (ou não...) diante do todo. Acho que, neste livro, procurei, de algum modo, 
fazer alguns apontamentos - junto com uma centena de outros autores que me ajudaram - sobre 
este dilema da representação. Como representar um presente tão efêmero que logo se torna passado 
quando tento dar conta dele? Será possível a alguém conhecer, de verdade, as experiências? E o que 
é verdade, afinal? Será ela superestimada? Talvez esteja a resposta em não ter respostas, mas sê-las? O 
que é o real, afinal?

 A partir destas e outras tantas perguntas, considero bastante interessante um relato do docu-
mentarista Cao Guimarães sobre o processo de criação de seus documentários. Ele afirma que a 
intenção de objetividade do olhar diante da realidade não se mostra basilar para o documentário, 
mas acredita que este “real” emerge justamente a partir das imbricações do movimento dialético 
entre a subjetividade do outro e a de si, gerando um espaço em que habita o filme, “um fluxo no 
qual as coisas se embaralham, esvaziam-se de si e revelam-se outras por algum momento” (GUI-
MARÃES, 2007, p. 70). Nossas formas de ver o mundo se manifestam nos modos de recortar e 
tecer os retalhos das narrativas e discursos na criação da narrativa sobre a experiência. E venho me 
interessando cada vez mais pela forma como vejo e revejo o mundo, como o conto para mim mesmo 
e para os outros as minhas experiências, como desenvolvo meu olhar particular sobre a existência.

46 Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman) é um personagem do filme Sinédoque, Nova York (Synecdoche, New York, 2009, Charlie 
Kaufman). No filme, ele é um diretor de teatro que está preparando uma nova peça sobre sua própria vida e, mesmo depois de mais 
de 15 anos, não consegue finalizá-la, por sua sensação de incapacidade de representá-la completamente. 
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 Hoje, parece que estamos muito mais afeitos a nos aproximar destas formas particulares de 
ver e experienciar do que em relatos com tendências universalizantes e genéricas. Nestes três longas, 
como não poderiam deixar de ser, percebemos cosmovisões distintas sobre temas distintos que, por 
sua vez, flertam com a autobiografia e a autorrepresentação de formas diferentes, lidando com o 
registro do presente como representações de si de seus criadores... Espero que tenham gostado da 
trajetória e que, de algum modo, tenha sido inspirador para vocês ler o que escrevi e, quem sabe, 
descobrir mais e mais coisas sobre vocês mesmos, como eu mesmo (re)descobri durante este pro-
cesso de criação. 

 Para quem se interessa por documentários (autobiográficos ou não) ou por cinema de ma-
neira geral ou pelas representações de si (enfim...), espero que este livro seja, ao menos, um ponto de 
partida para descobrir outros tantos filmes, textos e formas de ver o mundo que lhes permita crescer 
e avançar. Foi uma trajetória longa e árdua (mas com um prazo curto que, eu, louco por escrever 
como sou, me coloquei) chegar até estas linhas finais e só me resta desejar que o futuro (sempre) a 
vir seja agradável e, mesmo com os percalços e dilemas que virão, passíveis de aprendizado e cresci-
mento... me ajudando a, quem sabe, descobrir “quem sou eu” - se é que algum dia descobrirei.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2015.
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APÊNDICES

ENTREVISTA - Marcelo Pedroso (Pacific)

Como surgiu a ideia de desenvolver o documentário Pacific?

 Pacific foi finalizado em 2009 e ele surgiu, basicamente, de um processo de formação muito 
intenso em documentário que um amigo da época e parceiro, chamado Gabriel Mascaro, estávamos 
vivenciando. Nessa época, não tinha um curso de cinema em Recife, a gente não tinha uma for-
mação sistemática. Então, a gente se apoiava muito um no outro no sentido de descobrir as coisas 
juntos: a gente descobria um filme, assistia junto... “Pô, lê tal texto...” e debatia. Era uma formação 
empírica que encontrava como eixos aglutinadores de um lado o cineclube Barravento, que era um 
cineclube que existia na universidade, e, do outro, a própria Símio Filmes, que era o coletivo que a 
gente tinha montado na época, com outros dez amigos. Então, a gente tava nessa prática e tal. Nessa 
formação, tinha dois livros de Jean Claude Bernadet que ocuparam um espaço muito central na 
elaboração de um pensamento reflexivo sobre documentário - Cineastas e as Imagens do Povo e Brasil 

em Tempo de Cinema - que eu li com muita voracidade, que me impactaram muito. 

 E uma das coisas que mais reverberavam era como Bernadet descrevia o documentário 
brasileiro como filmes a partir de cineastas em geral homens de classe média, com formação de 
esquerda e nível universitário (ou seja, pessoas relativamente intelectualizadas), e que se voltavam 
para filmar o “outro de classe”. Era a ideia de filmar trabalhadores de comunidade ou rurais, às vezes 
numa perspectiva meio emancipatória com a ideia de “dar voz” àqueles que não tinham direito à 
visibilidade, vamos chamar assim. E, a partir disso, tinha uma crítica que Bernadet fazia que era 
muito forte: apontar uma lacuna da representação da classe média no cinema brasileiro. E isso batia 
muito em mim. Eu ficava “Pô, realmente...”. Tem filmes que trazem esse olhar sobre a classe média, 
mas eu ficava muito impactado com isso, em como o cinema brasileiro não estava problematizando 
seu lugar de classe, de privilégio, de onde se enraízam essas representações. E eu tinha essa vontade 
de fazer um filme sobre a classe média. Nisso, eu namorava com uma pessoa chamada Carol. Ela 
tinha ido ao cruzeiro, feito a viagem no navio. E eu lembro de que, quando ela tava viajando, eu 
não conseguia me comunicar com ela, porque, na maior parte do cruzeiro, o navio tava em alto mar. 
Eu ligava pra ela e o celular ficava fora de área... E eu com ciúme. “O que é que ela tá fazendo lá? 
Pô! O que é que tá acontecendo?”. E eu não conseguia me comunicar com ela. E eu sabia que tinha 
muitas festas no navio...

 Quando Carol voltou, eu lembro bem desse dia, a gente foi almoçar num restaurante ital-
iano com umas massas e tal. E tavam ela, a mãe dela e o irmãozinho dela, que também tinham ido 
pra viagem. E a mãe e Carol começaram a contar do navio, de todos os excessos do navio, das cinco 
refeições por dia, da bebida livre e de como as pessoas se comportavam e tal... E isso era mesmo um 
retrato de um tipo de sociabilização que nos é muito próximo e eu via nas histórias coisas que me 
incomodavam na classe média. As músicas que tocavam, a forma como as pessoas aderiam a esse 
mundo, dançando e tal... Eu ficava incomodado com isso. Eu pensava “eu acho que o filme tá aí”. 
Daí, eu comecei a pensar em como fazer o filme no navio, como chegar até lá. Nessa época, eu já 
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tinha uma leitura teórica sobre a ideia de espetáculo mesmo. Da sociedade do espetáculo, de uma 
época em que as mediações das relações sociais se dão muito a partir da imagem, a partir de como a 
gente se projeta no mundo a com essas imagens. E aí, foi quando caiu a ficha: o filme seria com as 
imagens dos próprios passageiros do navio. 

 Então, a gênese do filme está ligada a um pensamento sobre documentário, sobre a socie-
dade. E também há questões de vivências mesmo: da minha namorada que foi para o navio, o relato 
que ela fez e como eu imaginei esse lugar, como eu pensava a classe média... Então, o filme nasce 
muito nesse contexto.

Como foi teu acesso às imagens? Como foi o contato com os passageiros?

 Quando a gente decidiu fazer o filme com as imagens dos próprios passageiros, tinha a 
questão de como arquitetar uma possibilidade disso se concretizar no filme. A primeira ideia foi, de 
alguma forma, distribuir as câmeras para as pessoas: comprar equipamentos e dar as câmeras para as 
pessoas e dizer a elas, de cara, que seria um filme e tal... Mas eu não curtia muito essa ideia, porque 
a relação que essas câmeras iam gerar era de pessoas iam filmar já sabendo do documentário. Aí, não 
que eu ache que, pelo fato de eu pegar imagens de pessoas que não estavam sabendo que aquilo viria 
a ser um filme, isso torne as imagens mais “reais”. Não é uma questão de verossimilhança, nem de 
fidedignidade, mas do tipo de relação que eu tava procurando construir. Mas aí eu descartei e surgiu 
a ideia de trabalhar com as imagens naturalmente feitas naquele navio, porque você pode conceber 
o próprio navio como uma arquitetura de visibilidade. A construção do navio, de alguma forma, 
dialoga com o desejo das pessoas de serem vistas naquele contexto. Então, o navio é um grande 
incentivo e um grande catalisador da ideia de performance de pessoas que vão estar ali se filmando 
pra serem vistas naquele lugar. Não é à toa que tem, por exemplo, no filme e no navio, a noite com 
o comandante em que as pessoas vão lá, tiram foto com o comandante. Não é à toa que o navio 
tem dentro dele mesmo um espaço reservado para as pessoas revelarem as imagens que estão tirando 
dentro do próprio navio. Então, o navio em si já é um sintoma dessa sociedade do espetáculo e tra-
balhar com as imagens feitas naturalmente lá parecia o caminho mais adequado.

 Então, eu convidei uma amiga, Milena, que, na época, estava estagiando na Símio, e disse 
a ela: “Milena, eu tô com vontade de fazer esse filme. Tu topa ir lá no navio fazer uma pesquisa?”. 
E Milena topou. Daí, eu paguei uma viagem com recursos próprios. Daí, ela foi lá e ficou três dias 
no navio. E, juntos, a gente concebeu uma abordagem, porque a gente tinha muito medo que as 
pessoas não dessem as imagens, resolvemos dizer que era uma pesquisa que estávamos fazendo para 
um filme sobre Fernando de Noronha e que, para essa pesquisa, usaríamos as imagens das pessoas 
que estivessem filmando. E o que resultou disso? As pessoas mandaram as imagens para a gente, 
mas mandaram imagens editadas. E elas editavam justamente o que mais interessava à gente: elas 
tiravam toda a parte subjetiva, toda a parte em que elas apareciam, e mandaram somente imagens 
de Fernando de Noronha, tipo cartão postal. Aí, eu disse: “Pô, realmente, desse jeito, a gente não vai 
conseguir fazer o filme.”. E Milena falou: “Cara, pela minha experiência do navio, eu acho que, se 
a gente chegar para as pessoas e disser que o filme é sobre eles, com as imagens deles, sobre o navio, 
sobre Noronha, as pessoas vão dar as imagens.”. Era a forma mais honesta de apresentar a ideia do 
filme às pessoas e também a forma mais eficiente. 
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 Então, a partir daí, eu aprovei o projeto de um curta - R$60.000, pelo Funcultura - e, com 
esse dinheiro, Milena e eu bolamos a seguinte estratégia: o navio tinha viagens que duravam três 
dias, cinco dias e sete dias. E Milena disse para a gente comprar as passagens de sete, porque três 
dias é muito pouco tempo para a gente reconhecer as pessoas e convidá-las. Então, a gente comprou 
três pacotes de sete dias e quem iria para o navio era Milena e outra pessoa. E essas duas pessoas 
teriam sete dias para fazer uma espécie de mapeamento de quem tava no navio e, no último dia, 
elas abordariam essas pessoas. Então, eram sete dias de um trabalho de espionagem, em que elas 
ficavam vendo quem tava filmando, quem tava performando mais, quem interagia mais com a 
câmera, mas sem nunca abordar as pessoas. Daí, elas tiravam fotos das pessoas para se lembrar delas 
e criavam relatórios, tipo “casal camisa florida, quarto 608”. Mas elas não abordavam as pessoas, 
ficavam somente observando. E, no último dia, elas pegavam esse relatório, viam aquelas pessoas 
que elas achavam que rendiam mais enquanto personagens e iam para elas. Porque, no desembarque 
do navio, elas tinham quatro horas para abordar o máximo de pessoas possível. Então, nas quatro 
horas, elas tinham que ir nas pessoas que elas achassem que fossem as melhores. E fizeram isso nas 
três viagens. Já chegavam nessas pessoas com um laptop e diziam: “O filme é assim. Se vocês topa-
rem, podem entregar as imagens de vocês agora?”. 

 Com quem topava, elas descarregavam no computador na hora; quem não topava, ia em-
bora. Por que tinha de ser na hora? Porque, na primeira viagem, a gente descobriu que como as 
pessoas são do Brasil inteiro, era muito difícil manter o contato para pedir para elas mandarem as 
imagens. Então, tinha gente do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Amazônia... Então, 
a arquitetura do dispositivo era esse: tinha de ser na hora. E elas, ao longo dessas três viagens, conse-
guiram 34 personagens. Foram 34 pessoas: famílias, casais, indivíduos que toparam ceder o material 
para o filme. E, a partir daí, eu tinha o material bruto no qual eu me debrucei durante quatro meses 
de montagem. Assisti tudo e depois organizei a linha narrativa em torno da viagem do navio. Foi 
mais ou menos isso.

Depois do filme, você chegou a estabelecer algum contato com algum dos personagens ou um 

deles entrou em contato contigo?

 Quando terminou o filme, a gente mandou uma cópia em DVD para as 34 pessoas que 
cederam as imagens, tendo elas aparecido ou não. Porque, das trinta e quatro, muitas não entraram 
no filme ou outras entra num frame somente - mas, mesmo assim, a gente mandou para todas elas. 
Só que é isso: são pessoas de quem a gente não teve retorno. O único retorno que eu tive foi de um 
pessoal daqui de Recife, que é aquele grupo de dois casais que aparece no filme (que tem até o cara 
mais extrovertido). Ele começou, nas redes sociais, a falar muito do filme: “Ah, um filme fuderoso. 
Pacific! Todo mundo tem que ver. Tem que ser muito premiado. O filme é foda! Nossa viagem de 
navio e tal...”. Esse foi o retorno indireto que eu tive, porque não foi dirigido a mim. Ele só respon-
deu a Milena, dizendo que tinha gostado muito, mas ele começou a se pronunciar nas redes sociais. 
Orkut, não sei. Acho que era Facebook já. Foi isso.
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Como você percebe essas performances dos sujeitos nesse tipo de ambiente como o do navio? 

 Eu acho que isso é uma coisa muito estimulada mesmo no mundo de hoje. Essa ideia do 
registro e do autorregistro. A relação com a imagem se democratizou hoje, porque, antes, a possibi-
lidade de fazer imagens era um privilégio. Eram poucas pessoas que podiam ter câmeras e produzir 
imagens. Hoje, já não é mais um privilégio (ou ainda é, mas um privilégio mais popularizado). As 
pessoas têm seus celulares no bolso, compram câmeras e produzem imagens em que elas podem 
responder a dois desejos básicos da nossa experiência humana. Uma, é o desejo de memória, de cap-
turar os instantes, algo que está na própria ontologia da fotografia, e cristalizá-los para além da nossa 
própria finitude. Somos pessoas transitórias no mundo e queremos eternizar esses momentos como 
um alimento para nossa própria existência, para nos lembrarmos do nosso passado, nos lembrarmos 
de nós mesmos, guardarmos esse passado para nós e para outras gerações. Então, seria a imagem 
como uma forma de resistência frente à própria morte. E o outro desejo que é mais incitado pelas 
configurações do contemporâneo, que é o desejo de visibilidade. A performance como coeficiente da 
existência. 

Esse segundo desejo está ligado a uma fragilidade ontológica da nossa constituição enquanto sujei-
tos, porque a gente só se torna sujeito a partir do reconhecimento que o outro faz de nós. O olhar 
do outro é definidor de quem nós somos. E de nossa possibilidade de existência. Então, eu quero 
me mostrar pra você e eu quero que você me veja, me reconheça, me aceite, me deseje... É a partir 
disso que eu consigo me constituir enquanto sujeito no mundo. Numa sociedade extremamente 
espetacularizada, isso se torna potencializado ao infinito. O Facebook ,talvez, seja o sintoma mais 
evidente disso. Nós precisamos criar narrativas para colocar lá dentro e os likes que a gente recebe 
de volta, as curtidas são um pequeno termômetro dessa situação. E a gente tá desejando isso. Essa 
carência de visibilidade é algo que nos atravessa o tempo todo. E quando você tá num navio, de 
alguma forma, realizando um grande sonho, conquistando um espaço social, você tem um desejo 
muito grande se afirmar naquele lugar com uma projeção de si mesmo que corresponde a esse desejo 
de reconhecimento. Então, você se torna protagonista de uma narrativa que você mesmo controla e, 
nessa narrativa, você é o herói. A imagem se torna um testemunho de uma possibilidade de existên-
cia que está ligado a um desejo de conquista. E você sente o desejo de se inscrever nessa narrativa. 
Isso é comum: acontece no navio, acontece o tempo todo. 

O selfie é essa imagem que se coloca como você quer ser visto. Tem duas essências em jogo: o que 
você é, que é abstrato; e como você quer ser visto, que diz muito sobre quem você é. Isso é algo que 
Jean Rouch já sacou há muito tempo, nos anos 50. A virada do documentário clássico para o cinema 
moderno já se funda nessa premissa, no princípio dialógico do sujeito. O filme não é a objetifica-
ção daquela pessoa. Não existe a possibilidade de cristalizá-la como uma representação do real: o 
que existe é um encontro daquela pessoa ou com o aparato técnico ou com a outra pessoa, que vai 
deflagrar nos dois sujeitos que estão operando dialogicamente um devir, um estado de performance. 
Então, não se pode dizer que tal personagem do filme “é” aquilo ali: ele é naquelas condições espe-
cíficas de filmagem que deflagraram um estado possível para aquela subjetividade. Então, ele é uma 
performance. E o Pacific é isso: é um jogo de performances em que você tem um grupo de pessoas 
que tá vivendo um momento de êxtase de estar vivendo uma experiência muito forte de prazer de 
estar no navio, do desejo realizado de estar ali. De um prazer hedonista: cinco refeições diárias, be-
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bida à vontade, shows o tempo todo. Então, tem um padrão de felicidade a que as pessoas aderem 
(às vezes, confortavelmente; outras, nem tanto), mas que corresponde a certo ideal social mesmo. 
Esse hedonismo do indivíduo que pode gozar ad infinitum. 

 A ideia do imperativo da felicidade, do prazer, de um regime disciplinar: o sujeito tem de 
ser feliz ali. Eu lembrei de quando eu ia para hotel fazenda com os meus pais, quando era pequeno. 
Tinha um animador e ele estava lá para fazer acontecer. Tinha milhões de animadores no Pacific 
e eles estão inoculando em você uma ideia de felicidade que não necessariamente é aquela que 
você está querendo no momento, mas que, para ser feliz, é preciso aderir àquela economia. E eu 
lembro que eu me sentia muito violentado, porque eu tinha de jogar vôlei, de ir pra gincana. E, se 
você tivesse borocochô no seu cantinho, o cara chegava lá e lhe puxava para você aproveitar aquele 
espaço. Até porque você pagou pra usufruir aquilo. Então, o Pacific vira uma grande máquina de 
experiências em que todas essas determinações sociais ligadas à visibilidade estão sendo agenciadas 
entre as pessoas ali e o filme revela como as pessoas negociam com aquilo a partir da imagem. 

 A imagem como mediação do sujeito com o mundo, o fazer imagem como essa ideia da 
mediação e de como ali você consegue interpor várias relações sociais e políticas. Questões de gênero 
que vêm à tona, como, por exemplo, em quem opera a câmera. Quantas vezes as mulheres estão 
operando a câmera? Quantas vezes isso acontece no filme? Isso é algo que estão todos debaten-
do muito em Recife ultimamente. Eu, pessoalmente, estou enxergando várias questões da minha 
própria constituição machista, falocêntrica... No Pacific, você pode ver isso. Quem é o sujeito da 
câmera? O tempo todo no Pacific é o homem que tá com a câmera, que determina a narrativa, 
que está organizando a mise en scène. As mulheres, em raros momentos, pegam a câmera e passam 
a filmar. Acontece, mas, de um modo geral, parece que cabe ao homem na sociedade patriarcal, a 
possibilidade e o privilégio de manusear esse aparelho sensível que é a câmera, de organizar essas 
narrativas. O filme se torna uma possibilidade de investigação estética de vários condicionantes de 
nossa experiência social. Isso é o que me atrai no filme.

Se, em Pacific, a gente percebe um excesso da exposição, em outro trabalho seu, o curta-metra-

gem Câmara Escura, acontece um contraponto desse contexto, com pessoas que não desejam 

expor sua intimidade pela câmera. Como você percebe o diálogo entre essas questões?

 Eles são filmes irmãos, que nascem na mesma época, e eu concordo com a tua avaliação. 
No Pacific, é o exagero da imagem: tudo é filmado, tudo é visto, tudo é exageradamente colocado 
em imagem. A intimidade, os momentos de lazer, a experiência total cabe na imagem. E o Câmera 

Escura parte de um dispositivo meio invasivo, agressivo e violento de botar as câmeras nas casas sem 
autorização das pessoas e termina operando num regime que é antagônico ao do Pacific: a negação 
da imagem. O filme inteiro esbarra nos muros. Existe uma membrana que define o que pode ou 
não ser visto. Então, é um filme sobre a interdição da imagem, que existe, primeiro, porque a cidade 
em que a gente vive tem se configurado em torno dessa separação rigorosa, a partir de questões de 
segurança, da própria individuação do sujeito. De uma separação muito rigorosa entre esse espaço 
do público e do privado. Principalmente, a partir da negação do público. Ao mesmo tempo, isso 
seria um sintoma, mas também não podemos considerar a natureza agressiva do gesto. O gesto parte 
disso. 
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 Por pensar nessa estratégia como uma forma de criar relações com as pessoas, eu achava que 
o filme não iria esbarra no muro, porque eu entendo o muro como uma violência que é praticada 
em cima da gente também. Ao caminhar em Recife, uma cidade emparedada, com muros de dois 
metros, câmera de vigilância e cerca elétrica, eu me sinto violentado por essa paisagem urbana. 
Então, a ideia era devolver um pouco essa violência para dentro das casas e entrar numa espécie 
de espiral... De onde vem a violência fundadora? Porque essas casas, talvez, se tornaram assim por, 
um dia, terem sido arrombadas ou algo do gênero. Então, de onde vem essa violência e como ela se 
multiplica em vários ciclos? Eu me tornei um agente dessa violência ao colocar aquelas câmeras nas 
casas, mas eu achava que, ao fazer isso, depois de um certo susto ou  incômodo, poderia ter acesso 
às pessoas, às casas e estabelecer relações com elas. Isso não aconteceu. Talvez fosse ingênuo achar 
que isso seria possível, mas o filme esbarra na impossibilidade de contato, de acesso às pessoas e na 
negação da imagem.

ENTREVISTA - Gabriel Mascaro (Doméstica)

Realizada por Júlio Cavani e Publicada Originalmente no Diário de Pernambuco (16/11/2012 
16:34)

As dificuldades vividas por essas trabalhadoras já são conhecidas e têm sido denunciadas há 

décadas. A situação continua absurda, como mostra o filme, mas há avanços trabalhistas já 

conquistados. O que o filme acrescenta a essa discussão?

 Eu me preocupei em adentrar na complexa relação de afeto e trabalho entre os jovens que 
assumiram a missão de registrar o cotidiano de suas empregadas. É a intimidade   truncada das 
relações que me interessava como potência de olhar. Os jovens me entregaram as imagens brutas 
e a partir disso eu fiz um filme. É neste momento que eu  deixo escapar a minha leitura subjetiva 
na “organização” das imagens.  O desafio da direção, neste filme, diferente do que gritar “ação” e 
“corta”, foi partilhar as subjetividades, agendar os encontros, elaborar os procedimentos de forma 
que este risco da imagem filmada pelo outro me trouxesse surpresas, inquietações... A idéia foi de-
safiar os jovens a uma inversão de olhar, neste caso, a observar por uma semana a pessoa que, em 
muitos casos, o observou pela vida inteira. E nesta semana de redescoberta do olhar, proporcionar 
uma re-negociação de papeis.
 

Qual o melhor termo para definir esse tipo de profissão? A expressão “empregada doméstica” 

é apropriada? A palavra “patrão” é adequada para se referir aos contratantes?

 Para mim a questão central não é a “adequação” das nomenclatura para “resolver” através 
de vocábulos a melhor forma de designar relações de trabalho tão complexas, onde mais do que o 
trabalho, o que está em jogo é também o afeto, o sentimento, a subjetividade, o carinho, às vezes 
o sexo, ou seja, jogos abstratos e corpóreos que não ganham formas matemáticas no fim do mês 
no salário das empregadas. O que descobri com este filme é que em cada família fica latente uma 
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forma muito pessoal de se relacionar com a empregada. O afeto é negociado na esfera pessoal, na 
intimidade. E isso não temos como mensurar. O filme revela essa diferença de relações que pulsa 
diferentemente de residência para residência. A idéia também foi fugir de uma certa lógica esta-
belecida na literatura pós colonialista bastante proliferada a partir dos escritos de Gilberto Freyre 
para descamar um tecido mais próximo dos sentimentos e desejos do presente, diante de todas as 
in(com)possibilidades que o binômio afeto/trabalho nos coloca como desafio político e estético.
 

Você acha que os brasileiros estão conformados demais com a submissão sofrida por essas 

profissionais e todos são culpados? Você fez o filme porque se incomoda e quis fazer sua parte 

para tentar transformar essa situação?

 A questão não é conformismo. A “cultura da empregada doméstica” é parte da identidade 
brasileira. Acho muito importante assumir isso para repensar esta relação identitária que pessoal-
mente me incomoda. E como eu casei uma mulher que é de outro país e não comunga os mesmos 
repertórios de formação identitária que eu tive, ela me trouxe um outro olhar, me ensinou a não 
achar normal o estado das coisas. É um filme que é fruto deste instante em que ela dilata a minha 
capacidade de romper com algumas estruturas de pensamento. A questão das empregadas para mim 
sequer era uma questão. E agora é algo que me estampa os olhos a cada fim de semana quando vejo 
as babás nas praia, nos shoppings, nas churrascarias, nos playgrounds, empregadas cozinhando na 
ceia natalina, ano novo... O filme não intenta julgar os personagens do filme, mas sim atentar para 
o quão complexa é a relação trabalhista que tem resquícios do período escravocrata e como isso ecoa 
no Brasil contemporâneo.

 
O que representa a presença, no filme, da “empregada” de uma “empregada”?

 Uma das jovens personagens no filme é filha de uma empregada que trabalha numa casa 
de classe média, mas a mesma possui dentro do lar uma outra empregada. Para mim este per-
sonagem reforça o grau de enraizamento da “cultura de ter empregada doméstica” presente não 
só na classe dominante, mas como uma realidade presente até em grupos economicamente vul-
neráveis. Então mais do que representar, este personagem vem a romper com alguns estereótipos 
que associam o fato de famílias com empregadas domesticas serem apenas as famílias privilegiadas. 

 
Em uma cena, uma das mulheres assina o termo de cessão de imagem a pedido de um dos ado-

lescentes. Você acha que algumas das personagens aceitaram ser filmadas para simplesmente 

obedecer aos adolescentes, sem consciência sobre esse ato?

 O que mais me interessa no filme é a capacidade de fabular sobre a negociação da imagem 
empreendida entre os jovens e as empregadas, cada um a seu modo. Se os jovens aproveitaram uma 
relação de poder dada para adentrar na intimidade da empregada, ou se as empregadas usaram este 
artifício audiovisual na relação para se auto-ficcionalizar, o que me deixa feliz é a potência dessa 
imprecisão que emana no filme do início ao fim.
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Vocês entraram em contato com elas para confirmar a participação no filme ou a assinatura de 

autorização é suficiente para que suas imagens sejam usadas de maneira livre?

 O único contato que tive com as empregadas foi através das imagens brutas filmadas pelos 
jovens. A tensão do filme está neste descentramento das relações negociais da imagem. Apenas gos-
taria de afirmar que elas não foram “usadas de qualquer maneira”, mas pelo contrário, foram usadas 
com bastante cuidado, critério e com proposição. É na resignificaçãos dessas imagens que surge um 
novo olhar, neste caso, o meu encontro com os jovens e com as empregadas. E não tem como negar 
que o filme é também este meu encontro afetivo e político com o resultado dessas imagens brutas.
 

Quais são seus critérios éticos em relação à exposição da imagem das pessoas? As regras para 

um documentário de cinema são totalmente diferentes das regras seguidas, por exemplo, pelo 

jornalismo?

 Para mim não existem regras éticas para o que eu faço, nem para minha 
vida. A ética não é um pedaço de papel com listas de coerção prescritas, mas sim 
um território vasto de conflitos e desvios de conceitos em constante adensamento. 

 
Na sua opinião, qual deveria ser o valor mensal do salário de uma “empregada doméstica”? O 

que deve ser levado em consideração nesse cálculo?

 Para mim como artista é impossível imaginar uma matemática para falar de algo que é ante-
rior a ela, que diz respeito às relações humanas e sobre o direito de escolha que as mulheres devem ter, 
de poderem escolher serem domésticas se assim entenderem como uma profissão, e serem respeitadas 
juridicamente com base legal por essa escolha. Mas o problema é que a discriminação com as em-
pregadas domésticas tem amparo na própria Constituição Federal. Elas estão excluídas de proteções 
básicas como férias remuneradas, 13o salário, seguro desemprego, seguro acidente, remuneração por 
horas extras e limite de jornada de trabalho.  A um ano de entrar em vigor, a Convenção da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), que visa garantir condições justas e decentes de emprego para 
as trabalhadoras domésticas, ainda não foi ratificada pelo Brasil. Em 2011, dados do Ministério do 
Trabalho indicam que quase 15% das trabalhadoras domésticas do mundo estão no Brasil, com cerca 
de 7,2 milhões. Acho que a arte não tem como alcançar a matemática, mas talvez revelar as camadas 
subjetivas e afetuosas incalculáveis nessa relação de poder e afeto presente diariamente em nossas vidas. 

 
Você acha que os adolescentes estão mais conscientes do que os pais em relação às dificul-

dades de vida daqueles trabalhadores e trabalhadoras? A tendência é a sociedade brasileira 

deve evoluir nessa questão com as novas gerações?

 O país passa por um processo de aceleração do crescimento feroz, mas infelizmente algumas 
transformações  básicas nas relações humanas e sociais estão sendo adiadas por motivos políticos 
mesquinhos.  E assim estamos num Brasil suspenso entre o depois de amanhã e o antes de ontem. 
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ENTREVISTA - Eric Laurence (Uma Passagem para Mário)

De onde veio a ideia da produção do documentário, Eric? De você, de Mário ou dos dois?

 Esse foi um processo muito natural: a gente tinha decidido fazer uma viagem juntos para o 
deserto do Atacama, um lugar que a gente sempre quis ir, e comentei com ele pouco depois dessa 
decisão “Eu quero fazer um filme sobre você, Mário”. Ele ficou muito emocionado e sentiu que 
tinha muita coisa para contar: sobre a superação, a vida, o câncer... Houve uma sinergia muito 
grande naquele momento. A gente chegou a ir na MIMO e não parávamos de falar disso: “poxa, 
vamos fazer um filme juntos”. E aquilo tudo me encheu de energia, me deu uma sobrevida muito 
grande naquele momento. O que tem até uma relação com o próprio câncer, que, no final das con-
tas, terminou trazendo muita vivacidade pra ele. Daí, eu escrevi um roteiro e mandei pra ele. Foi ele 
quem fez a trajetória da viagem, inclusive.

Como foi o processo de explorar a própria intimidade no documentário sem o subterfúgio de 

um enredo e personagens ficcionais?

 Foi um processo delicado, mas também enriquecedor. As filmagens de Mário foram feitas 
apenas por ele - eu não interferi na criação dele - e ele se expõe de uma forma linda, sempre muito 
entregue. E aquilo foi incrível de ver. Quando vi as imagens registradas por ele, senti que eu pre-
cisaria me despir também. Acho que foi a própria postura de Mário que me alimentou a enfrentar 
este desafio.

Mas a sua aparição estava prevista desde o roteiro inicial ou foi aparecendo ao longo do pro-

cesso?

 No roteiro inicial, não estava previsto. Eram só algumas cenas em que Mário estaria no 
deserto e jogaria futebol com os amigos, outra em que ia todo mundo tomar banho nu no lago de 
sal... Mas sempre algo muito discreto. O filme sempre foi muito mais voltado para Mário.

Na cena que acontece nas minas em Potosi, parece acontecer uma cerimônia religiosa. É isso 

mesmo? Como foi o encontro com aqueles personagens?

 Realmente, não deu para descrever muito, porque, se não, ia perder muito tempo fazendo 
isso. Mas ali é uma mina de prata e a cidade toda gira em torno dessa mina. Quando você para em 
Potosi, é normal você fazer esse percurso. Eu o fiz porque imaginei que, já que era algo tão natural 
lá, Mário e eu faríamos. E acabou tendo uma conotação interessante para o filme, porque, quando 
você entra na mina, você vai mergulhando, aprofundando – que é semelhante ao processo de mer-
gulhar dos naufrágios. E aquele mineiro, Antonio, eu conheci porque uma pessoa que eu entrevistei 
em Sucre me falou dele. E isso aconteceu muito no filme: de uma pessoa “puxar” a outra. E eu me 
surpreendi muito com aquele mineiro. A gente ia fazer o passeio na mina e decidimos fazer a entrev-
ista antes de entrar muito na mina – por conta de luz, essas coisas. E eu fiquei muito impactado com 
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a entrevista de Antonio, porque ele fala coisas incríveis - que a morte não é o final, mas o começo 
de tudo. E eu não imaginava aquela profundidade vindo dele. E ele era uma figura tão cativante que 
eu queria ficar próximo, aprender mais com ele. E ele também curtiu muito a nossa presença. 

 A história do ritual é que ali é como se fossem os diabos que protegem a mina, que eles 
chamam de El Tio. Muito curioso isso, porque são dois diabos, que tem uns chifres, uns falos... e 
eles fazem uma cerimônia de proteção: eles bebem álcool puro, bota para o Tio também, acende 
cigarro. Como acontece em algumas cerimônias afro: colocar cachaça e cigarro para a entidade. E 
Antonio fez essa cerimônia pra gente e pro filme. Eu voltei na mina no dia seguinte, porque, quando 
eu filmei com Antônio, era um domingo e não tinha trabalhadores lá. Mas no dia seguinte, eu voltei 
só, já que a equipe tava cansada e era meio exaustivo entrar na mina. Boa parte das imagens foram 
eu, Antônio e a câmera na mão. E isso aconteceu muito no filme: a câmera funcionando quase 
como uma extensão minha, do que eu tava vendo e sentindo. Inclusive, na primeira viagem, fomos 
somente meu irmão e eu. Meu irmão não era de vídeo, mas eu o ensinei a mexer nos equipamentos 
porque eu não queria ninguém profissional - já que eu não sabia o que eu ia sentir. Então, a única 
pessoa que podia ocupar o lugar de Mário era ele. E foi incrível, pois foi quando eu vivi as fases 
todas do filme. 

 Já a segunda viagem foi muito mais para complementar imagens e para fazer as entrevistas, 
porque, na primeira, eu não pude fazer porque eu não tinha técnico de som. Nessa viagem, eu 
chamei uma pequena equipe: uma fotógrafa, um técnico de som e uma produtora, Mas, mesmo 
estando a fotógrafa, sentia necessidade de eu mesmo registrar. Não sei se era porque era um processo 
muito meu, mas boa parte do que ficou no filme foram momentos em que eu estava filmando, at-
ento, como no caso da mina. E isso aconteceu outras vezes: no deserto, eu estava com meu irmão 
e ele estava cansado e não queria filmar. Daí, eu fui sozinho, peguei a câmera, imaginei onde eu 
deveria entrar e entrei. E ficou uma das imagens mais bonitas do filme. 

Como foi o seu encontro com os outros personagens do filme e o desenvolvimento das cenas 

em que eles aparecem?

 Cara, isso foi uma das coisas mais incríveis do filme, que foi conversar com essas pessoas. 
Não só do filme, mas para a minha vida. Primeiro, porque boa parte desses encontros foi aleatória: 
era muito no feeling. Eu olhava para a pessoa e sentia que podia abordá-la. Aquela recepcionista do 
hotel era, na verdade, uma funcionária de uma empresa de turismo que ficava junto ao hotel em que 
a gente se hospedou em Sucre. E nesse dia decidi fazer uma entrevista com ela. A ideia inicial era 
para ela falar do trajeto da viagem, o que me motivou foi isso. Mas a entrevista foi muito bacana - 
apesar de, no filme, ficar restrito a ela comentar sobre a viagem. Ela falou coisas muito bonitas que 
precisaram ser cortadas depois. E o mais impressionante era que essas pessoas, depois da entrevista, 
vinham de abraçar e agradecer, por, naquele momento, elas terem se lembrado dos seus amigos, 
dos seus afetos - e isso me fortalecia muito. O feedback daquelas pessoas me fazia crer que eu estava 
no caminho certo. Foram, ao todo, umas oito a dez entrevistas. Eu não tinha como colocar todas, 
porque eu queria que o filme tivesse um ritmo. Eu passei uns nove meses montando o filme e houve 
um momento em que me questionei sobre o tipo de filme que eu queria fazer - e as entrevistas foram 
muito questionadas. Documentário no Brasil é cheio de preconceitos, de maneirismos estéticos: em 
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certos momentos, existe um formato que vira moda e parece que vira um padrão. Então, eu sabia 
que meus colegas não iam gostar das entrevistas, porque fazer isso no documentário está virando 
algo démodé, mas ao mesmo tempo era muito importante pra mim viver aquelas entrevistas e pelo 
que elas falavam. Eu tinha material para fazer um filme etéreo, mas eu não sentia que era esse o 
filme, sabe? Não queria algo que fosse esteticamente rebuscado, mas que, no final das contas, não 
comunicasse o que, de fato, era função do filme - que era o afeto, amizade, processo de transforma-
ção espiritual, a percepção humana sobre a morte. Prefiro me comunicar de forma honesta com um 
número x de pessoas do que fazer um papel que não seja verdadeiro. 

E o seu filme é sobre encontro, sobre a construção de uma relação. Então, faz todo sentido ter 

a entrevista como ela está no filme.

 Faz sentido porque a câmera funciona quase como um personagem, como meu olhar sub-
jetivo sobre aquele processo. Ele vai nascendo e morrendo constantemente. O próprio processo do 
filme é sobre renascimento e morte: o filme foi concebido de uma forma e, com a morte do pro-
tagonista, eu precisei assumir, me despir e aparecer como personagem. Viver é isso. 

Eu percebo muito uma ideia de uma Jornada de Herói no filme e aliei com a tua experiência 

com roteirista de ficção. Para você, esse foi um movimento que apareceu mais no processo de 

gravação ou somente na montagem?

 Isso apareceu bem mais na montagem, porque, durante as gravações, eu não tinha muita 
ideia do que aquelas pessoas iriam me dizer. Não tinha um planejamento. Eu conheci essas pessoas 
aleatoriamente. Por exemplo, a gente chegou em San Pedro de Atacama e um sujeito nos falou de 
um tour astronômico com um xamã. Eu pensei na hora “é esse que eu quero!”. Antes de gravar, eu 
tive de ir no lugar antes para ele me conhecer e depois é que nós fizemos aquela conversa - que foi 
incrível. Infelizmente, precisou ficar muito curtinha no filme - tamanha a proporção que ela teve. Na 
primeira montagem do filme, ele até tinha uma conotação de xamã (em que ele fazia uma cerimônia 
comigo também), mas na última montagem, eu cortei para ele não entrar numa “categoria” espiri-
tualista. Apesar do que ele dizer ser muito espiritualista, não queria que ele entrasse no clichê do 
sujeito espiritual, da fogueira etc.. Porque, na verdade, todo o processo é espiritual, independente 
da pessoa falar em termos espirituais ou estar nesse tipo de categoria. O que o mineiro fala é tão 
espiritual quanto o xamã, quanto o dono do bar... O papel dele podia ser feito por qualquer pessoa. 
Eu tirei para focar atenção no que ele diz e não no que ele representa. 

 No caso do dono do bar, o papo com ele foi mais divertido. Eu estava bebendo cerveja com 
ele. Ele lembrou de um amigo dele que também tinha morrido de câncer. E ele era um sujeito bem 
divertido: depois, ele fez uma festa pra gente que foi até duas ou três da manhã. E surgiu natural-
mente: cheguei no bar, vi o homem e falei com ele. As entrevistas, então, surgiam de forma muito 
espontânea. Só não coloquei todas por causa do ritmo do filme mesmo e porque muitas delas se 
repetiam no que as pessoas falavam. Até é interessante que eu não contava para ninguém o que eu 
ia perguntar: as pessoas topava fazer a entrevista sem saber o que elas iam dizer. E quando eu ligava 
a câmera, era que eu explicava a situação do filme. E era impressionante como as pessoas se tocavam 
com isso, entende? 
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A cena da projeção de imagens no deserto é particularmente uma das mais tocantes do filme. 

Como foi o desenvolvimento dessa cena?

 Cara, essa ideia nasceu numa conversa com Marcelo Pedroso uma semana antes de viajar. 
Eu já tinha essa ideia de levar Mário simbolicamente comigo para a viagem, mas eu ainda estava 
com algumas dúvidas sobre como fazer. Daí, marquei um almoço com Pedroso, mostrei o roteiro a 
ele e a ideia surgiu nesse encontro. Logo depois, comecei a viajar na ideia: projetar com o carro em 
movimento, em tudo que era lugar... Essa ideia me tomou muito rapidamente e, em uma semana, 
tive de virar para saber como operacionalizar isso: eu tive de mandar fazer um cabo de vídeo com 
dez metros. Tive, inclusive, uma sorte, porque eu descobri que podia ligar o projetor num inversor 
de bateria de carro - e só tinha um inversor desse tipo em Recife. Daí, viajamos eu e meu irmão. 
E, quando a gente estava lá no deserto e aconteceu a projeção, foi surreal. Na primeira projeção, 
quando aparece a imagem de Mário nadando, a gente ficou muito impactado. Porque a ideia era 
projetar tudo, todas as imagens, mas quando a gente preparou essa projeção, não tinha me passado 
pela cabeça a ideia de que daria a sensação de que ele estaria nadando no deserto. Ele saia de uma 
pedra para outra. Daí, que eu tive o clique de que aquela seria uma das grandes imagens do filme: 
ele nadando no deserto. Por isso que eu falo que o filme teve muitos processo de renascimento, de 
reconstrução... Porque as coisas iam acontecendo e eu me tocando, me emocionando. Principal-
mente, na viagem. Eu nunca tinha vivido a viagem, então tudo eu fui vivendo na hora. 

E durante a realização do filme, você achava que Mário morreria?

 Márcio, eu posso dizer, com certeza, que nunca imaginei que Mário fosse morrer. Por dois 
motivos: primeiro, porque ele sempre superava os diagnósticos. Os médicos o consideravam um 
grande exemplo e ele nunca permitia que você olhasse para ele como uma pessoa doente ou frágil. 
E interessante que eu fui para diversos jantares de despedida de Mário, mas ele sempre superava 
os prazos que os médicos davam. E a outra razão é porque eu nunca havia lidado com a morte de 
alguém próximo a mim. Eu achava que a gente faria a viagem e voltaria. E às vésperas da viagem, 
quando eu recebi a notícia, fiquei muito mal, pois todos os conceitos teóricos e racionais que a 
gente constrói na vida não preparam você para isso. E quanto ao filme, eu pensei que o projeto 
havia naufragado, pois era sobre ele, com ele... Daí, algumas pessoas começaram a me dizer para 
continuar o filme, mas eu passei um bom tempo pensando em como isso seria possível. Daí, eu 
recebi as imagens autobiográficas de Mário e pensei: “Que incrível. Eu não posso parar. Tenho de 
fazer essa viagem. Não posso deixar isso em aberto”. E tive a ideia de fazer essa viagem mesmo sem 
ele, para levá-lo simbolicamente ao deserto e superar o acontecido.

E o que ficou da experiência de ir ao deserto do Atacama e finalizar o filme com um olhar 

diferente da proposta inicial?

 Foi um grande aprendizado sobre como a vida é realmente algo muito frágil, sobre a ilusão 
de controle sobre o que nos cerca. Então, não vale a pena ficar preso ao passado ou cheio de ansie-
dade sobre o futuro. Tem de viver o presente, viver essa preciosidade que é a vida. Mário me ensinou 
muito isso. O melhor que a gente tem a fazer é deixar fluir, viver o precioso do momento presente. 
Vivenciar o deserto foi um pouco essa sensação clara de que eu não tinha controle sobre as coisas. 
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Eu tenho uma saudade do que vivi no deserto, mas, ao mesmo tempo, é tudo muito leve, de muita 
felicidade, muita coragem. Uma das melhores coisas foi descobrir a convicção de que eu não podia 
desistir.

Como você vê esse movimento dos documentaristas se voltarem cada vez mais para histórias 

íntimas e particulares?

 Isso é mais recente no Brasil, mas nos EUA é muito comum: os diretores aparecerem nos 
filmes. Eles assumem mais claramente a voz no documentário. No Brasil, a gente tem algumas ex-
periências bem interessantes, como o 33, de Kiko Goifman; e Um Passaporte Húngaro, de Sandra 
Kogut. Márcio, eu posso falar por mim: no meu caso, uma coisa que eu sinto, de maneira geral, 
produzindo documentário. A gente tem uma tendência romântica, no documentário, de achar 
que a gente está tratando com a verdade - e entram várias questões sobre a abordagem da imagem, 
representação, etc.. E isso sempre me afligiu um pouco, porque eu sentia, como realizador, que 
estava manipulando a realidade: ao enquadrar, ao ligar a câmera, ao editar. Existe até uma ex-
periência da física quântica em que um elétron que tem uma trajetória específica por uma fenda e, 
no momento em que ele está sendo “observado”, ele assume outra direção. E isso porque eu estou 
falando de elétrons... Então, eu me sinto mais à vontade trabalhando com ficção, porque o jogo é 
bem explícito. Mas, ao mesmo tempo, essa é a grande característica do documentário: essa dança 
com a realidade. Ser conduzido e, algumas vezes, tentando conduzir. Então, o Uma Passagem para 

Mário só aconteceu porque ele foi muito necessário para mim, existencialmente. Mas eu não tenho 
dúvidas se, um dia eu fizer documentários novamente, eles precisarão ser muito íntimos. Quando 
eu digo íntimo, não quero dizer nem que eu me torne personagem novamente, mas tem de ser algo 
muito pessoal. 

 Inclusive, quando eu fui fazer uma das entrevistas, eu fiquei muito chocado com alguns 
deles desconfiando de mim, exigindo que eu lhes pagasse. Então, eu entrei num dilema ético. Não 
que eu ache um problema isso [essa ideia de pagar entrevistados] - inclusive, eu os respeitei muito 
e continuo respeitando o que foi vivido. Mas, no momento da edição, eu preciso dizer que vivi 
vários embates éticos, porque eu sabia que qualquer elemento que eu incluísse sobre eles, criaria 
um conceito sobre eles. Acho que, para mim, seja esse o grande dilema do documentário: criar um 
conceito sobre uma pessoa ou um determinado assunto. E quando você está estabelecendo um con-
ceito, parece que você está construindo uma verdade sobre aquela pessoa. Algo como uma redoma 
para traduzir uma pessoa ou um assunto – algo que eu acho muito pretensioso, já que as pessoas e 
a realidade são bem mais complexas do que um filme possa captar. Então, quando o documentário 
é pessoal, parece que ele ganha uma força justamente porque o conceito que ela está estabelecendo 
é para ela mesma. É outro conflito ético, na verdade, pois atravessa o que essa pessoa está querendo 
mostrar de si.

 Porque existem muitas tendências que se estabelecem muito mais por modismos do que 
por conflitos existenciais. Talvez esse gesto das pessoas se filmarem mais esteja muito mais atrelado 
com essa sociedade do selfie - que explora sua auto-imagem o tempo todo, que está o tempo todo 
desejando se afirmar - do que propriamente um conflito existencial e ético. 
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Eric, depois de Uma passagem..., você tem interesse em realizar outras obras tão pessoais?

 Não sei te dizer. Como eu também nunca imaginei que fosse fazer esse filme, eu não sei te 
dizer o que pode acontecer. O que eu posso te falar é que todos os meus filmes são feitos com muita 
verdade, sempre tem muito a ver com o que estou passando naquele momento. Se acontecer em 
algum projeto daqui pra frente, ótimo. Mas, no momento, não tenho nada estabelecido, não. Posso 
te dizer que meus próximos projetos serão de ficção, que é uma grande paixão minha. Se eu fizer 
documentários posteriormente, provavelmente, será nessa linha mais pessoal, porque, muitas vezes, 
eu me sinto mais mentiroso produzindo docs do que ficção. Então, eu acho que documentário, 
quando é mais pessoal, ele parece ser mais “verdadeiro”, pois você assume sua posição de maneira 
clara.

E para você, Eric, o que é amizade?

 Interessante que, durante a viagem, eu perguntei a muitas pessoas o que era amizade. E 
quando eu voltei, foi lindo ver que cada uma tinha uma sensação, uma verdade sobre aquilo. E era 
muito pessoal. E, mais pro final da produção, eu perguntei para um senhor português o que era 
amizade e ele, depois de um silêncio, voltou a pergunta pra mim. Depois da surpresa, eu respondi 
que, para mim, amizade é pertencimento. Essa palavra, pra mim, mostra atenção, respeito, dedica-
ção, comprometimento, amor... Incrível quando você olha para um amigo seu e pensa “eu pertenço 
a essa pessoa e ela pertence a mim”. Então, estamos juntos, venha o que vier.
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