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Stranger here
Stranger there

Stranger everywhere
I would go home, honey

but I’m a stranger also there
David Perlov, citando Odetta, em Diary



É porque não temos mais nada a esconder que não podemos mais ser apreendidos.
Devir imperceptível, ter desfeito o amor para devir capaz de amar. Ter desfeito o seu próprio

eu para estar enfim sozinho, e encontrar o verdadeiro duplo no outro extremo da linha.
Passageiro clandestino de uma viagem imóvel.

Gilles Deleuze e Félix Guattari, em Mil Platôs



RESUMO

Este trabalho investiga as imagens que, no cinema, são chamadas documentários. Entretanto, 
procura a relação entre imagem e real, e a possibilidade de produção de realidade, sem passar por 
uma taxonomia de imagens, pelo menos, não em uma que se estabeleça a partir de uma semiótica 
do tipo “significante-significado”. Para isso, utilizou-se dos conceitos de performance e cena, e 
também do de movimento. Nesse sentido, é um trabalho de filosofia, de cinema, de teatro. Nosso 
objetivo é perceber os problemas éticos envolvidos na produção de cinema.

Palavras-chave: documentário, representação, performance, cena, movimento.



ABSTRACT

This work investigates images that, in cinema studies, are called documentaries. However, it seeks 
the relation between image and reality, and the possibility of producing reality, without going 
through a taxonomy of images, at least not in one that is established from a "signifier-meaning" 
semiotic. For this, we used the concepts of performance and scene, as well as that of motion. In this 
sense, it is a work of philosophy, of cinema, of theater. Our goal is to realize the ethical problems 
involved in film production.

Key-words: Documentary, representation, performance, scene, movement.
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INTRODUÇÃO: CINEMA E VIDA, FILMES-DIÁRIO

A primeira frase. É difícil introduzir um trabalho escrito. Parece inicialmente uma tentativa de

justificá-lo, provar porque ele deveria ter sido escrito. Aliás, acho que demanda-se isso,

inclusive – que a introdução esclareça a motivação primeira de por que seguir lendo o

trabalho escrito. Entretanto, nos parece que a justificativa não costuma anteceder a escrita,

nem a leitura. Escreve-se por se escrever, lê-se por se ler, a escrita e o escrito atrás e à frente

de si mesmos. Se somos convidados, por uma questão de gênero acadêmico, a apresentar de

antemão uma justificativa da nossa escrita para um leitor sentir sua leitura justificada, será ou

um embuste (ou um “spoiler”), como se houvesse uma não-escrita sem o escritor, ou uma

não-leitura sem o leitor. A escrita não se justifica enquanto se escreve, a leitura só existe

enquanto lê, e suas linhas vão muito além das páginas impressas.

As linhas deste trabalho começam em algum lugar quando tomei contato com o

documentarista David Perlov e sua obra. Seria, a princípio, para tratar dele, dos filmes-diário,

das suas incursões cinematográficas, que tornavam seu ofício sua própria maneira de viver.

Isso me interessava, e muito. Era difícil elaborar porquê, e, por isso, era muito atraente,

convidativo, elaborar porquê. Vi David Perlov pela primeira vez em uma conferência da

professora Ilana Feldman, em que ela apresentou trechos do primeiro capítulo do Diário

1973-1983. Aquelas imagens me marcaram – especialmente por sua simplicidade, não apenas

tecnológica, mas também técnica. Não há emprego de grandes estratégias narrativas, ou de

inesperadas soluções de montagem. De qualquer forma, fiquei com essas impressões na

cabeça, mas não encontrei mais textos sobre o realizador. O cineasta só reapareceria no ano

seguinte, quando da mostra David Perlov: Epifanias do Cotidiano, organizada pela professora

Ilana Feldman e Patrícia Mourão junto ao Centro da Cultura Judaica no Instituto Moreira

Salles em São Paulo e no Rio. Nessa ocasião, ganhei o catálogo, o qual é a fonte principal dos

textos que dispomos em português sobre Perlov. Ainda assim, só consegui assistir

completamente ao Diário quando comprei a edição francesa do box de DVDs da Re:Voir com

os seis capítulos do filme (hoje existe uma edição brasileira do mesmo box, publicado pelo

IMS). Como sempre, descrever a impressão de um filme é pouca coisa diante do próprio

filme, mas é importante dizer que salta aos olhos não apenas a simplicidade técnica e

narrativa na elaboração do Diário, mas também a elaborada eloquência performática de

Perlov diante do que está realizando. O diretor filma o que vê, e aprende com esse gesto a
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“ver melhor” - e percebe o comprometimento ético que essa simbiose lhe custa, porque agora

ele não mais vai filmar a vida que vive, mas viver a vida filmando. A práxis se torna éthos.

Diante de tal generosidade toda crítica mais “técnica” cai por terra, porque não pode haver

erro naquilo que o cineasta está se propondo – reelaborar todo seu material afetivo fílmico

dentro da ordem criativa e política que lhe interessa.

Assim, entrei numa onda de assistir filmes-diário. A prática de Perlov está longe de ser

única ou a primeira desse tipo. Como nos lembra Dominique Blüher, professora de Cinema

and Media Studies na University of Chicago:

O cinema autobiográfico remonta ao Repas de bébé (1895) dos Irmãos Lumière,
mas será apenas ao final dos anos 60, início dos anos 70, que se criará, no seio do
cinema underground americano, filmes líricos de uma intimidade ainda não
conhecida, e que parece um novo ramo do cinema direto, mais pessoal, mais
'interativo'.1 2

Jonas Mekas, ainda em 68, exibiu uma primeira versão de Diaries, Notes and Sketches, Also

Known as Walden, e, em 72, Reminiscences of a Journey to Lithuania, registros de sua volta

ao país natal após 25 anos de exílio. Há outras experiências de diários filmados – Kodak

Ghost Poem, renomeado Huge Pupils, de Andrew Noren em julho de 68, depois retirado de

circulação pelo autor pelo seu caráter íntimo; David Holzman`s Diary, de Jim McBride, um

falso filme diário também de 68 que utiliza as técnicas do cinema direto para criar uma ficção;

de 71 a 76, Ed Pincus filma seu Diaries; fora dos Estados Unidos, Johan Van der Keuken

filma, em 72, Journal, que, junto com The White Fortress e The Flat Jungle, ambos de 73,

formam a trilogia chamada de North/South, pois, mais que diários, os filmes parecem se

concentrar na relação entre os países ricos do norte com os pobres do sul, o que talvez torne

The Filmmaker`s Holiday, de 74, seu primeiro filme realmente autobiográfico; também em 74

sai Behindert de Stephen Dwoskin; no mesmo ano, Album 1, de Boris Lehman, no qual

1 As citações à Dominique Blüher se encontram em seu texto “Perlov, Mekas, Morder, Lehman et les autres: à
la recherche d’imprédictibles frémissements du quotidien” [Perlov, Mekas, Morder, Lehman e os outros: em
busca dos imprevisíveis tremilicares do cotidiano], presente no encarte que acompanha o box de DVDs de
“Diary: 1973-1983”, de David Perlov, publicado pela Re:Voir, referenciado ao final do trabalho.

2 “On pourrait faire remonter le cinéma autobiographique au Répas de bébé (1895) des frères Lumière, mais
ce n’est qu’à la fin des années 1960 et au début des années, que se créent au sein du cinéma underground
américain des films lyriques d’une intimité inconnue, et qu’apparaît une nouvelle branche du cinéma direct,
plus personnelle, plus ‘interactive’” - Todas as citações em francês dos textos deste trabalho foram
traduzidas pelo autor da monografia.
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Lehman filma e é filmado por 150 pessoas. A produção de filmes-diário só aumentaria através

dos anos (cf. Dominique Blüher).3 4

Esse filmar era novo pra mim, mesmo que seja velho. A novidade, sugerem Deleuze e

Guattari (obscenamente presentes nesse trabalho, ainda que me esforce por citá-los o mínimo

possível), tem proximidade com a forma do segredo, o tempo presente do “já aconteceu” algo,

que agora respira subrepticiamente nas coisas. Um “suspense invertido” (DELEUZE;

GUATTARI, 1996, p.71). Era essa sociedade secreta que eu queria conhecer, essa forma-filme

misteriosa que tornava a câmera uma espécie de prótese da vida ou a vida prótese de uma

câmera.

Uma nova forma de filmar, ficou claro, é uma nova forma de pensar. Era portanto

necessário por o movimento no pensamento; não me interessava justificar porque os filmes

“eram bons”. Isso simplesmente não faz sentido. Mas descobrir o meu pensamento neles,

porque eu também estava subrepticiamente ligado àquele segredo. O esforço de escrever, o

ofício da escrita – e também o do filmar (porque em 2013 e 2014 realizei filmes-diário

perseguindo esse desejo) – levaram-me a esse trabalho, que, ironicamente, não menciona

filmes-diário. Tais filmes são os fenômenos que apresentam essa anomalia que eu tinha

dificuldade de elaborar, mas, aos poucos fui notando, embora a angústia que move este

trabalho para frente venha a partir deles, esta (i.e. a angústia) é anterior a eles. Análise de

filmes, sem filmes.  A monografia tornou-se um trabalho de detetive, investigação com pistas,

mas que é difícil de precisar o crime, e em cada beco encontrava aquele chefe de polícia

dizendo: e onde está o corpo?

É um estudo, ou mesmo apenas uma introdução de um estudo.

Chamei de introdução a uma filosofia cinematográfica de liberdade, porque me

interessa recriar o processo que vincula o cinema à vida. Eis o interesse específico em

documentários – sua particular forma de se entrelaçar com a vida me atrái. Portanto, encontrar

a zona onde esse entrelaçamento acontece é o objetivo deste trabalho, e, nesse sentido, é uma

leitura bastante abstrata. E, apesar do nome pomposo, a monografia não chega a tanto, afinal,

3 Confesso que não conheço bons exemplos de uma prática semelhante no Brasil. Filmes mais recentes, como 
“Um Passaporte Húngaro” (2001), de Sandra Kogut, “33” (2002), de Kiko Goifman, ou “Diário de uma 
busca” (2010), de Flávia Castro, não se configuram, a meu ver, filmes-diário, no sentido estrito. Todos têm 
um pretexto pra filmagem, são como diários-de-bordo, ou investigações pessoais, reportagens, e me parece 
que o principal de um filme-diário é um filmar despropositado, cotiano, sem objetivo. De qualquer forma, é 
evidente que devem existir exemplos nacionais. Fica pra um próximo trabalho.

4 Chega a ser grosseiro como D. Blüher não dá exemplos de mulheres – “News from Home” (1997), de 
Chantal Akerman, ou “Daguerréotypes” (1976), de Agnès Varda, não configuram bons exemplos, mesmo 
que se queira manter o recorte histórico?
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“recriar o processo que vincula o cinema à vida” não é tarefa que cabe fácil em uma vida,

quiçá numa mono. Felizmente não estamos sozinhos nessa solidão.

O primeiro capítulo persegue um artigo publicado pelo documentarista João Moreira

Salles. Em A dificuldade do documentário, Moreira Salles tenta responder à questão essencial

“o que é documentário” e, nesse labor, atravessa respostas célebres de teóricos e realizadores,

até, por fim, apresentar a sua própria, que reconhece na ética a pedra-de-toque da prática

documentarística. Embora parcialmente de acordo, pareceu-nos que a ética invocada por JMS

não é a ética que nos interessa nos filmes. Ao contrário, João faz reverberar seu próprio

moralismo. Mas, apesar disso, é capaz de reelaborar os elementos da questão de forma que ela

pudesse fazer um novo sentido. Esse trabalho nos interessou; a nova maneira de colocar o

problema, em Moreira Salles, era o caminho para inventar novas respostas. Este primeiro

capítulo é o mais “histórico”, espécie de introdução do tema, e o que mais pode ser vinculado

a qualquer coisa como “uma tradição do documentário”.

Pois no segundo, nos interessa fazer uma transversal, e procurar na performance e no

teatro mais ferramentas conceituais que possam auxiliar nosso estudo. Perceber na

performance um gesto específico, que, como as novas elaborações de Moreira Salles ao final

de seu artigo, recolocam os termos, rearrumam o problema. Sinteticamente, entender o jogo

de cena e, a partir dos graus de atuação desenvolvidos por Michael Kirby, notar o território

vago que deve ser ultrapassado para que a ficção ocorra – e isso nos leva ao conceito de

velocidade de atuação. É a noção de velocidade que pode articular os novos termos do

problema, porque acontece entre eles. Mesmo cientes de que muitos meandros se articulam

com essas noções, rascunhar, introduzir o assunto, de maneira clara, foi o objetivo deste

segundo capítulo.

Então no terceiro capítulo, devolvemos nossas descobertas do segundo para o terreno

do cinema, pra descobrir um outro ator no jogo: a imagem audiovisual. Articula-se, nesse

capítulo, os vários espaço-tempos envolvidos na produção de filmes, o papel da montagem, e

os planos do movimento – que é o outro nome do cinema. Como a produção de movimento é,

por tal, produção de realidade. Assim, pudemos identificar nos movimentos da imagem, os

vetores do documentário e da ficção; velocidades específicas de atuação da imagem

audiovisual.

Nossa conclusão mais parece a introdução de um outro trabalho; mais anuncia um

próximo estudo. Porque ao recapitular os pensamentos deste percurso, acaba por escrever

repetido, mas diferente. Rapidamente convocamos algumas ideias que, implícitas, atravessam

toda a monografia, as contra-regras de nossa argumentação. Quisemos, nessa conclusão, dar a
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ver o oceano (e suas muitas boas ondas) de possibilidades que as imagens audiovisuais podem

liberar, sua força política, sua ética de liberdade, seu vetor de vida e criatividade. Talvez esse

seja um trabalho de diversas introduções, afinal…

Alguns esclarecimentos, digamos, metodológicos. O emprego frequente de f icção e

documentário não indica nenhuma oposição entre os termos, nem condiciona que todos os

filmes pertencem necessariamente a um ou outro grupo. Menos que categorias analíticas, são

aqui tratados como processos fílmicos específicos, e, portanto, podem ocorrer ou não em um

filme, e mesmo ocorrer simultaneamente. Aliás, é justamente sobre suas ocorrências que

vamos tratar. Nesse sentido, este é um trabalho sobre o fenômeno de reconhecimento de

ficção e de documentário nos filmes. Prosseguindo, no campo do método empregado nesta

monografia, é importante também destacar que não nos interessa uma taxonomia de filmes.

Entender o que é documentário não pelo cunhar de um conceito ou pelo “clube dos

documentaristas”, tampouco para indicar uma suposta superioridade de uma classe de filmes,

mas sim para compreender um procedimento específico do pensamento. Os termos que

utilizamos são, sabemos, muitas vezes técnicos e podem, num jargão da filosofia sobre

cinema e arte, estar muito vinculados à um conceito determinado. No entanto, ainda que

atentos a esses conceitos e a esse jargão, nosso esforço quase pedagógico é de construir o

pensamento no fluir do próprio trabalho; nos interessa o exercício do pensamento, quer dizer,

o próprio pensar, e, pra isso, que o escrever e o ler transcorram com sua vida própria. E mais,

é preciso que o conceito nasça escrevendo-lendo, que ele surja, por assim dizer,

coletivamente. Eles são as nossas ferramentas do pensar, mas que a maioria das vezes devem

mesmo ser construídas por nós antes de se construir alguma coisa com elas. Insistindo na

analogia, parecem aliás serem ferramentas que se consomem no próprio construir, como

pregos. Assim, pode ser, por exemplo, que o sinistro sintagma realidade seja empregado com

aparente leviandade, algumas vezes mesmo com mais de um sentido ao longo do texto; mas,

que fique claro, não é por falta de rigor acadêmico. Ao contrário, é por compreender que este

vocabulário possuí seu próprio jogo através da história que nos interessamos por toda a

ambiguidade que ele pode trazer, como sentidos que devem ser amarrados (e nunca

conseguimos amarrar completamente, claro, se não o sufocaríamos) na fuga do pensamento

que se delineia no trabalho. É pela ambiguidade que buscamos a precisão, como nos

paradoxos. E, além do mais, usamos realidade como se diz “realidade” coloquialmente, não

necessariamente atrelado à polêmica dos materialistas versus idealistas através dos séculos.

Podemos mesmo dizer que este trabalho ganha com isso. Ele é um exercício que só pôde se
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construir coloquialmente, conversando com amigos e professores, com livros e filmes. Como

escrevem Deleuze e Guattari, é agradável falar que o sol nasce, como todo mundo diz, ainda

que todos saibam que esta é apenas uma maneira de falar (2011, p.17).
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Capítulo 1

É tarefa muito complicada definir o que é documentário. Talvez porque essa palavra já nos

chegue muito carregada de outras implicações. Talvez até porque a questão estaria mal

colocada – a busca por uma identidade específica, por um termo nomeador, parece justamente

ignorar as metamorfoses que atravessam os documentários, especialmente nas últimas

décadas. Documentário poderia ser uma espécie de nuvem – quando se entra numa nunvem?,

o que marca a passagem “ainda fora, agora dentro”?

O documentário contemporâneo é o nome de uma multiplicidade, de algo
indefinível, de uma imagem que é arte e que não é, que é afetada e transforma o real,
que é fundamentalmente aquela imagem que no cinema se liberou de uma
identidade. Se digo documentário não sei do que falo, pelo menos não exatamente,
mas ao mesmo tempo ele existe e insiste, se transformando a cada filme. (…) O
lugar do documentário é esse lugar de indefinição, inapreensível. (MIGLIORIN,
2010, p.9)

- assim se inicia um texto de Cezar Migliorin acerca do documentário contemporâneo

brasileiro, e não poderíamos introduzir o nosso de maneira melhor. 

De qualquer forma, tentar definir o que é documentário parece levantar questões

interessantes para o cinema. No mais, definir documentário como uma “indefinição” não pode

ser um gesto inibitório, castrador, ou policialesco em relação ao esforço de defini-lo. Não

podemos, uma vez dito que é uma indefinição, desistir de defini-lo. Talvez aprender a

recolocar o problema, pra, quem sabe, encontrar outras respostas. Quer dizer, a definição tem

que ser tão vaga (no sentido de movente) quanto precisa (no sentido de necessária) e justa (no

sentido de “do tamanho certo”). Pois se podemos dizer “documentário” e intuitivamente

distingui-lo de outras formas de cinema é, precisa e justamente, porque já temos os meios do

pensamento de formulá-lo. Documentário, portanto, existe – quando? onde? como? 

O documentarista João Moreira Salles, na sua palestra depois chamada de “A

dificuldade do documentário”, tenta apresentar respostas possíveis, e suas nuances, dadas a

essa pergunta essencial: qual a natureza específica do documentário? Sua palestra é muito

marcada pelo livro de Bill Nichols, “Introdução ao Documentário”, por isso, neste primeiro

capítulo, vamos compreendê-los em conjunto, articulando um autor com o outro. O ensaio de

Moreira Salles apresenta, de forma breve, a dificuldade de estabelecer um denominador

comum àquilo que chamamos documentário. Filmes que canonicamente são assim

enquadrados parecem não ter qualquer semelhança formal entre si, com exceção do simples

fato de serem assim reconhecidos, ou seja, de historicamente terem se estabelecido como tais.
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Essa dificuldade, essa indefinição, essa desorientação, marcam a bibliografia que dispomos a

respeito de documentário. “A definição de 'documentário' é sempre relativa ou comparativa.

(…) o documentário define-se pelo contraste com filme de ficção ou filme experimental e de

vanguarda.” sugere Bill Nichols (2005, p.47) e será à partir dessa sugestão que Moreira Salles

irá construir sua linha de raciocínio.

Carl Plantinga5 atribue essa dificuldade de definição, primeiramente, a uma grande

quantidade de formatos reconhecidos como documentários. Ainda que o mesmo talvez possa

ser dito da ficção, o documentário não teria contado com a força estabilizadora de uma

indústria que pudesse impor convenções de estilo e formas narrativas (apud MOREIRA

SALLES, 2005, pp.57-58). Embora esse ponto de partida seja relativamente fraco (afinal,

podemos apontar sem esforço diversos modelos repetidos bastante formalizados por uma

indústria de documentário, seja uma forma “correta” de entrevistar, uma certa câmera na mão

em planos na rua, ou, principalmente, uma tentativa um tanto senso comum de colocar a

entrevista e a fala dos personagens no nível do que é real e no centro do discurso de um

filme), ainda assim, o que transparece com certeza é o fato de que esses formatos repetidos

estão ainda muito aquém do que percebemos como documentário, e que, antes de reconhecer

convenções de estrutura, procuramos estabelecer com esses filmes um certo contrato em que

concordamos que tais pessoas existiram, e disseram o que dizem, que fizeram o que fazem, e

que, em último grau, aquilo tudo pertence ao nosso mundo histórico. Em outras palavras,

ainda que hoje em dia seja possível identificar formas narrativas repetidas no documentário,

não é isso que nos remete imediatamente ao filme como um documentário, mas sim, um

acerto anterior (ou posterior) de que tal filme apresenta fatos e pessoas que pertencem ao

nosso mesmo mundo histórico no momento das filmagens. Para a permanência do

documentário como tal, é preciso que o espectador esteja sempre concordando com esse

contrato.

O que faz, então, o espectador concordar com esse contrato? O que, nos filmes, dispõe

tais cláusulas?

1. Reprodução e representação

Parece-nos que a primeira resposta seria algo assim: em um documentário as imagens

são reais. Essa não é uma resposta ruim. Justamente porque coloca coloquialmente a intuição

em palavras. Mas, se insistirmos, e demandarmos a esse interlocutor hipotético, que não está

pensando muito, que explique melhor, que seja mais preciso, parece que ele diria coisas

5 Carl Plantinga, professor do departamento de Communication Arts & Sciences no Calvin College.
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como: a ficção inventa o seu mundo pra contar uma história, o documentário reproduz a

realidade pra nos mostrar o nosso mundo como ele é. Podemos adiantar que este filófoso

coloquial não está de todo errado, mas que nestas definições lhe escapam os meandros do

fenômeno e não faltam filmes que o deixariam gaguejando. De qualquer forma, tal

argumentação se baseia na oposição entre reprodução, que seria a tarefa dos documentários, e

representação, que ficaria a cargo das ficções. Ainda que aceitemos que uma obra poderia ser

recoberta de ambas as estratégias, caso adotássemos esta definição para uma análise de filmes,

permaneceríamos isolando suas partes – isso é doc, isso é fic, aqui ele fez uma representação,

ali uma reprodução. São conjuntos não apenas distintos, como bem delimitados. Exagerando,

o “documentário em essência” não possuí representações (definição negativa), é pura

reprodução fiel da realidade (definição positiva).

Há uma outra fórmula, que finge colocar esse problema de outra maneira, espécie de

avesso, irmã-gêmea má: não haveria qualquer diferença entre documentário e ficção, são

falsas categorias. Ou: visto que é impossível reproduzir a realidade como ela é, não é possível

existir documentário. Ou: aquilo que chamamos documentário é apenas uma outra técnica de

representação, de ficção. Existem apenas técnicas de cinema. Em que tal formulação se

funda?

Certas tecnologias e estilos nos estimulam a acreditar numa
correspondência estreita, senão exata, entre imagem e realidade, mas efeitos de
lentes, foco, constraste, profundidade de campo, cor, meios de alta resolução (filmes
de grão muito fino, monitores de vídeo com muitos pixels) parecem garantir a
autenticidade do que vemos. No entanto, tudo isso pode ser usado para dar
impressão de autenticidade ao que, na verdade, foi fabricado ou construído.
(NICHOLS, 2005, p.19)

Voltaremos às questões dessa fala de Bill Nichols nos próximos capítulos (tem muita coisa aí),

mas, especificamente ao que tange a não-existência de documentário (apesar desse não ser o

ponto do autor ao formular esse parágrafo): isso nos parece fácil. É fugir do problema. Tal

definição de documentário é arbitrária; ela não está nem um pouco próxima do que se

compreende intuitivamente como documentário. Quer dizer, essa resposta não responde nada

– poderíamos insistir: então qual a diferença da ficção-ficção pra ficção-documentário? Por

que com alguns filmes travamos um certo contrato (aquele contrato) e com outros não? Em

outras palavras, a negação da existência de documentário coloca o conceito antes do

fenômeno, e, como é ilógico, então concluí que o fenômeno não existe. Bom, refaçamos,

então, o problema.

Para Bill Nichols, o contrato do documentário não tem nada a ver com a fidelidade da

reprodução de algum objeto da realidade. Documentário não se estabelece a partir de
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nenhuma noção de fidelidade da cópia. Isso porque, para o autor, o filme (diferentemente da

realidade) é um discurso, um texto. Nichols diz que o documentário “representa uma

determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez nunca tenhamos deparado antes,

mesmo que os aspectos do mundo nela representados nos sejam familiares” (2005, p.47). Ele

estabelece portanto, que a noção de documentário está ancorada dentro dos limites e

possibilidades dos pontos de vista do documentarista e da crítica do olhar de seu público.

Julgamos uma reprodução por sua fidelidade ao original – sua capacidade de se
parecer com o original, de atuar como ele e de servir aos mesmos propósitos.
Julgamos uma representação mais pela natureza do prazer que ela proporciona, pelo
valor das ideias ou do conhecimento que oferece, e pela qualidade da orientação ou
da direção, do tom ou do ponto de vista que instila. Esperamos mais da
representação que da reprodução. [grifo nosso] (NICHOLS, 2005, ps.47-48)

Se assim é, e se percebemos que documentário e ficção são fenômenos distintos, o que

nos faz enquanto público aceitar aquele contrato do documentário se diante de uma

representação? O que o faria, nesse ponto, diferente da ficção? Como compreender a presença

notável (pra não dizer constante) de representações (em diversos graus) dentro do

documentário sem que ele se torne, a seu turno, uma outra técnica de ficção? Moreira Salles

evoca um exemplo clássico dessa questão (2005, pp.58-59): o filme Nanook do Norte, de

1922, de Robert Flaherty, é tido pela história do cinema como o primeiro filme de

documentário. Ainda assim, a película tem, sabidamente, planos onde os personagens

representam cenas requisitadas pelo diretor. Boa parte dos negativos do filme foram

destruídos, então Flaherty retorna pra refilmar as cenas perdidas. Aliás, o momento central do

filme – a pesca dos esquimós – é apresentado de maneira que não correspondia mais à técnica

utilizada por eles. Flaherty os representa utilizando arpões e tendo na caça uma prática

essencial de sua economia. Porém, não só os esquimós não caçavam mais, como nem mesmo

utilizavam arpões quando o faziam – conheciam já o manejo de armas de fogo para esse

propósito (cf. MOREIRA SALLES, 2005, p.59). Será que, uma vez ciente disso, o espectador

se sente traído naquele acordo, que dizia que as cenas e os personagens do filme de

documentário pertencem diretamente ao mundo histórico no momento das filmagens? Por

que, diante dessa óbvia quebra de contrato, Nanook do Norte permanece como “o primeiro

documentário”?

2. Contexto e índice de realidade

É importante notarmos que já nesse ponto estão se colocando diversas questões, e não

tão simples. Nosso cerne – o que é um documentário? - é atravessado por dúvidas bastante
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cabeludas: O que é representação?, e são permitidas dentro de um filme de documentário? O

que é o real? O documentário tem compromisso com a verdade? e qual verdade? e qual

compromisso? Essas questões, latentes já nesse pequeno preâmbulo, são notoriamente muito

complicadas, e de uma complexidade que não é especificamente o objeto desse trabalho. Mais

que isso: são questões que atravessam a História e a filosofia desde a Antiguidade, longe de

serem solucionadas, ou mesmo de se ter “solução” – antes disso, a escolha de como colocá-las

e de como respondê-las parece criar o mundo, mais do que o contrário. Entretanto, na

tentativa de encontrar uma natureza do documentário, seremos constantemente atravessados

por elas, e teremos que simplesmente direcionar possibilidades, elencar respostas célebres ou

historicamente relevantes, identificar suas manifestações no mundo. Este trabalho circula

essas questões, mas não as ataca diretamente. Talvez seja uma espécie de covardia, mas

achamos que é uma covardia justa para uma monografia. A insolubilidade desses

questionamentos está na constituição disso que estamos tentando pinçar, o cinema

documentário, e, está claro, contribuí para a sua já mencionada indefinição.

Para resolver a questão das representações no doc, duas explicações são inicialmente

apresentadas por Moreira Salles. A primeira afirma que documentários são produtos de

agentes que fazem documentário – esses filmes já chegariam a seus espectadores com a

moldura de suas instituições produtoras, que lhes confirmaria que se trata de um

documentário antes que estes iniciem o trabalho de decodificação dos filmes. Ou seja, o

acordo fundamental de que aqueles personagens e falas etc estão ancorados no nosso mundo

histórico (e que, portanto, se trata de um documentário) seria firmado entre produtores e

espectadores antes do filme começar. Muitas vezes, se trata mesmo de um recurso logo no

início do filme: em Nanook, Flaherty utiliza três cartelas explicativas e dois mapas

apresentando a situação e o motivo das filmagens; recurso utilizado até hoje: em Edifício

Master, 2002, a voz de Eduardo Coutinho, o diretor, abre o filme também apresentando a

conjuntura das filmagens – onde e quando estão, o que vão fazer. Para esses “teóricos da

emissão”, seria nesses momentos (seja logo no começo do filme, ou antes da sessão, na

distribuição e no reconhecimento dos agentes produtores por parte dos espectadores) que se

consagraria o acordo do documentário e, a partir daí, esse filme se trata definitivamente de um

documentário – ou até que o acordo de alguma forma seja quebrado (esse seria o caso de

falsos documentários ou “mockumentaries”, que justamente induzem o público a supor se

tratar de um documentário simplesmente utilizando do contexto em que o filme é produzido)

(MOREIRA SALLES, 2005, p.60). “Apesar da circularidade, essa definição funciona como

um primeiro sinal de que determinada obra pode ser considerada um documentário. O
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contexto dá esse sinal; seria bobagem ignorá-lo, mesmo que a definição não seja exaustiva”,

coloca Nichols (2005, p.50).

A segunda resposta desloca o eixo, da emissão para a recepção. Independente de como

o filme se proclama, ou de como os agentes produtores o distribuem, cabe ao espectador vê-lo

como tal. Não apenas no sentido da percepção, mas também através de sua própria escolha. O

espectador deve querer ver tal filme como documentário para que se trate de um

documentário. Moreira Salles cita o teórico Dai Vaughan lembrando uma anedota que conta

que durante as filmagens de um certo filme de o Gordo e o Magro, em determinada cena, os

dois, que interpretam vendedores ambulantes de árvores de natal, batem a uma casa e

oferecem seus produtos. Na cena, o morador não se interessa e fecha a porta, um tanto

rabugento. Diante da irritação do morador, os dois batem na porta novamente, um pouco mais

violentos; novamente, o morador atende e, agora mais irritado, fecha a porta com mais força,

fazendo com que os dois também se irritem mais e gradualmente aumentem a violência com

que batem na porta, de forma que ao final os dois destroem toda a casa, numa progressão de

fúria patética. Porém, segundo essa anedota, por conta de um erro durante as filmagens, eles

teriam confundido a casa que a produção comprara para ser destruída, esta era do outro lado

da rua, de forma que, agora, esta cena não seria mais uma ficção cômica de dois vendedores

de árvores de natal grotescos, mas sim, um documentário sobre um gesto de violência gratuito

dos dois comediantes contra um morador inocente. (MOREIRA SALLES, 2005, pp.61-62)

Ou seja, ao espectador ciente dessa informação (provavelmente apócrifa), essa cena deixaria

de ser recebida como ficção e se tornaria um documentário, ao contrário de como foi

originalmente produzida. O mesmo se passaria com a cena citada de Nanook, que deixaria de

ser um documentário sobre a pesca tradicional dos esquimós registrada diante da objetiva, e

passaria a ser uma cena dramatizada, representada, dessa pesca, ou seja, uma ficção. Todo

filme, poderia, portanto, ser visto como documentário, caso o espectador escolhesse perceber

tudo aquilo que na imagem é indicial à realidade.Voltamos à reprodução versus representação.

E novamente esbarramos com uma questão bastante complexa, sobre o índice de

realidade de imagens fotográficas e sobre a impressão de realidade gerada por elas e, de forma

ainda mais poderosa, por imagens em movimento, como Bill Nichols comenta naquela

passagem já citada dos meios e tecnologias do cinema. Ainda que seja também um ponto

muito estudado e longe de ser comum acordo entre teóricos e que vá muito mais longe do que

este trabalho se pretende, gostaríamos de pensar que essa impressão de realidade gerada por

imagens fotográficas é tão marcante, que o indiciamento com o mundo histórico a partir delas

é, para quase todos, tão natural (esta palavra é justamente a inflexão, por isso o seu emprego
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nesse momento) que pode mesmo ser usado como prova judicial cabal de que um fato

realmente ocorreu no passado – “uma imagem fala mais que mil palavras”. Pra além de

qualquer depoimento, uma foto ou um vídeo de qualquer evento que seja funciona diante da

nossa legislação e do nosso tribunal como um índice incontestável de que aquilo é um fato.

Por muito tempo, convencionou-se que o documentário seria justamente o gênero que

trata desses fatos, de testemunhos fotográficos e fonográficos de uma parcela da realidade.

Quando Bill Nichols afirma que um documentário é uma representação, e não uma

reprodução, está justamente se contrapondo a essa convenção, que crê, por exemplo, que

estratégias reflexivas de documentário (um filme que comentasse sua própria produção para

relativizá-la diante da ideia de verdade) abalam a capacidade do gênero de “capturar a

realidade”, de reproduzir o real. Quer dizer, é lógico que elas (i.e. as estratégias reflexivas)

abalam essa capacidade, mas justamente porque o documentário não está relacionado

exatamente a essa captura reprodutiva apenas.

Podemos apresentar em oposição dois conceitos importantes para compreensão de

nosso estudo: a diferença entre documento e documentário. Documentos possuem

essencialmente essa característica indicial com o real (cf. MOREIRA SALLES, 2005, p.61).

Nesse sentido, qualquer filme é um documento da presença daqueles atores naquele local

àquele dia e hora dados, ou de qualquer fato registrado pela câmera, no seu sentido de objeto-

índice da realidade de um tempo passado. Ainda que as novas tecnologias digitais estejam

prestes a tornar ainda mais difusa essa fronteira6, enquanto isso não ocorre, podemos garantir

que aquela imagem possuí uma relação de contiguidade direta com seu modelo no real, tanto

no nível fotográfico quanto no nível fonográfico – também as vozes e sons são vinculados

diretamente a seus emissores na realidade (não necessariamente à imagem que o/a

acompanha, lógico). Assim se reconhecem os documentos audiovisuais.

O documentário, entretanto, não parece dizer respeito apenas a isso, embora, ao que

tudo indica, esteja carregado dessa força de “indicialidade”, mesmo nos momentos mais

“representados”.

De qualquer forma, tanto a ênfase na emissão, quanto a ênfase na recepção depositam

a essência da nossa percepção de filmes como documentários num espaço de conjuntura. Para

esses teóricos, a natureza do documentário não está ancorada em características formais ou

estruturais, mas sim contextuais. Nessa acepção, um mesmo filme, seja ele qual for, poderia

6 Talvez já tenham mesmo acabado com qualquer fronteira – o que pensar do recente Rogue One: A Star Wars
Story (2016), dirigido por Gareth Edwards, filme live-action que conta com versões produzidas em 
computador dos atores Peter Cushing e Carrie Fisher? Há ainda sinais fotográficos inquestionáveis?
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em momentos distintos ser chamado documentário e, em outros, ficção. Essa explicação,

porém, nos parece insatisfatória. Claro que podemos, como espectadores, prestar atenção a

características indiciais dos filmes, percebendo-os como documentos, mas isso não os torna

documentários. Moreira Salles nos oferece um exemplo divertido:

(…) sem dúvida O Mágico de Oz também pode ser assistido como um documentário
– no caso, um documentário sobre o estilo de atuação de Judy Garland por volta de
1939. Entretanto, sabemos intuitivamente que existe uma diferença profunda entre O
Mágico de Oz e, digamos, Cabra marcado para morrer; tão profunda que faz cada
um desses filmes ser irredutível ao outro. (…)  É possível que, (…) O Mágico de Oz
possa ser analisado como documentário, mas seria um erro conceitual classificá-lo
assim. Ele é, e será sempre, um filme de ficção no qual as pessoas cantam. É a
história do cinema que diz assim. Por sua vez, Nanook do Norte nunca deixará de
ser um documentário. (MOREIRA SALLES, 2005, p.62)

Raios, mas por quê? Por que Nanook do Norte é considerado um documentário? – e

mais ainda, o chamado primeiro documentário, quando sabemos muito bem que a clássica

história do cinema se inicia com as tomadas notadamente não-ficcionais dos irmãos Lumière?

3. A Retórica Narrativa do documentário

Para Nichols e Moreira Salles, justamente porque o filme de Flaherty não é apenas um

registro do esquimó Nanook; justamente porque seu filme apresenta uma retórica narrativa

que o recobre e que empresta sentido a seus planos. Bill Nichols: 

A lógica que organiza um documentário sustenta um argumento, uma afirmação ou
uma alegação fundamental sobre o mundo histórico, o que dá ao gênero sua
particularidade. Esperamos nos envolver com filmes que se envolvem no mundo.
(2005, p.55)
 

Flaherty percebe que o cinematógrafo não é um braço da antropologia, que o cinema é um

gesto de imaginação. Imaginação que alguns dizem que Flaherty tinha em excesso, mas que

com certeza faltava aos que o antecederam no campo da não-ficção cinematográfica, seja os

irmãos Lumière ou mesmo o Major Reis, que entre 1912 e 1917 rodou seu filme Ao redor do

Brasil (cf. MOREIRA SALLES, 2005, p.63). Seus filmes são registros do que viram, mas

apenas registros.  

A camada retórica que se sobrepõe ao material bruto, esse modo de contar o
material, essa oscilação entre documento e representação constituem o verdadeiro
problema do documentário. Nossa identidade está intimamente ligada ao convívio
difícil dessas duas naturezas (MOREIRA SALLES, 2005, p.64). 

Todo o movimento argumentativo dos autores que estamos apresentando se esforça em

diferenciar documentário de seus “primos”, esta “oscilação entre documento e representação”:

de um lado o cinema de ficção, do outro, os documentos e/ou outros audiovisuais não-
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ficcionais, como o jornalismo. A representação o distinguiria destes últimos – a princípio, uma

reportagem necessariamente não se utiliza de representações na sua relação com a realidade

(os problemas deste raciocínio já começam a aparecer...). Do outro lado, o contexto (de

emissão e recepção) pode servir de primeira instância para distingui-lo das ficções, mas ainda

não é definitivo.

Ambos os autores insistem na ideia de que um documentário está justamente fundado

na capacidade discursiva de um filme sobre as imagens capturadas, em outras palavras, na

narrativa que organiza os planos e sua capacidade de envolvê-los não num mundo imaginado,

mas no nosso mundo histórico. Em outras palavras, documentários implicam uma ideologia.

Continuando essa linha de raciocínio, nos aproximamos de um ponto importante: o tal

acordo do documentário não está vinculado essencialmente a um contexto, mas a um

determinado tipo de discurso, uma retórica (cinematográfica) específica. Esta qualidade o

diferenciaria tanto da ficção strito senso, quanto também de outras narrativas não-ficcionais.

Nos parece evidente que essa retórica específica não está na escolha do “assunto” do filme.

Apesar de a escolha dos fatos retratados ser um critério relevante, não é decisivo dentro da

nossa percepção de se tratar de um documentário ou uma ficção – vide auto-biografias e

filmes de época. Moreira Salles: “Ninguém confundiria o filme Olga com um documentário, e

sabemos muito bem, no mínimo intuitivamente, por quê” (2005, p.66) (existem, claro,

exemplos mais complicadores, como A Batalha de Argel (1966), de Gillo Pontecorvo, ou

Iracema – uma transa amazônica (1975), de Jorge Bodanzky e Orlando Senna).

Se esta retórica não está no tema do filme, deve estar na forma de abordá-lo (i.e. o

tema): se o cinema é um filme sobre algo – como afirma Dai Vaughan7 para diferenciar

cinema de realidade: “um filme é sempre sobre alguma coisa, a realidade não” ( apud

MOREIRA SALLES, 2005, p.65) – o documentário não estaria no objeto (algo), mas na

preposição, sobre. Tal retórica busca confirmar aos espectadores aquele acordo. Ou seja, o

discurso do documentário envolveria um modo assertivo de se dirigir ao público, lhes

assegurando que aqueles sons e imagens pertencem ao nosso mundo histórico. 

Vale destacar que isso não quer dizer nenhum tipo de “naturalismo” cinematográfico –

ainda que usem diversas técnicas, digamos, “irreais” (como câmera lenta, uma forma irreal de

se movimentar; trilha sonora, um som que não acompanha a imagem; edição não cronológica;

etc.), o documentário permaneceria afirmando se tratar do real. Afinal, essas técnicas não são

técnicas de ficção, mas de cinema.

7 Dai Vaughan, montador e escritor. Trabalhou em documentários e séries documentais para a televisão 
inglesa. Escreveu livros sobre sua prática, entre eles, For Documentary.
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Se optamos por reconhecer que o documentário existe quando se utiliza das técnicas

de cinema em uma retórica própria que o diferencia essencialmente da ficção e de outras

narrativas não-ficcionais, podemos então tentar estabelecer qual sua síntese sintática. Afinal, a

noção de retórica e discurso é necessariamente formulada em torno de uma sintaxe.

Tradicionalmente, eu falo sobre você para eles é a fórmula mais comum: o documentarista,

“eu”, aborda um objeto, “você”, e o exibe sob seu ponto de vista (a retórica narrativa que

recobre o objeto) para uma platéia, “eles”. Historicamente, entretanto, talvez a fórmula mais

próxima seria eu falo sobre ele para nós, afinal, de um modo geral, o público dos

documentários costuma ser mais semelhante ao próprio realizador que ao objeto retratado (o

índio, o nordestino, o negro pobre, a seca etc.) (cf. MOREIRA SALLES, 2005, p.67 e

NICHOLS, 2005, pp.40-46) – embora talvez, se adotarmos uma posição otimista, podemos

estar cada vez mais “democratizando” o acesso a filmes e aos meios de produção de filme, o

que embaralharia essa expressão sintática. Mas tanto faz. O que fica delineado quando

adotamos essa perspectiva (a saber, a de que há uma retórica específica que recobre o material

filmado) é uma ideia de documentário que atravessa o realizador e se choca nas pessoas

(“eles”) retratadas. “O cinema é a única arma que possuo para mostrar ao outro como eu o

vejo”, frase célebre de Jean Rouch sobre sua prática. O documentário é o discurso articulado

do realizador sobre aquele encontro, é como os documentaristas mostram aquele encontro

específico. E, uma vez que recobertos de uma ideologia anterior do documentarista, de sua

retórica, aquelas pessoas no filme não são exatamente aquelas pessoas como no mundo “real”,

são uma representação possível delas, são, para Moreira Salles, personagens. 

Para este [i.e. o realizador] – que teve o personagem diante de si, que respirou o
mesmo ar que ele; que sentiu com ele calor, se estava calor, ou frio, se estava frio, e
que junto com ele se aborreceu quando uma sirene de ambulância interrompeu a
fala; que riu, que se interessou ou se irritou com o que foi dito – o filme é uma
redução da complexidade, uma diminuição da experiência. Ou, para sermos mais
otimistas, é no mínimo a construção de uma outra experiência. Nela, a pessoa, cada
vez mais distante, cede lugar a algo próximo, o personagem. (MOREIRA SALLES,
2005, pp.67-68)

Ou seja, perceber que talvez documentários não sejam sobre o outro como ele é, mas

sobre como o realizador escolhe mostrar o outro. 

4. A ética do documentário

Diversas questões poderiam criar nuances nessa definição: o nível de participação

desse “outro” retratado no processo criativo do documentário, o quanto este outro se

reconhece ou não no personagem, o quão ciente ele é do funcionamento de um processo de
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produção de um filme etc. Mas tanto faz – nosso interesse será desmontar este raciocínio,

como veremos.

João Moreira Salles funda aqui sua definição sobre qual a natureza do documentário:

diante das constelações de possibilidades de personagem de um objeto retratado, cabe ao

realizador escolher qual (ou quais) estarão presentes no filme, uma vez que é impossível

retratá-lo “em si”. Ele escreve: 

O paradoxo é este: potencialmente, os personagens são muitos, mas a pessoa
filmada, não obstante as suas contradições, é uma só. Aqui – precisamente aqui –
reside para mim a verdadeira questão do documentário. Sua natureza não é estética,
nem epistemológica. É ética. (2005, p.68)

E continua mais adiante: 

O que nós documentaristas temos de lembrar o tempo todo é que a pessoa filmada
possui uma vida independente do filme. É isso que faz com que nossa questão
central seja de natureza ética. Tentando descrever o que fazemos numa formulação
sintética, eu diria que, observada a presença de certa estrutura narrativa, será
documentário todo filme em que o diretor tiver uma responsabilidade ética para com
seu personagem. A natureza da estrutura nos diferencia de outros discursos não-
ficcionais, como o jornalismo, por exemplo. E a responsabilidade ética nos afasta da
ficção. (2005, p.70)

Bill Nichols chega a mesma conclusão, e afirma:

[há] uma parcela de responsabilidade diferente sobre os cineastas que pretendem
representar os outros em vez de retratar personagens inventados por eles mesmos.
Essas questões adicionam ao documentário um nível de reflexão ética que é bem
menos importante no cinema de ficção. (2005, p.32)

Creio, entretanto, que é aqui positivamente que nos afastamos das noções de Moreira

Salles e Bill Nichols. Eles se prendem nessa armadilha do que as pessoas são em contraste ou

oposição ao que são os personagens que surgem a partir delas – só por isso Moreira Salles

pode afirmar que o filme é uma redução da experiência, ou “que a pessoa filmada só terá os

poucos momentos em que a câmera estiver ligada para dizer quem é”; e é sobre essa noção de

disparidade entre ente filmado e personagem do filme que Moreira Salles funda a ética do

documentário, sem perceber, no entanto, que, se essa ética existe, ela é com certeza posterior a

elaboração do filme como documentário, ou seja, apenas porque sabemos que o filme é um

documentário e que portanto está envolvido naquele acordo específico, é que podemos

postular críticas de cunho ético para com a abordagem dos personagens ou pessoas

representadas.

Além disso, ao deslocar a questão para a retórica própria do realizador, coloca na

vontade deste toda a potência do documentário, toda sua intensidade. Documentário se torna

um fenômeno de sujeito. Em outras palavras, Moreira Salles e Nichols não encontram a ética,
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mas fundam uma moral, que fica evidente nesta passagem: “A ética existe para regular a

conduta dos grupos nos assuntos em que regras inflexíveis, ou leis, não bastam.” (NICHOLS,

2005, p.35) Quer dizer, a ética para o autor é a onipresença da regulação da conduta – outros

autores chamariam isto de culpa. A passagem continua com perguntas como: “Devemos dizer

às pessoas filmadas por nós que elas correm o risco de fazer papel de bobas ou que haverá

muitos que julgarão sua conduta de maneira negativa?” ( ibidem, p.35) Deveria tal diretor,

deveria o outro, deveria aquele, dever, dever…

O que é mais contraditório é que ambos autores inicialmente frizam que documentário

não se vincula à cópia (reprodução) recalcada de um modelo ideal (a realidade), como

apontamos, mas ao final, propõe um sistema idêntico.

Portanto, buscaremos encontrar uma outra possibilidade. Tentaremos reformular o

problema, sem exatamente procurar o documentário nas noções de representação e

reprodução, mas nas de cena e performance – que, vale dizer, possuem uma formulação ética

totalmente inversa, muito mais próxima, nos parece, da experiência dos documentários e,

porque não, do próprio Moreira Salles, em filmes como Santiago.
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Capítulo 2

Como dissemos, o esforço empreendido por Moreira Salles só pode nos levar até certo ponto.

Tanto a crítica quanto a arqueologia que ele traça do debate em torno de documentário

investem na Ética o ponto de inflexão, a dobradiça, entre documentário e ficção – e, mesmo

que se admita obras híbridas, é nesse aspecto que um filme dialogaria com o acordo do

documentário, ou seja, que criaria sua relação específica com nosso mundo histórico. O

curioso, é que não é difícil pensar contra-exemplos. Tropa de Elite, Cidade de Deus, Que

horas ela volta?, ou mesmo Se eu fosse você. Filmes de ficção também levantam questões

éticas de representação, seja de maneira mais pungente, com em Tropa, ou “invisível”, como

em comédias românticas de classe média. Suas representações também encontram na

realidade seus pares inspiradores, também indagamos esses filmes nos mesmíssimos aspectos,

sua justiça (grau de ajuste) e sua “verdade” (grau de alcance). É “outra” a ética da ficção?

Existe “outra ética”? É nisso que Moreira Salles aposta suas fichas? Sinceramente, não

sabemos dizer; mas não nos parece interessante e nem produtivo se alongar nesse assunto: não

é daí que vamos compreender a natureza específica do documentário. Não é traçando a linha

divisória do alcance ético da ficção e do documentário, ou as implicações implícitas de cada

um, que vamos diferenciá-los. Por quê? Porque esta ética, ou estas éticas, são já elas mesmas

uma consequência da diferença. É justamente porque insistentemente percebemos diferença

entre os dois termos (ficção e documentário) que os relacionamos (ou não) a questões éticas

distintas. Moreira Salles reconhece uma espécie de termômetro que podemos usar para

reconhecer os filmes, mas não o que faz um filme ser mais ou menos quente, mais ou menos

frio.

Entretanto, sua elaboração dá uma guinada essencial. Ao transpor a discussão de

aspectos estruturais, seja de forma e conteúdo, seja de contexto, e levá-la ao campo da ética,

reestabelece os termos não mais indagando a realidade dos filmes, ou algo de concreto em seu

processo, mas um material abstrato. Retira o debate do campo do “real” para o campo do

“mental”, e essa inversão, ou melhor, per-versão, é importante, porque não se trata mais de

procurar a realidade da realidade, esse abismo de pensamento, mas sim a produção de

realidade.

1. Velocidade de atuação

Se queremos seguir nesse trajeto talvez seja preciso dar um passo atrás para dar dois

pra frente. Vamos traçar um paralelo entre documentário e performance. Não com intuito de
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igualá-los, mas de arriscar analogias possíveis entre os dois campos que são promissoras para

nossa resistente questão o que é documentário.

Temos alguma noção de que talvez este seja um gesto pouco estratégico. Performance,

como documentário, tem seu próprio labirinto de questões. Seria, ela mesma, um assunto

igualmente desafiador de tratar numa monografia. Nossa tentativa aqui não é de entender o

que é performance (não mesmo!), afinal nem entendemos o que é documentário, mas

exatamente notar como são não-entedimentos semelhantes. Em outras palavras, roubar alguns

termos do debate sobre performance para o nosso sobre documentário, nessa intersecção do

que não se sabe sobre os dois.

Em “Dicionário de Teatro”, o professor Patrice Pavis apresenta a seguinte definição no

verbete “performance”: “A performance ou performance art, expressão que poderia ser

traduzida por ‘teatro das artes visuais’, surgiu nos anos sessenta (…) chega à maturidade

somente nos anos oitenta”, e, logo adiante, “A performance associa, sem preconceber ideias,

artes visuais, teatro, dança, música, vídeo, poesia e cinema. É apresentada não em teatros, mas

em museus ou galerias de arte.” (2008, p.284) Até aqui, percebe-se, é uma defição bastante

vaga; mas então, fala-se daqueles que a praticam:

O performer não tem que ser um ator desempenhando um papel, mas
sucessivamente recitante, pintor, dançarino e, em razão da insistência da sua
presença física, um autobiógrafo cênico que possui uma relação direta com os
objetos e com a situação de enunciação. (ibidem, p.284)

Nos chama a atenção a frase “o performer não tem que ser um ator desempenhando um

papel”. Qual a diferença entre um e outro (i.e. o performer e o ator)? O que faz do ator, ator?

Ou do que ele faz em cena um “papel” ou não?

“Muitas vezes, o ator do teatro (…) não é mais alguém que representa um papel, mas

u m performer que oferece à contemplação sua presença no palco” (LEHMANN, 2007,

p.224), afirma o dramaturgo e professor Hans-Thies Lehmann em “Teatro pós-dramático”. E

para fazer a distinção, ou os graus de distinção entre um e outro, convoca algumas ideias de

Michael Kirby8, que vamos apresentar esquematicamente. Kirby, segundo Lehmann, nomeia 5

graus de atuação em um gradiente que iria da não-atuação à atuação, ou atuação sem matriz

( 1 ) à atuação com matriz integral (5). Importante ressaltar que não nos interessa

especificamente cada um desses graus, ou o nome que é dado a cada grau. Aliás, tentaremos

superar a própria noção de gradiente, mas, por enquanto, vale acompanhar o raciocínio de

Kirby.

8 Michael Kirby, professor do departamento de Performance Studies na New York University.
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1) atuação sem matriz diz diretamente respeito a uma atividade executada em cena; “se refere

a uma presença na qual o ator não faz nada para reforçar a informação transmitida por sua

atividade” e dá como exemplo os auxiliares de cena no teatro japonês.

2) matriz simbolizada é a realização de uma ação, ainda sem imitar, mas que convoca pra si

uma relação de analogia. Kirby exemplifica com um ator que “manca como Édipo”9, mas não

porque este imita a ação de mancar – na montagem em questão, uma tala em sua calça o

obrigava a mancar, quer dizer, o ator apenas realiza a ação de andar, efetivamente

constrangido pela tala e, portanto, manca.

3) atuação admitida é para Kirby quando o signo da atuação “vem de fora” da cena, ou seja,

não diz respeito a nada produzido pelo gesto do ator, mas de uma compreensão dos

espectadores do lugar onde aquele gesto ocorre frequentemente. Exemplo: atores que jogam

cartas em um canto em uma cena de bar. Ainda que não “estejam atuando” em estrito senso

(podem muito bem estar efetivamente jogando cartas), são percebidos como atores, e mais,

criam o espaço do bar.

4) a atuação simples já convoca “participação emocional clara” e “vontade de comunicar”,

ainda que muitos gestos não configurem ficção. É o caso dos atores do Living Theater10

quando atravessam o público com declarações como: “não posso viajar sem passaporte” ou

“não posso tirar a roupa”. De fato, tais declarações procedem no nosso mundo “fora da cena”,

mas ainda assim essa já seria uma etapa mais articulada com um processo de atuação;

5) por fim, a atuação complexa diz respeito diretamente a efetuação completa de atuação que

emana diretamente da cena e dos atores em cena. É o grau onde se realiza a ficção plena, e

onde o termo “atuação” é usado habitualmente. (apud LEHMANN, 2007, ps.224-225)

Claro que estes são graus de uma escala de cinzas, quer dizer, se diluem o primeiro no

segundo, o segundo no terceiro, podem ocorrer ao mesmo tempo (uma cena em que um

personagem anda de bicicleta e declama seu texto possuí quais e quantos desses graus?),

como as doze notas da escala musical em um instrumento não-temperado. Ainda assim, o que

9 Ficamos sinceramente intrigados com este exemplo, uma vez que não é senso comum que Édipo manca. Não
sabemos dizer se isso é algum tipo de erro ou desatenção, seja da tradução, de Lehmann ou mesmo de Kirby,
e se referia originalmente à, digamos, Ricardo III, sabidamente um personagem manco, ou se há alguma
montagem em que Édipo era sempre um ator mancando; ou ainda se em algum texto clássico, talvez Édipo
em Colono, o antigo rei de Tebas é, além de cego, manco. Ou talvez diga respeito ao fato de Édipo quando
criança ter sido amarrado pelos pés, “pés inchados”, ainda que isso não seja costumeiramente reforçado por
nenhum problema no andar de Édipo adulto. De qualquer forma, fica a dúvida. Bom, o livro escreve
“Édipo”, transcrevemos, pois, Édipo.

10 Living Theater, grupo de teatro americano fundado em 1947, com base em Nova York. O grupo possuí uma
longa tradição de teatro experimental e performances na rua. Não sabemos se o exemplo apresentado por
Kirby é de fato um trabalho do grupo ou hipotético.
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nos interessa é precisamente qual parâmetro Kirby decide utilizar para balizar estes graus,

quer dizer, que eixo este gradiente percorre; a saber: a velocidade.

É a velocidade da passagem de um gesto à atuação que determina seu grau nessa

escala, seja da não-atuação que “se refere a uma presença” (LEHMANN, 2007, p.224), o

grau mínimo, dito imediato; até atuação com matriz integral, o grau máximo. A matriz em

questão diz respeito à completude do símbolo, à integralidade do processo de simbolização. O

que está sendo medido é a velocidade de ocorrência da representação. Em outras palavras, a

pergunta pra Kirby é: o sentido acontece imediatamente, colado ao gesto ou presença que o

desperta; ou, ao contrário, é resultado de um percurso de significação mais ou menos

completo? É difícil pensar se é possível atingir um grau zero, quer dizer, uma atuação

totalmente não-representativa; assim como nos parece que para atingir esse grau 5 quase que

necessariamente se passa por todos os anteriores. “Este [último grau] se aplica ao ator, ao

passo que o performer se move principalmente entre a ‘atuação simples’ e a ‘não-atuação’.”

(ibidem, p.225) Isso porque, como apresenta Lehmann, a performance pode ser entendida

“como uma tentativa de conceitualizar a arte no sentido de propor não uma representação,

mas uma experiência do real (tempo, espaço, corpo) que visa ser imediata” (ibidem, p.223,

grifo nosso) ou, seguindo o verbete de Pavis, já citado, possuir “uma relação direta com os

objetos e com a situação de enunciação” (PAVIS, 2008, p.284, grifo nosso). Ou seja, a

performance escolhe não representar, ou pelo menos “visa” a não-representação, para acolher

uma experiência de real específica, de um tempo-espaço específico, coladíssimo ao nosso

tempo histórico, ou “situação de enunciação”, que só pode se efetuar em determinadas

velocidades de atuação, ou muito rápidas, imediatas, ou mesmo totalmente “imóveis”.

Significa dizer também que a atuação se move de tal forma que é impossível precisar

quando ela começa e quando termina. Sabemos dizer apenas, “ainda não começou” e, “agora

já começou”, sempre pra acontecer, ou já “acontecida”. Pegamos uma atuação sempre pelo

meio, e interrompemos antes do fim: “ainda não acabou” ou “agora acabou”. Assim, a atuação

é um vetor de certa velocidade, mas não uma linha que liga dois pontos, visto que não nos é

dado perceber o ponto de partida ou o ponto de chegada – movimento infinito até que pare.

2. Real e Cena

Aliada a essa noção que chamamos “velocidade”, estas definições de performance

também mencionam o espaço onde se efetua uma ou outra forma (ou grau) de atuação. A

performance, dizia Pavis, “É apresentada não em teatros, mas em museus ou galerias de arte.”

(PAVIS, 2008, p.284). Não apenas em museus ou galerias: as performances são apresentadas
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em todo e qualquer espaço: nas ruas, em apartamentos, ao ar livre ou em espaços fechados, no

ônibus, no parque, no hospital, nas prisões, através do rádio ou da televisão etc. Justamente na

sua busca por acoplar a arte a uma experência de real, a performance atravessa todos esses

espaços e situações, exatamente para que eles integrem também o que está sendo feito. Ou

melhor, fazer o espaço integrar a “obra” é trabalhar com uma materialidade típica da

experiência do real que temos a maior parte de nossas vidas. A ficção, por outro lado, cria pra

si justamente esse outro espaço-tempo em que a representação ocorrerá. Vamos chamar esse

outro espaço-tempo da ficção de cena. Escolhemos esse termo porque “cena” integra

largamente o vocabulário técnico de teatro e das artes em geral e muitas definições diferentes

podem aparecer, desde o espaço concreto onde ocorre uma peça de teatro (o próprio palco;

essa é uma definição etimológica, visto que o palco grego se chama skênê), até como

sinônimo de cenário (cf. PAVIS, 2008, pp.42). Para nós, cena é um termo agradável porque a

implicação parece intuitiva, principalmente em falas coloquiais como “ele fez uma cena” pra

se referir a alguém que exagerou ou “passou dos limites”. O limite implícito nessa fala é

justamente a criação de um espaço teatral. E é assim que será empregado nesse trabalho.

Porque é evidente que as cenas podem ocorrer não apenas em espaços preparados pra

isso, como palcos de teatros (vide a etimologia), mas também em qualquer lugar que sirva de

espaço de uma representação. A prática de teatro de rua chama muita atenção pra isso. Talvez

os atores estejam mesmo misturados entre pedestres e, nesse instante, não estão atuando,

realmente nada de extraordinário acontece, e os atores ainda não são atores. Quando, no

entanto, se começa a atuar, cria-se esse espaço-tempo, sob seus pés nasce o palco (no sentido

amplo) e ao seu redor organiza-se essa nuvem espaço-temporal da cena. É comum, aliás, que

as pessoas quando notam um ator atuando num local não-palco abram espaço, como que

coletivamente criando a cena no meio da realidade. E esse é um ponto importante. A cena é

coletivamente criada. Um bêbado que recite Hamlet aos brados talvez pense estar numa cena,

mas não necessariamente cria a cena nesse sentido coletivo (mas talvez outros passantes

olhem e digam “que personagem!” e daí cria-se a cena, enfim).

Mas as coisas não são assim tão simples.

A escala de atuação de Kirby já efetua implicitamente um movimento que não é

ordinário, e que é o mesmo deslocamento que estamos tentando efetuar nesse capítulo. Ao

apresentar tal percurso, que diríamos, do gesto à atuação completa, Kirby já reconhece a

possibilidade da atuação acontecer a qualquer tempo, em qualquer espaço. Essa capacidade,

de pensar a arte associada às mais diversas situações e não circunscrita a determinado meio, já

é própria de um movimento no pensamento sobre arte.
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Para sermos esquemáticos, relacionamos dois espaço-tempos à suas velocidades, como

viemos tentando demonstrar:

1) a cena é o espaço-tempo da ficção ou representação, atravessada pela velocidade que

chamamos atuação;

2) o real é o espaço-tempo da realidade ou do nosso “mundo histórico”, atravessado pela

velocidade que chamamos não-atuação.

Queremos frisar, novamente, que não estamos interessados nos graus de atuação

específicos de Kirby. Ao contrário, não acreditamos que se trate exatamente de um gradiente.

Aliás, definir como um gradiente é, na verdade, dizer que pertencem ao mesmo meio, e se

estamos pensando em espaço-tempos distintos, então deduz-se que são meios diferentes. Um

meio da cena, outro do real. A atuação é o movimento de passagem de um meio para o outro,

um entre-meios: a velocidade do movimento. Essa zona intermediária dos meios possuí ela

mesma diversas intensidades, que os graus de Kirby dão alguns nomes, mas que com certeza

não são os únicos, e poderíamos pensar muitas outras intensidades presentes nessa passagem.

Dizer que este entre-meio é um gradiente é, bem ou mal, colocar uma fronteira bem definida

entre cena e real – e voltaríamos às zonas bem delimitadas de reprodução e representação. A

interzona entre o real e a cena, entretanto, não possuí distância mensurável, mesmo que

possua um limite. Vamos entender melhor esse funcionamento do movimento no capítulo 3.

3. Jogo de cena

Talvez tudo isso soe um pouco como física quântica barata, mas parece que estes

termos espaço-temporais e velocidades estão umbricados de tal forma que um sempre implica

o outro. Quer dizer, tanto podemos convocar a atuação (dita “completa”) através de um

espaço-tempo de cena dado, quanto podemos criar a cena atuando na velocidade certa em um

espaço-tempo qualquer. O limiar de um espaço de cena pra um de realidade, a interzona, está

constantemente em jogo por meio das velocidades de seus atores e da coletividade que os

observa. Jogos de corpos mais ou menos atuantes e olhares mais ou menos atentos.

Então nos vem a questão: somos capazes de distinguir realmente uma não-atuação de

uma atuação, seja em qualquer um de seus graus? Quer dizer, ao que tudo indica, uma “boa

atuação”, digamos, naturalista, busca parecer real, tão parecida que se torne indiscernível de

uma mesma ação na realidade. Ou não? Atuação é uma cópia? Que dizer das diversas escolas

de atores, que trabalham com bem mais técnicas do que simplesmente representar um drama
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realista? Esse teatro de “atores que atuam” parece jogar justamente com a completude de um

símbolo que reconhecemos idêntico ou muito parecido a algo (no) real, mas sempre sabendo

que se trata de atuação. Contradição, ou paradoxo? Podemos dizer que caímos na mesma

questão: distinguir atuação de não-atuação passa pela mesma dificuldade que distinguir ficção

e documentário, e embora intuitivamente perpetremos uma diferença, ela não se evidencia

pelo simples detalhar dos processos. Adiantamos que entrar no debate em torno de

performance e representação seria tortuoso, talvez pouco produtivo. Mas dele queremos levar

a possibilidade de se estabelecer novos espaço-tempos no seio da realidade através de jogos

de cena, movidos por velocidades de atuação.

Vale fazer notar (a título de interlúdio proto-filosófico) que a questão aqui

(novamente) é bastante abrangente. Talvez estejamos mesmo indagando: quais critérios

utilizamos para validar uma imagem como real? E, mais que isso, como discernimos, por

exemplo, alguém que fala a “verdade” de alguém que “mente”? Este questionamento

assombra uma longa tradição de filosofia. Kant, por exemplo, discerne apenas dois

imperativos categóricos morais do homem, sendo o primeiro, não matar; e o segundo: não

mentir. Nosso sistema jurídico, justamente, também precisa tornar crime mentir diante de um

tribunal (cf. KANT, 2005, pp.73-75). Tornar não-mentir imperativo categórico ou, mentir,

crime, é um esforço necessário para essa filosofia precisamente porque a “verdade” ou a

realidade não são processos estáveis e estão sujeitos aos jogos de atuação de seus atores. Essa

nos parece ser também a moral que Moreira Salles impugna aos documentários, a tentativa

kantiana de estabilizar o jogo bailante da realidade. Apenas, é preciso dizer, para “salvar” o

documentarista da “culpa” da difusa “mentira” que seu filme (e de mais ninguém) perpretua.

Como se de saída o filme já nascesse culpado de um crime, a mentira. Supomos que Moreira

Salles saiba intuitivamente o que estamos apresentando porque percebemos na sua prática (em

especial em Santiago) todo esse emaranhado de questões – simplesmente estamos pondo em

perspectiva o que está escrito em seu artigo. De um modo geral, nos parece que os

documentaristas esbarram largamente nessas questões, que atravessam a todo momento seu

ofício e têm que, mesmo que inconscientemente, dar-lhes respostas.

Chamamos esse parágrafo anterior de interlúdio porque não vamos nos aprofundar

nessa questão da verdade. Queremos só mostrar que ela está aí, flutuando. Mas é um iceberg

pronto pra afundar o navio tosco dessa monografia, que está tentando cruzar um oceano

extensíssimo e bastante bravio. Vamos só apontar a pontinha do iceberg, passageiros olhem

pra sua direita, e dizer adeus e deixar pra outros trabalhos. Por que era importante pontuá-la?
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Exatamente pra tentar situar onde ficaria aquela ética que descobrimos no capítulo anterior.

Ao tentar se fixar no nosso mundo histórico, o documentário incontornavelmente tem que

cruzar esse limiar espaço-temporal. Por se confrontar com a instabilidade do real (e da

“verdade”), necessariamente se utiliza daquela noção de jogo, seja de forma deliberada ou

inconsciente, como a ferramenta que abre a possibilidade de criar esses espaços de cena e

realidade.

Recapitulando. Reconhecemos na nossa realidade (pelo menos) dois espaço-tempos,

dois meios, do real e da cena, que são atravessados por suas velocidades próprias de atuação.

O vibrar movente desses espaço-tempos está em constante jogo coletivo, dois universos

paralelos. A representação (ou ficção) vai fundar seus alicerces no espaço da cena. A

performance… funda o seu no real?

Desconstruindo um pouco todo o esforço desse capítulo, a resposta parece ser: não

exatamente. Ao mover a arte dos refúgios da representação cada vez mais pra próximo do

limite entre um espaço-tempo e outro, a performance parece realmente interessada em habitar o

próprio limiar. A interzona. Exemplos também são simples. Se dissemos que a cena é

coletivamente criada, é evidente que também criamos uma cena quando notamos um

performer, digamos, caminhando lentamente pela rua vestido de morto-vivo com uma cadeira

de balanço nas costas11. Todos “abrem passagem”. Entretanto, os limites dessa cena são

sensivelmente mais difusos (os graus de atuação de Kirby, as intensidades da interzona). De

um modo geral, podemos dizer que a performance escolhe habitar esse limiar justamente para

não estar nem no real, e nem na cena. A performance convoca a possibilidade de n espaço-

tempos que emergem de jogos de atuação na realidade. Abre e fecha portais.

E voltando a falar de representação: a ficção também necessariamente precisa “abrir o

portal” da cena. Seja estabelecendo de antemão um palco, um templo, uma sala de espetáculo

(como num teatro), seja chamando os espectadores (“respeitável público”), seja apagando as

luzes de uma sala e dando 3 notas de um sinal, ou de qualquer outra forma, existe uma

passagem a ser cumprida coletivamente. Diversas palavras e objetos mágicos podem cumprir

essa função. Na literatura, por exemplo, talvez seja a própria narração.

No cinema, especificamente, a câmera parece operar para os dois lados, como um

objeto limítrofe bastante complexo. Ao mesmo tempo que “garante” uma objetividade do

registro, porque é uma máquina diante da realidade (em comparação com uma pintura ou um

relato, por exemplo – lembrar do índice de realidade etc); também funda diante de si um

11 Referência ao filme Pra morrer basta tá vivo (2015), dirigido por Ian Capillé – nele o ator/performer
Rodrigo Abreu atravessa ruas do Rio de Janeiro carregando uma cadeira de balanço às costas.
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universo de “pessoas que sabem que estão sendo filmadas”. O nosso conhecido “efeito-

câmera”. Além disso, o cinema vai atravessar um segundo processo. Ao compararmos a

performance ao teatro (no sentido estrito) conseguimos perceber alguns dos meandros que as

velocidades de atuação podem gerar no que diz respeito à proximidade com o espaço-tempo

da realidade. Transpondo esse debate pro cinema de documentário, essas questões só nos

levam até metade do caminho. Porque, depois de filmar e enfrentar todos esses portais e jogos

de cena, é preciso montar. E na montagem, novamente, é necessário cumprir uma passagem. É

sobre essa segunda passagem que trataremos no terceiro capítulo.
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Capítulo 3

Trouxemos à tona, no capítulo anterior, a difícil questão da produção de realidade, matéria

frequente de uma larga produção contemporânea. Utilizamos a noção de velocidade de

atuação pra balizar o jogo constante de performances sociais no cotidiano, como parâmetro

de distinção entre um universo de representação e um outro de realidade, e entre os

numerosos outros universos que podem atravessar a realidade. Reconhecemos a performance

como esse gesto específico em que habita-se o limiar, a zona de fronteira, as mais das vezes

justamente para convocar à nossa realidade diária outra possibilidade de espaço-tempo, talvez

há muito recalcada. Acontece que a produção de filmes implica necessariamente no

posicionamento de uma câmera que, como comentamos, parece configurar inexoravelmente

diante de si um espaço de cena – fato que aparentemente dificultaria a percepção de que

certos filmes estão ancorados na nossa realidade histórica, como sugere o “acordo do

documentário”.

1. Efeito-câmera e imagem

Breves comentários sobre o “efeito-câmera”. Largamente discutido, e muitas vezes o

ponto de inflexão para algumas escolas célebres de documentário (cinemá verité, cinema

direto etc.), o efeito-câmera aponta pelo menos dois vetores. No presente da filmagem, abre o

portal da cena diante da objetiva. Os personagens enquadrados estão, à princípio, dentro de

um espaço-tempo de cena, e será avaliando suas velocidades específicas que um espectador

futuro decidirá qual grau de atuação de cada um. Aliás, talvez a primeira tarefa analítica em

questão é o quão cientes da câmera eles parecem estar; mas, principalmente, para medir a

velocidade de seus gestos e os sentidos que eles despertam. Idas e vindas no jogo de cena.

Além disso, num segundo vetor, a própria câmera anuncia o processo de registro audiovisual,

despertando e criando objetivamente uma imagem.

Inicialmente, essa imagem está em estado bruto, e a realidade-cena está sendo coletada

para um uso futuro – estamos claro, propondo um processo convencional de produção, e

tampouco nos interessamos nesse instante por pensar em transmissões ao vivo ou do tipo

streaming, muito embora esse tipo de produção, tudo indica, também passe pelo mesmo

processo, como veremos um pouco mais a frente. No cinema como comumente

compreendemos, o material bruto será montado. Quer dizer, no instante da filmagem, a

câmera acende a cena no presente, e cria uma imagem no futuro (por mais adjacente que seja

esse futuro). O que vamos perceber é que, além desse tempo presente-futuro, a imagem
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atravessa uma outra temporalidade, o que em si só já é uma performance, no sentido amplo

que viemos adotando de gesto que perpassa duas ou mais temporalidades e espaços. Filmar já

é uma performance.

Walter Benjamin parece cunhar um termo específico para esse funcionamento

intertemporal, a imagem dialética. Não pretendemos criticar ou mesmo utilizar o conceito

benjaminiano – o termo “dialética” nos soaria muito vinculado a uma imagem marxiana da

história, que não é o seu uso aqui, por exemplo – mas apenas surfar em como o filósofo Didi-

Huberman apresenta essa “questão da imagem” em “Sobrevivência dos vaga-lumes”: “Como

não pensar (…) no caráter intermitente (saccadé) da imagem dialética, de acordo com Walter

Benjamin, essa noção precisamente destinada a compreender de que maneira os tempos se

tornam visíveis (…)?” (2011, p.46). A imagem como visualização dos tempos, ou a

visualidade dos tempos como imagem. O segundo limiar do cinema está anunciado nesta

compreensão.

A imagem que a câmera cria é a próxima passagem. Ela carrega essa ambígua

intertemporalidade. Quer dizer, primeiro: assim que compreendemos que uma cena é sempre

criada por um coletivo, a coletividade em questão que assiste o ator de cinema e que com ele

cria a cena no momento da filmagem se faz presente pela e através da câmera – são

espectadores futuros, as mais das vezes em outros espaços (salvo experiências do tipo

exibição no exato cenário de gravação ou coisas semelhantes – quer dizer, mesmo assim, é o

mesmo espaço?). A cena como estamos compreendendo só existe no momento da gravação

pela intuída platéia que a observará, acoplada ao olhar da câmera. Vale esclarecer que não

falamos apenas de uma câmera “de documentário”, digamos uma câmera na rua, ou

estrevistadora. Qualquer filmagem possuí essa ambiguidade, no paradoxo de simultaneamente

objeto índice da realidade e jogo de cena de atores mais ou menos conscientes da câmera12.

É importante notar que estamos estabelecendo um processo quase inverso a como

documentário vinha sendo pensado no primeiro capítulo. Para Nichols e Moreira Salles, os

registros, enquanto índices do real, estão o mais próximo possível da “verdadeira realidade” e

que o consecutivo processo de montagem e criação do filme documentário a partir desses

materiais lapidaria cada vez mais a pedra bruta da realidade filmada, e que caberia à retórica

narrativa do seu autor manter ainda algum compromisso com aquela matriz inicial. Quer

dizer, a montagem do material dito real é que mais ou menos o recobriria de “intenções”

narrativas, de cenas, de sentido. É como se a imagem fosse um recorte do real. Quando

12 Isto fica claro especialmente na relação de um documentário do tipo making of e o filme em questão, que
muitas vezes contam com um material bruto em comum ou imagens muito semelhantes de representações,
mas são filmes de espécies sensivelmente diferentes – ficção e documentário.
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dizemos que o processo que sugerimos é quase o inverso é justamente a compreensão de que

o material bruto está apontando para os dois lados, tanto da cena, quanto da realidade, e que

caberá à montagem selecionar quais intensidades comporão o filme. Isso porque a imagem

não pertence a nenhum dos meios, ela existe no intermeios. Como a performance, é visando a

realidade, não como ela “é”, mas como pode ser, que o documentário vai criar suas imagens.

Empregamos diversas vezes a palavra “visar” precisamente pelo duplo sentido, tanto de

objetivo a ser alcançado, quanto pelo caráter visual, de observar algo. Como dissemos, se os

meios de cena e real são construídos coletivamente, o documentário, através da câmera, visa o

real para abrir essa passagem. Nesse sentido, os registros (o material bruto) são, num

documentário, o mais próximo de uma cena, de uma ficção improvisada, e a consecutiva

montagem, justamente o processo que tentará produzir o real nas imagens.

2. Movimento e imagem audiovisual

Se as imagens gravadas em estado bruto estão, à princípio, no limbo espaço-temporal

do próprio jogo, oscilando entre a indicialidade do registro e a atuação de seus atores, quer

dizer, se ainda não é possível determinar a que espaço-tempo ela pertence, um de cena ou um

de real, um de ficção ou um de documentário, é portanto na montagem onde algo esclarecedor

pode acontecer.

É claro que uma imagem de “atores atuando personagens”, como os registros

realizados para um filme de ficção, já carrega consigo uma grande passagem para se ancorar

no espaço-tempo da representação, lá onde o real quase não toca. No entanto, todas essas

imagens precisam ser montadas. Com bem raras exceções (não consigo nem mesmo pensar

num exemplo)13 os filmes de ficção passam por edição, que lhes garante o ritmo e a atmosfera,

claro, ficcional. Aliás, ainda que imaginássemos um filme feito em um único plano, em

primeiro take (pensar que filmar vários takes já é também um processo de montagem) e que

todo o som é direto e captado no momento da filmagem etc, mesmo que levássemos ao limite

esta ideia, seria de supor que o filme estaria próximo de algo como “teatro filmado”. E isso é

curioso. É como se o filme não se comportasse como se espera de um filme. O que quer dizer

“teatro filmado” (quando, claro, não se trata objetivamente do registro de uma peça de

teatro)? Ao que parece, é algo ao nível de onde o espectador está colocado. O dito “teatro

filmado” utiliza-se da câmera para, o máximo possível, situar os espectadores quase no

13 Os exemplos canônicos que nos vem à mente, Festim Diabólico (1948), de Alfred Hitchcock, ou Gare du
Nord, trecho dirigido por Jean Rouch no filme Paris vu par… (1965), ou outros da Nouvelle Vague, têm
cortes e retakes, sabemos; e filmes como Blow-job (1963), de Andy Warhol, ou mais undergrounds estão
num limite que parece justamente não constituí-los propriamente como ficções.
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instante da filmagem, porque a duração deste suposto único plano contrai aquele choque de

temporalidades da imagem. É algo semelhante o que se passa com transmissões ao vivo de

televisão. Esse raciocínio pode nos levar à passagem que queremos sugerir estar contida na

imagem audiovisual.

Recapitulando: compreendemos uma imagem como essa segunda passagem, ou seja,

necessariamente ancorada num entre-espaço-tempo. Registro e cena, vagos como lembranças,

e tão precisos quanto impuros; um visando o outro, como dois espelhos. Não compreendem,

como costumeiramente se faz passar, um material “do passado”, esta é apenas uma de suas

temporalizações – sua relação com o tempo é tão mais complexa quanto mais se saiba sentir

cada intensidade desse limiar, cada virada de rosto, cada troca de olhar. Podemos mesmo

intuir que existam mais meios além de realidade e cena, como estamos trabalhando nesta

monografia. O tempo nas imagens é um terreno móvel. Não dá pra apenas dizer que essas

imagens pertencem a um passado “real”, ignorando todo esse jogo secreto do tempo.

Qual jogo? O que quer dizer cortar os tempos certos de um plano? Selecionar, de horas

de material bruto, aqueles minutos precisos que fazem um filme (e não dois)? Escrever numa

cartela “dois meses depois” ou “enquanto isso” ou “depois da chuva” ou ainda “esse filme foi

feito depois de uma viagem de tantos meses, anos” (começo de Nanook) etc? Apesar de suas

durações objetivas – da duração da filmagem, da duração do filme etc – o tempo de um filme

é de outra ordem. Quanto tempo existe entre um frame e outro? Isso parece um bom ponto de

partida pra pensar, pra que não pareça devaneios pseudo-filosóficos: se estabelecemos que

serão vinte e quatro quadros por segundo, podemos ver as vinte e quatro poses do cavalo que

correu diante da câmera por um segundo. Mas nenhuma dessas poses se move. São vinte e

quatro fotos “estáticas” do cavalo. Escrevem Deleuze e Guattari acerca da percepção e do

movimento: “se constituímos a percepcão em série, o movimento ocorre sempre além do

limiar máximo e aquém do limiar mínimo, em intervalos em expansão ou em contração

(microintervalos)” (2012b, p.78). O movimento não é da ordem dos sentidos, e não pode ser

objetivamente capturado – ele deve ser produzido. Percebe-se: não há duração nas fotos, a não

ser aquela do obturador que as capturou e do projetor que fará rodar a bobina (os limiares da

percepção de uma câmera, por exemplo). O movimento é da ordem do imperceptível, ou, pelo

menos, só pode ser percebido num outro plano – não no plano da realidade objetiva, das

durações; mas num plano do tempo, do jogo, do “truque de mágica”. Este plano chamamos no

capítulo 2 de “interzona”, entre os meios da cena e do real. O “truque” consiste precisamente

em conseguir através da captura objetiva de imagens fixas, convocar, produzir o movimento,

atravessando os meios e a zona entre os meios, este plano do tempo. Portanto, uma vez que o
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movimento já existe, mas em outro plano, podemos mesmo falar que o cinema, enquanto

imagem, re-produz um movimento visado. E daí tanto faz: cinema, imagem em movimento,

ou movimento em imagem, assumindo que existam diversos outros gestos além do cinema de

perceber o movimento-imperceptível. Esta noção de imagem-em-movimento, movimento-em-

imagem estamos chamando de imagem audiovisual.

Neste raciocínio, a câmera e seus ajustes determinam os limiares relativos desta

percepção do movimento. Ela opera a possibilidade de se perceber o imperceptível; e se isso

parece contraditório, é apenas porque o vocabulário em questão pode não colaborar: o plano

que estamos chamando “realidade objetiva” é a princípio o que estaria mais ordinariamente

acessível aos nossos sentidos, ou seja, tudo que é mensurável. Mas essa expressão, “realidade

objetiva”, é bastante imprecisa, talvez mesmo equivocada, mas acreditamos mais

coloquialmente compreensível. Quer dizer, a escolha por “objetivo” diz respeito a ser o plano

do mensurável, porém, o que é contraditório, é que a métrica não pertence ela mesma à

realidade, ou seja, está ausente deste plano. Ela é o próprio sistema transcedental que opera os

limiares da percepção relativos deste plano da “realidade objetiva”. Inversamente, este outro

plano (neste trabalho, “plano do tempo puro” ou “plano do movimento”), sim, pertence ao

real, no sentido de imanente. Entretanto, se organiza, como escrevem D&G, além ou aquém

dos limiares da percepção, e é acessado, então, ou pela intuição ou pela criatividade.

O movimento não é feito de uma distância ou duração, estas pertecem a um plano da

métrica; um movimento é feito de uma velocidade.

E se já compreendemos que a representação e o real estão acoplados à velocidades de

atuação específicas, a qual estamos ininterruptamente avaliando os atores de uma cena, então

podemos entender a imagem audiovisual como esse outro ator, o qual também julgaremos a

velocidade. Entretanto, se os atores, digamos, humanos de uma cena estão inicialmente

acoplados à realidade, e, a partir dela, tentam abrir os portais de outras temporalidades, a

imagem, ao contrário, é atriz que vem desse outro plano, o plano do movimento, para o plano

da realidade – seu vetor é invertido.

Além disso, se, ao avaliar atores atuando, tentamos estabelecer o quão conscientes da

sua cena eles estão (como o quão conscientes eles estão da câmera, no cinema), quer dizer, se

estamos tentando demarcar grosseiramente os limites do alcance suas consciências para

determinar suas velocidades de atuação, qual seria, analogamente, os limites de consciência

da imagem audiovisual? (Vamos dar uma resposta possível a essa questão na conclusão).
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Todos esses tempos são vagos, imensuráveis, infinitos, embora não ilimitados. Como

dissemos, não são os tempos que contamos com segundos; são, antes, rápidos demais, ou

imóveis demais para os nossos sentidos, como o frame. Assim, o frame é uma espécie de

paradoxo, por comportar duas intensidades aparentemente contraditórias: a princípio, parece

apenas a “imagem sem movimento”, aquela clássica oposição de fotografia e cinema; por

outro lado, é justamente pelas velocidades envolvidas na sua captura (obturador e taxa de

frame) e pelas velocidades de sua projeção (relação da taxa de frame da captura com a do

projetor) que é possível trazer o movimento ao nosso plano de realidade, reproduzi-lo

cinematograficamente. Semelhante aos graus de atuação de Kirby, que são bastante

arbitrários, a relação métrica inventada para esta captura tenta dar conta de um movimento

que, em si mesmo, não possuí medida possível. Assim como aquela atuação, que não

conseguimos marcar quando começou e quando terminou, o movimento é capturado no meio

e interrompido antes de “chegar” a algum lugar. Nesse sentido, nesse outro plano, um frame

ou uma foto possuem, sim, movimento, mesmo em sua fixidez. O cinema tem em sua

constituição mais material essa imagem oscilante, piscante, que permanece nos lembrando de

outros tempos possíveis – a image-saccadé de Didi-Huberman (2011, p.46) que comentamos.

Quando falamos da passagem da atuação, no capítulo anterior, mencionamos pelo

menos dois percursos, dois caminhos, que tentam cumprir: um, o da representação, que é o

que funciona como objetivo para a escala de Kirby; e dois, o da verdade, que é

constantemente convocado pelos discursos da ética e pela legislação. Imaginamos que a

atuação possa atravessar ainda muitos outros caminhos. No que diz respeito à imagem como

uma segunda passagem, é ainda mais difícil precisar quais caminhos ela envereda. Esses dois

percursos (da representação e da verdade) continuam seus movimentos através do tempo, com

o tempo; através da imagem, com a imagem – isso é claro. E se bifurcam, fazem encruzilhada

com outros. São atravessados pelo caminho do próprio movimento, como viemos

apresentando neste capítulo.

Ao avaliarmos as velocidades dos atores de um filme, incluída a própria imagem como

esse “outro ator”, estamos decidindo, entre outras coisas, se um filme é documentário ou

ficção. E se temos razão, e tudo isso se passa num outro plano, num plano do tempo puro e do

movimento, nos parece que a questão maior não é a distância ou contiguidade da cena em

relação ao nosso espaço-tempo da realidade, mas a capacidade de traçar um caminho entre.

Isso também é dizer que essa zona intermediária do movimento, esse caminho, não é

constituído nem da relação entre os dois pontos (“aqui” e “lá”), nem daquilo que eles têm em
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comum – mas, ao contrário, de tudo que desfaz um no outro e produz o outro no um; ou seja,

é necessariamente uma zona de alteridade, ou melhor, uma zona de alteração (porque é uma

alteridade contínua, em movimento).

Essa zona de alteração, esse entre-espaço-tempo, onde/quando o movimento

imperceptível é percebido, os atores viajam em variadas velocidades, constituem o jogo de

cena da imagem audiovisual. Fronteiras vagas e móveis, caminhos muito pisados, ou nunca

desbravados, e sempre recobertos pela areia. É preciso ouvir o vento, sentir sua direção,

decidir um norte (ou um oeste), observar os outros.

Tentar enterrar nesse deserto a estaca da ética kantiana é cimentar dunas.
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CONCLUSÃO

I live therefore I make films; I make films therefore I live

Jonas Mekas, em Walden

A rigor, não acreditamos que chegamos lá. Não se vai muito mais longe dizendo apenas que a

inflexão entre ficção e documentário está na avaliação da velocidade de atuação dos atores e

da imagem. O que isso quer dizer, especificamente? Nosso maior esforço nesse trabalho, é

evidente, foi o de reorganizar os termos do problema, pelo menos de como o encontramos nos

textos de Moreira Salles e Bill Nichols. Isso para escapar da cilada da cópia culpada no

documentário. Mas aos pouquinhos podemos chegar à algumas minúsculas conclusões, coisas

implícitas no correr do texto, que vamos colocar às claras.

1.

Compreendemos o processo cinematográfico em duas etapas que se desejam mutuamente, a

filmagem e a montagem. Na primeira, o movimento acontece entre corpos que atuam –

performance. O movimento não pertence ao mesmo plano do tempo em que estão os atores, é

por isso, ele mesmo, a própria atuação – expressividade e conteúdo –, que pode atingir outras

dimensões temporais. Aliás, é justamente por esse intertempo que chamamos esse movimento

de performance. 

Do ponto de vista das artes plásticas, a arte performática se afirma como expansão
da representação da realidade em imagem ou objeto por meio da dimensão temporal.
Duração, instantaneidade, simultaneidade e irrepetibilidade se tornam experiências
temporais em uma arte que não mais se limita a apresentar o resultado final de sua
criação secreta, mas passa a valorizar o processo-tempo da constituição de imagens
em um procedimento teatral. A tarefa do espectador deixa de ser a reconstrução
mental, a recriação e a paciente reprodução da imagem fixada; ele deve agora
mobilizar sua própria capacidade de reação e vivência a fim de realizar a
participação no processo que lhe é oferecida [sic]. (LEHMANN, 2007, p.224)

Nela (na performance pra uma câmera) a imagem audiovisual está presente em potência,

articulando a coletividade da própria cena onde os atores atuam, e, nesse sentido atuando

como espécie de ator-na-coxia, à espera da deixa. Esse jogo de cena é feito de velocidades de

atuação.

Na segunda etapa do processo cinematográfico, a montagem, o movimento aparece na

imagem, que por isso, chamamos audiovisual. A visualização de tempos.

Como dissemos, essa imagem audiovisual e essa performance são movimentos e,

portanto, não se ancoram num dos meios, seja do real ou da cena, mas no intermeios, que
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chamamos zona de alteração. Estão uma umbricadas na outra (i.e. imagem audiovisual e

performance), assim como a montagem está umbriada na filmagem e a filmagem na

montagem, independentemente da cronologia de sua produção. Tal zona de alteração

aproxima o cinema que estamos analisando do que a filosofia da imagem chama simulacro.

O simulacro é, para Platão, a cópia da cópia, degradada em último grau, o falso

pretendente (apud DELEUZE, 2011, pp.262-263). A Idéia, ou Modelo, existe para dar o

parâmetro seletor de dois tipos de cópias: “de um lado as cópias-ícones, de outro os

simulacros-fantasmas.” (ibidem, 262) A questão reguladora é a semelhança ao Modelo. Esta

semelhança não é de maneira alguma uma qualidade exterior das imagens, mas emana do

Modelo que as imagens desejam assemelhar-se, “ela vai menos de uma coisa a outra do que

de uma coisa a uma Idéia, uma vez que é a Idéia que compreende as relações e proporções

constitutivas da essência interna. Interior e espiritual, a semelhança é a medida de uma

pretensão (…)” (ibidem, 262). Assim, Deleuze define: “a cópia é uma imagem dotada de

semelhança, o simulacro, uma imagem sem semelhança” e continua, numa reflexão que se

aproxima da nossa crítica ao documentário culpado do primeiro capítulo:

O catecismo, tão inspirado no platonismo, familiarizou-nos com esta noção: Deus
fez o homem à sua imagem e semelhança, mas, pelo pecado, o homem perdeu a
semelhança embora conservasse a imagem. Tornamo-nos simulacros, perdemos a
existência moral para entrarmos na existência estética (ibidem, p.263).

Nos parece que Moreira Salles e Bill Nichols, em seus textos, repetem essa relação: a

realidade, modelo ideal, irreprodutível, pode nos documentários aparecer como imagem

(tentativa, pretensão): cópia, se semelhante, ou simulacro, se dissemelhante. Nessa forma de

pensamento a realidade já está dada, precede a imagem  (por isso lhe serve de modelo); o

realizador (sujeito) recorta o real para sugerir uma imagem (ato de vontade), e nesses termos

será julgado (juízo). “O platonismo funda assim todo o domínio que a filosofia reconhecerá

como seu: o domínio da representação preenchido pelas cópias-ícones e definido não em uma

relação extrínseca a um objeto, mas numa relação intrínseca ao modelo ou fundamento”.

(ibidem, p.264)

Entretanto, a lógica própria ao simulacro parece ser outra. Se ele tem um modelo, não

é o do Mesmo, mas justamente o do Outro. E modelar-se no Outro redistribuí estes termos. É

a zona de alteração. Não é a

cópia degradada, ele [o simulacro] encerra uma potência positiva que nega tanto o
original como a cópia, tanto o modelo como a reprodução. Pelo menos, das duas
séries divergentes interiorizadas no simulacro, nenhuma pode ser designada como o
original, nenhuma como a cópia. (ibidem, p.267).
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Potência do falso.

Outra maneira de colocar a questão do simulacro e da tecnologia está no pensamento

sobre as próteses. A princípio, uma prótese substituí um membro amputado de forma a re-

funcionalizar um corpo. Assim, um homem que perde uma perna, perde também o andar. Uma

prótese ou uma bengala, substituindo uma perna, lhe reconfigura para o andar, e o homem

volta a ser um “corpo completo”. A prótese de perna, portanto, revela a possibilidade de

reproduzir o “andar” e reconfigurar um corpo a partir dela mesma – um dispositivo máquina-

homem. Com o avançar da biotecnologia poderíamos imaginar exemplos ainda mais

perturbadores, que apagam completamente a fronteira entre orgânico e inorgânico

(inteligência artificial, andróides etc.).

A prótese mostra que a relação homem/máquina não pode ser compreendida
simplesmente como um agrupamento de partes anódinas e articuladas
conjuntamente que cumprem um trabalho específico. No que concerne à
modificação das atividades vivas do corpo orgânico, a prótese ultrapassa a ordem
mecânica. (PRECIADO, 2014, p.164)

Mas mais que isso, as próteses amplificam o caráter performativo da produção de um corpo,

quer dizer, a óbvia artificialidade das próteses nos faz notar a não-naturalidade dos limites e

das práticas de um corpo. Se uma prótese pode andar, como no exemplo, o andar deixa de ser

exclusivo ao homem, ou aos orgânicos. E se tal prótese de perna tiver um desempenho melhor

que a de uma perna humana, digamos, aquelas patas para corredores paralímpicos? Próteses

de ouvir, de falar, de ver, de pensar, de transar… O corpo deixa de ser o Modelo e a prótese,

cópia de uma parte modelar perdida – a prótese cria um novo corpo a partir de sua própria

performance, a partir de sua própria potência. Ela não imita o andar humano, ela cria o andar

prostético. Como isso se relaciona com o cinema?

A câmera não é mediadora de uma realidade dada para um olhar de um público-juiz,

como se ela só pudesse substituir um olho, ou um olhar. A realidade existe a partir da própria

câmera. Nesta acepção, a diferença é primeira. A realidade não precede a imagem, mas ocorre

junto com ela. O cinema é criação dupla: de realidade e de “visar o real”, de maneira que

mesmo quem tem olhos reconfigura seu olhar para torná-lo cinematográfico. Pôr-do-sol:

parece um filme! “O cinema poderia ser pensado retroativamente como uma prótese do

sonho” (ibidem, p.164) – e esta afirmação não excluí o documentário, pois nada mais perturba

a lucidez do real que a perfeita realidade da experiência de um sonho. Será que estou

sonhando?
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A câmera como prótese do olhar. Em outras palavras: dado o encontro corpo(s)-

câmera, o que se produz? O que pode (no sentido de potência) uma câmera? O que pode um

filme? Esta é uma pergunta ética.

2.

Gostaríamos, por fim, de sugerir que a potência de um filme só possuí limite na

crença “daquilos” que produzem filmes. (Pronome esquisito para evidenciar o caráter não-

subjetivo, assim como não(apenas)-humano da produção). Esta crença que estamos propondo

não se vincula a uma pessoa, ou às pessoas “diretamente” implicadas no que tradicionalmente

se pensa como A Produção De Um Filme. Tampouco emana de uma relação fora/dentro, que

seria dizer, crença na realidade (fora), ou crença em um sentimento (dentro). Ao contrário,

consolida-se ao redor e através de todos os corpos implicados no “fazer filme”. A crença aqui

sugerida é como o jogo de cena, é um movimento performativo; é, aliás, o gatilho da

produção do movimento no cinema.

Quer dizer, da mesma maneira que a imagem perturba os “alicerces naturais” da

realidade, a performance, como já vimos, perturba a espontaneidade da “não-atuação”. Ou

seja, como simulacros, não só não-imitam um modelo, mas apontam pro fato do Modelo ser

também, simulacro. A realidade é artificial; a espontaneidade é atuação. O que as produz

enquanto real, em oposição ao não-real, ou espontâneo em oposição ao não-espontâneo, é a

crença naquela velocidade de atuação específica. Inversamente, o que produz crença nos

filmes são dois termos umbricados: os corpos (performance) e a imagem (montagem).

Isso não é dizer a mesma coisa que aqueles teóricos da emissão e da recepção. Porque

não vinculamos a crença a uma vontade, que é sempre marcada por um ou vários sujeitos. A

crença aqui proposta ocorre coletivamente, como a cena e o movimento, compostos de

múltiplos corpos atuantes e olhares atentos. Ou seja, não se pode dizer que qualquer filme

pode a dado instante ser documentário ou ser ficção dependendo da vontade dos espectadores

ou produtores; mas sim, que pode haver discordância, que nem sempre se crê na produção de

realidade dos filmes.

Finalmente, gostaríamos de concluir que o que difere ficção de documentário são

crenças distintas. Faltaram páginas para escrutinar as afirmações a seguir. Ficarão aqui mais

como intuições para um próximo trabalho, mas que, cremos, são conclusões dos pensamentos

desta monografia. Então talvez seja apenas um salto, jump-cut.
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A crença de documentário se produz na transparência de processo aberto, e no fora-de-

quadro infinito e limitado. Isso quer dizer que a crença de um filme consolidar um

documentário é diretamente relacionada a percepção (audio)visual de sua produção (haverá

níveis de opacidade, e talvez reflexos e refrações) mas em sentido amplo. Cena e montagem

transparentes. Assim, dificilmente um documentário “começa a ser feito” ou “termina”. Quer

dizer, sempre se poderia mostrar “o que veio antes” ou “o que aconteceu depois”.

Documentários não têm data de nascimento precisa, porque pegam um processo no meio, que

se extende temporalmente para muitas direções no mundo real e em mundos conexos. Tal

“processo no meio” não é a mesma coisa que recorte da realidade, a não ser no sentido que a

realidade é também produzida, e que o recorte é também produção – ready made. Ao mesmo

tempo, a crença na percepção de um enquadramento que se limita ao real é crucial para que o

filme não dê zoom-out e mostre que se tratava de um cenário. O quadro acontece de fora pra

dentro, da periferia pro centro. O que pode pertencer a esse real, ou, como viemos colocando,

quais intensidades compõe esse real, não está dado. Quer dizer, esse real do fora-de-quadro de

um documentário é, também, criativo. Por isso dissemos que é limitado, porque “apenas o

real”, e infinito, porque indecomponível e criativamente recomposto.

A crença de ficção se produz na invisibilidade de processo fechado, e no fora-de-quadro

finito e ilimitado. Ou seja, a cena e a montagem se tornam invisíveis, em um processo com

início, meio e fim. Duvidar da atuação dos atores, reparar descontinuidades de montagem

abalam a crença de ficção. Não há “antes da história”, a não ser como backstory, quer dizer, o

“verdadeiro começo de tudo”, tampouco “depois da história”, apenas “afterstory”, o

“verdadeiro final”. A ideia de spin-off só confirma o caráter fechado dos processos das

ficções. Quanto ao fora-de-quadro, existe como emanações potenciais do centro, de tudo que

é visto e ouvido e percebido. As intensidades estão portanto sempre presentes dentro, em

decomposições do que há; ainda assim, pode-se alongá-las ilimitadamente à regiões de fora,

novos pedaços, como mencionados spin-offs.

Como dissemos logo de início, essas não são as únicas possíveis crenças presentes na

produção de filmes. Tampouco são opostas ou perfeitamente proporcionais – poderíamos

combinar essas qualidades apresentadas de diversas maneiras.

É possível imaginar, ainda, que tanto uma ficção que se prolongue indefinidamente,

quanto um documentário que se simule infinitamente acabam por produzir um dentro do

outro. Por exemplo: uma franquia de filmes de ficção que decida muito arbitrariamente recriar
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seus universos pode por fim revelar parte de seu processo, quando ficam evidentes fatores

outros que levam às decisões de pra onde deve seguir a série. Branco criativo ou making of.

Da mesma maneira, um documentário demasiado subjetivo ou excessivamente

metalinguístico acaba por dispor camadas de cena. Multi-plot ou narrativa em abismo.

Chamar de crença esse dispositivo de produção de realidade tem uma última

conclusão: o de colocar a imaginação em lugar privilegiado no fazer política. Independente de

documentário ou ficção, os filmes podem fazer crer, porque convocam a imaginação, “esse

mecanismo produtor de imagens para o pensamento” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.61).

Imaginação e crença, criatividade e intuição. E seguimos criando.
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