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RESUMO 

 

 

 

 

A pesquisa se debruça sobre o documentário produzido no Ceará, na última década, cuja 

vida do realizador está no centro da obra. Elegemos, como campo privilegiado de 

análise, três obras fílmícas significativas dessa produção recente: Casa da vovó, Cidade 

Desterro e Supermemórias. Em comum, os filmes tratam de aspectos da vida dos 

realizadores, porém, cada qual, a seu modo, é capaz de mobilizar reflexões singulares 

que problematizam o campo do documentário: a diluição dos limites entre sujeito e 

objeto, o diálogo com as artes visuais contemporâneas, a relação com a cidade, o caráter 

ensaístico, instâncias narrativas mais fluidas que se contrapõem a um modelo sensório-

motor, influências de um processo de formação que se constitui atrelado ao campo das 

artes. Não se trata de uma amostragem da produção cearense e, sim, de obras escolhidas 

a partir do que podem potencializar de pensamento acerca da vida como obra, dos 

processos de subjetivação, da composição da memória, dos afetos. 

 

Palavras-chave: Documentário. Afeto. Processos de subjetivação. Resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The research focuses on part of the documentary produced in Ceará, in the last decade, 

whose director life is at the center of the scene. Elected as a privileged field of analysis, 

three significant films of this recent production: Casa da vovó, Cidade Desterro and 

Supermemórias. In common, the films deal with aspects of the lives of filmmakers, 

however, each in its own way, is able to mobilise unique reflections that problematize 

the documentary field: the dilution of boundaries between subject and object, the 

dialogue with the contemporary visual arts, the relationship with the city, the essayistic 

character, more fluid narrative as oppose a sensorimotor model, learning process that is 

tied to the arts. This is not a production sample of Ceara, but some artists  chosen work 

 that potentially stimulate a fruitful thinking about life and work, subjective processes, 

memory composition, affections. 

 

Keywords: Documentary. Affection. Subjective processes. Resistance. 
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INTRODUÇÃO 

 

mínimos. acenos. contenções. sinalizações. balbucios. entornos. anotações. 

inacabamentos. precariedades. generosidades. gaguejos. ausências. pestejamentos. 

desimportâncias. distrações. fissuras. palpitações. vagarezas. cumprimentos. 

afetividades. roubos. levezas. fricções. paisagens. prólogos. espantos. docidades. 

rumores. observações. sensações. pensamentos. fendições. silêncios. fugas. 

intenções. proximidades. insistências. consistências. acordares. pequenas...  

A pesquisa se debruça sobre parte do documentário produzido no Ceará, na 

última década, cuja vida do realizador está na centralidade da obra. Elegemos, como 

campo privilegiado de análise, três obras fílmicas significativas dessa produção 

recente: Casa da vovó (2007), Cidade Desterro (2009) e Supermemórias (2010). Em 

comum, os filmes trazem aspectos da vida dos realizadores, porém, cada qual, a seu 

modo, é capaz de mobilizar reflexões singulares que problematizam o campo do 

documentário: a diluição dos limites entre sujeito e objeto, o diálogo com as artes 

contemporâneas, o caráter ensaístico, instâncias narrativas mais fluidas que se 

contrapõem a um modelo sensório-motor, influências de um processo de formação 

que se constitui atrelado ao campo das artes. Não se trata de uma amostragem da 

produção cearense e, sim, de obras escolhidas a partir do que podem potencializar de 

pensamento acerca da vida como obra, dos processos de subjetivação, da composição 

da memória, dos afetos. 

A Casa da vovó, de Victor de Melo, uma avó que quase nem se deixa ver, nos 

diz de universos que regem as relações entre avós e netos. Sejam quais forem as 

casas, o que interessa compreender é que já não é mais sobre uma casa específica, 

mas, sobre casas de vovós, composições de um imaginário afetivo que se faz na 

brecha aberta entre memória e afeto. O trabalho se compõe de fragmentos de 

lembranças do menino nascido e criado na comunidade do Poço da Draga, que se 

forma da junção de famílias de pescadores que tinham a pesca artesanal como única 

fonte de renda. Uma comunidade situada à beira-mar, em área das mais nobres da 

cidade, alvo de um interesse voraz da especulação imobiliária.  

Ali, a vida vai se fazendo na modulação entre resistir e se ver novamente sob 

o risco das perdas: das casas, das referências, da proximidade com o mar, das 

memórias. É de modo silencioso que esse risco se incorpora à narrativa de Casa da 
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vovó, um documentário inserido nesse contexto de produções que quebram a 

tradição de contar histórias no cinema. Trata-se de um filme sem diálogos, ausente de 

um narrador.  

Victor de Melo é fotógrafo de cinema, nasceu no Poço da Draga, e seu 

encontro com as imagens se deu pelo acaso de viver nas proximidades do Alpendre – 

Casa de Arte, Pesquisa e Produção, a Organização Não Governamental onde teve os 

primeiros contatos com a formação em artes, antes de ingressar como aluno da 

primeira turma da Escola do Audiovisual da Vila das Artes, um equipamento da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza. O trabalho sobre a avó circulou em mostras e 

festivais dedicados ao “novo cinema cearense”, foi alvo de críticas especializadas e é 

emblemático de um processo de formação, do qual trataremos mais adiante, em 

conexão com o campo da estética, sob o embate das questões concernentes às obras 

de arte contemporâneas, com ênfase na experimentação de linguagens, baseado em 

cursos livres que permitem a circulação de pensadores e ideias. 

A segunda obra privilegiada da análise – Supermemórias – se põe diante do 

desafio de apropriação de imagens de arquivo, um gesto bastante usual no universo 

da arte contemporânea. A proposição de Danilo Carvalho não é revelar dados, mas 

deixar que essas imagens se abram ao enunciável. Supermemórias resulta da 

utilização de imagens em Super8, das décadas de1960, 1970 e 1980, em Fortaleza, 

quando as famílias se reuniam e registravam casamentos, batizados, aniversários, 

nascimentos... É do registro de seu próprio nascimento, a saída da mãe para a 

maternidade, que Danilo dá a partida para o encontro com essas imagens de uma 

cidade de muros baixos, de faixas de areia a perder de vista, de corpos bronzeados e 

passeios românticos. Mas não é sobre a cidade, não apenas. O trabalho opera 

atravessamentos diversos: da vida íntima, da memória, dos encontros, dos afetos. 

Danilo Carvalho participou de várias produções do cinema realizado no 

Ceará, sobretudo na operação de som, e se organiza em um dos mais importantes 

coletivos de realizadores da cidade, a Produtora Alumbramento
1
. Supermemórias tem 

a marca de ser o seu primeiro trabalho autoral. O filme é resultado do prêmio de um 

edital governamental em que a proposta do realizador era garimpar na cidade os 

acervos em Super8 das famílias e dar a eles novas potencialidades. O processo vai se 

ritualizando a cada sessão que Danilo, detentor de um projetor de Super8, realiza na 

                                                 
1
 www.alumbramento.com.br 

 

http://www.alumbramento.com.br/
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casa dos “doadores” das imagens, uma forma de gentilmente agradecê-los. Um 

arrancar de histórias e suspiros nostálgicos, de encontros inusitados que enchem a 

película de um extracampo afetivo que, de algum modo, vai impregnando a 

montagem.  

O acervo toma uma proporção surpreendente e as imagens que chegam vão 

contagiando, se sobrepondo às outras, a cena vai se constituindo na instabilidade do 

encontro entre esses múltiplos rolos de registros pessoais. Danilo nos coloca diante 

da memória como matéria, o que sobrou da película se reorganiza não como cena e, 

sim, como fragmentos, produzindo quebras. Não caberia a esta obra o tradicional 

papel social do documentário de dar voz, resgatar essas imagens do esquecimento. 

Cabe perguntar o que a prática do cinema pode nos ensinar sobre o gesto 

apropriativo, sobre o documento, já que nos permite desvincular a imagem de sua 

história, esgarçar esse vínculo. 

Cidade Desterro, última obra em análise, sela a partida da carioca Gláucia 

Soares de Fortaleza, a cidade onde viveu por mais de dez anos. Um reencontro com 

lugares, rastros dos amores e amigos deixados em cartas, imagens, objetos. Um 

trabalho em letra cursiva, uma leitura à meia voz do que poderiam ser as últimas 

páginas de um diário íntimo que acabara de ser escrito, rascunhos em um caderno de 

notas. Da decisão de deixar Fortaleza ao gesto de filmar, Gláucia parte de um 

dispositivo singular: se acompanha de diletas amigas e retorna aos oito bairros onde 

viveu, se cercando apenas de uma câmera caseira e de objetos particulares dispostos 

em uma caixa de sapatos, algo para ser deixado, como o fizeram João e Maria, dos 

contos infantis, ao tracejar o caminho de volta com farelos de pão, quem sabe na 

ilusão do retorno por essas trilhas imaginárias. “Deixo o objeto para guardar a 

imagem” (SOARES, 2009, p. 4).  

A despedida da realizadora só é capaz de constituir alguma coisa que seja 

sensível ao outro quando mergulha no que vaza do pessoal para o mundo, se desloca 

da noção de que o filme é ilustrativo de sua própria partida. Em “Carta a um crítico 

severo”, Gilles Deleuze (1992, p.15) vai dizer que falar algo em nome próprio não é 

em absoluto quando nos tomamos por um eu, por uma pessoa ou por um sujeito. 

“Um indivíduo adquire um verdadeiro nome próprio ao cabo do mais severo 

exercício de despersonalização, quando se abre às multiplicidades que o atravessam 

de ponta a ponta, às intensidades que o percorrem.”.  
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Muito mais do que dizer das casas, dos bairros, dos lugares onde viveu em 

Fortaleza, Gláucia nos põe em suspensão, na condição de quem está sempre em 

estado de partida, este momento em que algo se perde de vista antes mesmo que o 

novo tenha chegado. Ressalte-se que o filme traz ainda a assinatura de quem cumpre 

um papel relevante no processo de formação em curso, em Fortaleza. Gláucia 

compôs o grupo responsável pela concepção da Escola do Audiovisual da Vila das 

Artes e foi a primeira diretora do equipamento público. 

As três obras escolhidas como abrigo privilegiado das reflexões da pesquisa 

não trazem necessariamente renovações estéticas, não é a ideia do novo que esse 

trabalho persegue. Privilegiar os três filmes é entendê-los no seu diálogo e na sua 

conexão com várias outras referências, produções do cinema e das artes visuais que 

podem ou não estar no mesmo tempo, mas, de algum modo, estão conectadas. Obras 

que trazem uma inflexão subjetiva não nascem hoje, estão no centro da questão do 

próprio surgimento do cinema que, antes de ser tomado por um modelo narrativo 

industrial, era das ruas, do fragmento, do espetáculo, do estranhamento, do cotidiano, 

da precariedade.  

Podemos dizer que o filme-ensaio está entre os maiores representantes desse 

cinema que assume explicitamente a escrita pessoal do realizador. É possível 

identificar traços desse cinema nas produções soviéticas dos anos 1920, mas, é na 

França, a partir dos anos 1950, que o ensaio ganha lugar nas obras de Alain Resnais, 

Chris Marker e Agnés Varda, cineastas referência desse modo de produzir que pede 

passagem para que o cinema possa titubear, ir, voltar, dizer, depois negar. O ensaio 

contribui para desinstalar o documentário, imprimindo rupturas e reflexões sobre a 

imagem e o mundo.  

Imersa na escritura das obras, a busca da pesquisa é justamente por entender o 

que esses trabalhos são capazes de mobilizar como rede, como pensamento, como 

criação de um lugar quando é a própria vida do realizador que ocupa a centralidade 

da obra, ele como ser presente na precariedade de seus personagens, da mise-en-

scène, da escritura do filme. A contribuição acadêmica que a pesquisa pretende 

deixar é a constituição de um pensamento crítico sobre essa produção documental 

contemporânea realizada no Ceará, em diálogo com outras pesquisas recentes que 

têm se dedicado a refletir sobre esse segmento do cinema cearense que circula em 

festivais e mostras autorais, que é tema de debates entre críticos e realizadores, que 

desponta como renovação estética e de linguagem. 



14 

Tomemos exemplos recentes, as dissertações de Rodrigo Capistrano e Rúbia 

Mercia de Oliveira que, tendo alguns desses filmes do cinema recente do Ceará como 

objeto, desenvolveram suas pesquisas, respectivamente, na Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 2012, o 

que demonstra um interesse acadêmico não circunscrito ao Estado do Ceará. A 

pesquisa de Capistrano se concentra na reflexão de como o conceito de resistência se 

reposiciona no atual contexto político, procurando identificar no documentário 

cearense recente, potências e desejos de criação em possíveis modos de 

re(existência). Mercia propõe uma leitura crítica de ensaios fílmicos e vídeo-cartas a 

partir de filmes que tratam de situações de partida, despedidas, deslocamento e 

exílio, entre os quais Cidade Desterro.  

Essa produção tem despertado também o interesse de circuitos artísticos que 

buscam novas fronteiras para a linguagem audiovisual e publicações de referência na 

área. A francesa Cahiers du Cinema!, uma das mais importantes publicações de 

cinema no mundo, estampou em sua edição de abril de 2010 um longo texto sobre o 

filme cearense Estrada para Ythaca (2010), que tem direção compartilhada entre os 

amigos Ricardo e Luiz Pretti, Guto Parente e Pedro Diógenes. São inúmeras as 

produções cearenses da última década que tomam lugar em mostras e festivais de 

cinema. A Universidade Federal do Rio de Janeiro realizou em 2011 a mostra 

“Panorama do Cinema Cearense Contemporâneo”, reunindo durante três dias 

produções recentes que apontam para uma cena que se torna referência de 

inquietação narrativa.  

O professor, cineasta e crítico de cinema, Marcelo Ikeda, assina entre outras 

críticas, um longo ensaio sobre o cinema contemporâneo cearense: 

 

No cinema brasileiro atual, a maior parte das obras interessantes tem 

surgido de realizadores que desenvolvem uma obra autoral, mas que atuam 

em contextos isolados. Há, juntamente com o cinema da Teia, em Belo 

Horizonte, no entanto, talvez uma única exceção de relevo: o cinema 

cearense, que vem despontando com uma nova geração de realizadores que 

desenvolvem um trabalho conjunto. (2010, p. 142)  

 

 

É possível dizer então que a cena audiovisual local desponta entre as mais 

instigantes experiências autorais brasileiras. Perspectiva defendida pelo curador, 

desde 2007, do Festival de Tiradentes (uma referência de exibição com foco nas 

pesquisas contemporâneas do audiovisual brasileiro), Cléber Eduardo (2013, p.1).  
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“Sinto que tem algo de diferente no cuidado com o visual na cena cearense dos 

diretores com menos de 40 anos [...] Mas, aqui (Tiradentes), o cinema do Ceará vem 

construindo uma imagem forte, há cinco anos, com muitos curtas e com longas.”  

 

 

*** 

 

É preciso pensar essas obras realizadas no Ceará, na última década, situando-

as no contexto em que foram produzidas, destinando um olhar mais criterioso sobre o 

processo de formação em audiovisual a partir do que propôs o Instituto Dragão do 

Mar, depois o Alpendre e, posteriormente, com a criação da primeira escola pública 

da Prefeitura de Fortaleza, a Escola do Audiovisual da Vila das Artes e o primeiro 

curso de graduação em cinema e audiovisual do Ceará, fundado na Universidade 

Federal do Ceará, em 2010.  

Gláucia Soares foi a primeira Coordenadora Geral da Escola Pública de 

Audiovisual da Vila das Artes (equipamento público da Prefeitura de Fortaleza), criado 

em 2006, uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal do Ceará, articulado 

com a Associação Cearense de Cinema e Vídeo. A realizadora, juntamente com Beatriz 

Furtado, Alexandre Veras e Vanessa Teixeira, tem papel central na concepção do 

projeto político-pedagógico da escola que definiu o modo de pensar e operar o 

audiovisual em termos de uma formação artística. 

Ao longo de dois anos, os alunos, que passam por um processo de seleção 

rigoroso, integram uma formação abrangente, com conteúdos vinculados aos eixos 

histórico, teórico, linguagem, técnico, aproximativo e ateliê livre. Paralelamente aos 

eixos, integram-se quatro ciclos: Imagem e Cidade, Imagem e Narrativa, Imagem e 

Corpo e Imagem e Escrita (outros dois foram diluídos nos demais: Imagem e Fotografia 

e Imagem e Alteridade). Cada um desses ciclos envolve disciplinas históricas e teóricas, 

exercícios práticos e uma formação de cinefilia através dos cineclubes que, além das 

sessões, contam com os debates.  

É extensa e notória a lista de pensadores e realizadores que passaram por 

Fortaleza nesses dois primeiros anos de formação: José Gil, Phillipp Dubois, Agnès 

Varda, André Parente, André Brasil, Arlindo Machado, João Luiz Vieira, Mauricio 

Lisowiski, Cezar Migliorin, Cao Guimarães, Lucas Bambozzi, Armando Menicatti, 

Cristina Franco Ferraz, Karim Aïnouz, Joel Pizzini, entre tantos outros, 
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possibilitando o acesso a referências rigorosas e raras, abordagens diversificadas e 

um vasto repertório capaz de acolher e estimular a invenção. 

Investir num breve detalhamento do desenho programático da Escola Pública de 

Audiovisual da Vila das Artes, como vimos anteriormente, tem relação com o fato dessa 

produção recente estar impregnada, atravessada, mobilizada por esse pensamento sobre 

as artes, tomando o cinema nesse campo que é muito diferente do industrial. Nesse 

aspecto, a Escola da Vila se diferencia da proposta do Instituto Dragão do Mar de Arte e 

Cultura, criado pelo Governo do Estado na década de 1990, que a antecede como 

proposição de formação em audiovisual que potencializa processos de criação e abre 

espaço para o debate e o pensamento. Embora tenha investido significativamente na 

preparação de realizadores, com referências no Cinema Moderno, com o pensamento de 

vanguarda vindo a Fortaleza, com nomes ligados, por exemplo, ao Cinema Novo, o 

Instituto Dragão do Mar tinha a pretensão de gerar no Ceará um polo de cinema 

industrial, torná-lo economicamente viável, o que não se concretizou.  

O curso de extensão da Vila das Artes foi um passo inicial no sentido de criar o 

Curso de Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará que, 

em 2009, tornou-se o primeiro nas regiões Norte e Nordeste, instituindo um processo de 

formação mais sólido na área. Em uma perspectiva histórica recente e ligeira, veremos 

que a formação de um campo autônomo do cinema e do audiovisual no Ceará traz a 

marca da descontinuidade.  

A Casa Amarela, Projeto de Extensão da UFC, é a única instituição que 

manteve, desde 1971, cursos de curta duração, na área do audiovisual. Houve a 

experiência do Instituto Dragão do Mar (como já citado), mas a recorrente 

descontinuidade das políticas públicas no Brasil levou ao fim o centro de formação que 

era do cinema, mas, também, do design e das dramaturgias. Só recentemente, em 2008, 

a UFC implanta um Curso de Especialização em Audiovisual em Meios Eletrônicos e, 

na sequência, o Mestrado em Comunicação, no qual uma de suas linhas é “Fotografia e 

Audiovisual”. Mais duas graduações em cinema e audiovisual, na Faculdade Marista e 

na Universidade de Fortaleza (Unifor), ampliaram o acesso a uma formação 

universitária na área.    

É preciso que se diga que, antes de se instalar um circuito de formação mais 

institucional no Ceará, que é inclusive muito recente, as organizações não 

governamentais já produziam conhecimento de grande importância a exemplo do 

Alpendre, do Encine, da Fábrica de Imagens, entre outras. Essas organizações 
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produziram experiências de inovação, embora fragmentárias e pouco sistematizadas, e 

tiveram um papel preponderante, sobretudo, ao dar acesso à formação de um segmento 

de baixo poder econômico, entre os quais se insere Victor de Melo, o realizador de Casa 

da vovó. 

Há, claramente, um direcionamento do olhar dessa nova geração de realizadores 

para um certo campo de pensamento do cinema contemporâneo que tem interlocução 

com as obras de Varda, Kiarostami, Zhang-Ke, Sokurovi, Godard, Pedro Costa; com 

proposições de artistas como Sophie Calle, Anry Salla, Yael Bartana e outros cineastas 

como Chris Marker e Jonas Mekas, que investiram fortemente na composição de 

diários, cartas, correspondências audiovisuais. Há nessas produções atravessamentos 

das artes visuais, da dança, da performance, da música, do teatro, da literatura, da 

filosofia, de um cinema pouco narrativo, que se desinstala, como percebe Beatriz 

Furtado, que teve papel destacado na concepção teórica dos cursos do Alpendre, da Vila 

das Artes e da UFC. 

 

As obras extravasam os limites espaço-temporais do cinema e, mais que isso, 

enfrentam problemas importantes de apego aos modelos da imagem como 

representação. Nem ficção, nem documentário. Nem longa, nem curta. Nem 

puro vídeo, nem puro cinema. Um embaralhado das ordens. (...) o 

documentário é provocado a se ver como multiplicado, folheado em camadas 

– sentidos. (FURTADO, 2012, p. 7) 

 

 

*** 

 

Nunca se produziram tantos documentários como nos últimos anos no Ceará. 

Há um fluxo permanente sendo gestado nos coletivos, exibido em mostras 

universitárias, produzido como exercício de formação ou experimentações artísticas 

que se aproximam do cotidiano, do caseiro, em que a força encontra-se justamente 

nos sentidos precários, na insignificância, no aparentemente banal e pessoal. Mapear 

esses trabalhos, tendo como centralidade a vida do realizador, pondo-os em diálogo, 

é ainda uma contribuição desta pesquisa. O levantamento nos acervos dos 

realizadores, de produtoras independentes, nos cursos da Vila das Artes e da UFC, 

nos apresenta algumas dezenas de obras que percorrem universos familiares, de 

despedidas e reencontros, lugares e objetos íntimos, os bairros, segredos recônditos.  
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Para realizar esse mapeamento, com bases conceituais claras, lançamos mão 

do conceito de cartografia, que é apresentado por Gilles Deleuze e Félix Guatarri 

(1995) na introdução de Mil Platôs. Em detrimento de uma noção de representação 

de objetos, a cartografia propõe o acompanhamento de processos. Trata-se, na 

verdade, de uma reversão metodológica na qual a aposta está na experimentação do 

pensamento, um método para ser experimentado, assumido como atitude e não 

aplicado.  

Uma cartografia, tal como explica Suely Rolnik (1989, p.32), não é concebida 

como um sistema de representação estático, mas aquilo que se acompanha e se faz ao 

mesmo tempo que os movimentos de transformação das paisagens. “Ao cartógrafo 

cabe dar língua para afetos que pedem passagem, mergulhando nas intensidades de 

seu tempo e estando atento às linguagens que encontra.”  A cartografia é, mais que 

uma carta, uma espécie de postura teórica, um afinamento do olhar, que necessita de 

parâmetros claros para análise dos filmes. São pistas que nos são dadas para pensar o 

objeto a partir do que ele convoca, das questões que ele traz, do que vai se 

produzindo no percurso da pesquisa, portanto, os procedimentos metodológicos não 

podem ser predeterminados de antemão. 

Pensar sobre o documentário contemporâneo produzido no Ceará nos últimos 

anos traz o desafio de mergulhar no que está em processo. Esses filmes dizem mais 

de algo em se fazendo do que propriamente poderiam ser tipificados como a 

representação de um período ou de um determinado recorte de formação. Eles dizem 

de uma geração que passa pelas escolas, mas também pelos cineclubes e por todo um 

universo ilimitado de referências cinematográficas que a internet é capaz de dar 

acesso. São os que produzem despretensiosamente entre amigos, mas, também, os 

que se organizam em coletivos, produtoras independentes e tomam lugar em festivais 

e circuitos tais como Tiradentes e Roterdã, que operam na contracorrente de 

Gramado, Brasília e outros mais afinados com os circuitos de exibição comercial. Só 

é possível, portanto, em uma perspectiva metodológica, se aproximar desse fluxo de 

produção se deixando levar pelo movimento intermitente que produz. Abrindo 

caminhos como quem descasca camadas de tintas de uma parede que já passou por 

muitos tons de cores e texturas.   

Embora, como afirma Dubois (2004), não exista um único método para a 

análise das imagens, estamos diante do que, segundo ele, mais do que um problema 

de método, trata-se de um problema de atitude.  



19 

 

Muitas atitudes são possíveis [...] Uma primeira atitude bastante 

disseminada é a que toma a imagem como a serviço de uma interpretação, 

de uma abordagem histórica [...] Nesta caso, a imagem é totalmente 

instrumentalizada. Meu ponto de vista é justamente o oposto: de partir da 

ideia de que a imagem que temos diante de nós é ao mesmo tempo um 

objeto de cultura e um objeto por natureza. (Dubois, 2004, p.15). 

 

 

Dubois nos diz que é preciso conjugar abordagens diversas, sem, no entanto, 

instrumentalizar a imagem. Nessa perspectiva, a cartografia é uma atitude que leva 

em consideração um saber e um conhecimento acumulados sobre as imagens. São 

múltiplas as entradas em uma cartografia. Assim, propomos uma atitude de abertura 

às fontes mais variadas, não só escritas e teóricas. Uma cartografia que não opta por 

este ou aquele modelo, mas, que leva em consideração diferentes atitudes e outros 

operadores conceituais, que podem surgir, por exemplo, das sensibilidades e dos 

afetos que atravessam o corpo das obras, tomando a cena como objeto central, mas 

também em suas conexões com o mundo.  

Refletir sobre essa produção audiovisual aciona diferentes campos de 

pensamento. Um campo mais ampliado vai problematizar a natureza do 

documentário. Gênero marcado pela criação de estratégias de relação com o outro, 

pensar essas obras documentais sob o embate com o universo da arte contemporânea 

é no nosso entendimento uma questão bastante relevante. O filme documentário 

sempre foi alvo recorrente de discussão das teorias do cinema. Ao longo da história 

do cinema, o documentário pôde resistir como lugar propício às experimentações e à 

invenção, justamente porque permaneceu como uma categoria de pouca importância, 

raramente tendo sido alvo de investimentos econômicos expressivos, que o 

impusesse normas ideológicas de mercado. Nas palavras de Jean-Louis Comolli, 

“chamemos esse descentramento, essa deserdação, esse abandono do documentário 

de grande sorte” (2008, p. 152). 

O documentário está associado à origem do próprio cinema, com o que se 

convencionou como a primeira exibição pública, o marco de seu nascimento, a 

projeção no Salon Indien do Grand-Café de Paris, em 28 de dezembro de 1895. Uma 

coleção de imagens fotográficas animadas do cotidiano, paisagens urbanas e rurais, 

produzidas pelos irmãos Louis e Auguste Lumière foram projetadas no evento. A 

chegada do trem na estação de La Ciotat, saída dos operários da fábrica, conversas 
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no jardim, a vida cotidiana já fazia a sua aparição e nunca abandonaria o cinema nas 

suas muitas reinvenções.  

Se olharmos para as primeiras experiências de cinema, o “primeiro cinema”
2
, 

podemos notar que o estatuto do que se considerava ficção ou documentário não era 

necessariamente rígido. A pretensão do realismo só ganha relevância muito depois, 

de certa forma com a hegemonia da narrativa clássica. O que prevalece no 

documentário clássico é o seu caráter narrativo, enquanto que nas atualidades
3
 dos 

primeiros filmes a sua narração é primordialmente espetacular, pretenso desejo de 

transformar a vida real em espetáculo maravilhoso, como atesta a historiadora dessa 

primeira fase do cinema, Flávia Cesarino (2005).  

Nenhum gênero do cinema talvez seja tão exaustivamente refletido e tenha 

alimentado tantos debates acerca das linhas que o separam ou o entrelaçam à ficção. 

Coube ao documentário, desde muito cedo, o embate entre o espaço fílmico e o 

espaço onde se inscreve o mundo, lugar de uma suposta imagem verdadeira, 

reveladora desse espaço-mundo. “Como encontrar essa imagem capaz de perfurar 

essa teia invisível entre filme e mundo foi e, em geral, continua sendo, o campo de 

batalha privilegiado do cinema documentário.” (Furtado, 2012, p.2).  

A busca por essa imagem acabou por constituir uma categorização, quase 

sempre forçada, entre o documentário, sob o signo da imagem verdadeira, e as 

demais produções fílmicas, que recebem o nome de ficcionais. Não nos cabe, nesse 

trabalho, aprofudar esse embate entre dois modos de operação cinematográfica 

(ficção e documentário) que, embora produza muitas vezes um certo embotamento, 

tem uma permanência nas teorias do documentário e contribuem, efetivamente, para 

pensar o cinema na sua relação com a vida.  

O que vai nos interessar é pensar que outros registros da imagem o 

documentário acessa quando se inscreve na perspectiva das artes contemporâneas, 

percebendo-o como um campo aberto ao encontro com o ordinário, o impensado, 

                                                 
2
Tomamos como referência a delimitação adotada por Flávia Cesarino que define o “primeiro cinema” no 

período de 1894-1908 (período não narrativo) e 1908 a 1915 (crescente narratividade). A história do 

cinema tradicional delega às primeiras experiências fílmicas o rótulo de primitivas, concepção que só 

passou a ser revista no final dos anos 70. Há, na atualidade, pesquisas que trazem uma detalhada revisão 

histórica dessas produções feitas entre 1895 e 1910. 

  
33

 “No contexto sócio-cultural do primeiro cinema, o termo atualidade designa uma forma particular de 

realismo, que não é nem exclusivamente ficcional, nem exclusivamente documentária, nem 

exclusivamente cinematográfica. É uma forma de representação que lida com um repertório de 

referências culturais amplas, dramatizando o real de maneira espetacular”. (2005, p. 206)  
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condição para compreender o que transcende a imagem, o que está além dela, tal 

qual o entendem alguns teóricos como Comolli (2008).  

A presença não palpável das forças do mundo a partir do gesto de filmar, o 

não visível como o sentido do visível, é condição fundamental para se pensar essas 

produções recentes que se debruçam sobre o cotidiano, a vida de quem os realiza. 

Afinal, como “materializar” saudade, memória, esquecimento, partida senão 

deixando esses universos roçarem por entre as imagens? Entendemos que essas obras 

escolhidas para análise resistem, de certo modo, a uma forma predominante da 

linguagem cinematográfica, transgredindo concepções de “real” do documentário 

clássico. A inscrição verdadeira no documentário, como a define César Guimarães, 

não é o “real”, é a “duração partilhada entre quem filma e quem é filmado, de tal 

modo que o tempo do filme se compõe com o tempo do mundo, que deixa seus 

vestígios nas imagens, nos sons e nas falas.” (2009, p. 36).  

Apostamos nesse cinema como um campo possível de invenção que passa 

pela experiência, pela aceitação do acaso, pelo gesto aberto à presença do outro, 

disponível ao embate que se dá no encontro. Esse gênero, quando inserido no campo 

da arte contemporânea, propõe abrir mão da transparência e ocupar aquilo que 

resiste, as fissuras do real, assumindo sua condição de transformar a ordem do 

mundo, inclusive, a partir do que escapa ao mundo espetacular (erosão, ruído, 

resíduo). “O cinema, na sua versão documentária, traz o real como aquilo que, 

filmado, não é totalmente filmável, excesso ou falta, transbordamento ou limite.” 

(Comolli, 2008, p. 86).   

No nosso entendimento, o documentário contemporâneo quando se desloca 

da forma da narrativa clássica, perde a pretensão a totalizações, seu enrijecimento, o 

atributo da verdade, tornando-se um abrigo possível de sensibilidades e de expansões 

sensoriais. Trata-se de um cinema que se desinstala, experimenta na forma, inventa 

seus modos de exibição criando novos circuitos, abre a imagem para o encontro com 

as artes visuais, com a dança, com as novas mídias e desloca o lugar do realizador 

pondo problema em sua própria condição, no gesto, na encenação, na trama. 

“Investir a si mesmo, ou seja, engajar-se realmente, de corpo e alma, na relação 

documentária. Ou ainda: estar presente e durar. É a condição de uma consciência de 

que não se filma impunemente.” (Comolli, 2008, p.93). 

 

*** 
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De um modo geral, a cena artística contemporânea pode ser entendida como 

um lugar privilegiado de uma ideia de interioridade que é partilhada na obra. Basta 

olharmos referências como a produção de artistas-cineastas como a francesa Sophie 

Calle que em uma delas cria um trabalho artístico a partir da carta de rompimento 

que recebera de seu amante, onde convida 107 mulheres para interpretar a 

correspondência. Ou ainda nos determos no conjunto da obra da cineasta francesa 

Agnès Varda, a exemplo da instalação com as viúvas da ilha de Noirmoutier, entre 

elas a própria cineasta, que partilham a solidão em um cortejo silencioso pela praia. 

Ou ainda na experiência da artista mineira Rosângela Rennó que, convertida em 

personagens, encarna 133 mulheres inspiradas em notícias de jornais que envolviam 

alguém cujo nome é “Rosângela”. Nesses trabalhos, a performance, a ficcionalização 

da vida cotidiana e a obra documental são trabalhadas indistintamente, destruindo as 

barreiras que as separavam como linguagens específicas. 

Nas últimas décadas, o cinema e a arte contemporânea passaram a se 

aproximar, de maneira cada vez mais intensa e a se combinar, se hibridar, chegando 

muitas vezes à indistinção. Podemos perceber esse movimento se iniciando, em 

especial, com os realizadores da geração dos movimentos modernos do pós-guerra e 

os imediatamente posteriores. Sem deixar de produzir cinema, eles estendem suas 

pesquisas estéticas na direção de formas instalativas em galerias de arte.  

Assim, vão se abrindo novos espaços de exibição cinematográficos e, por 

conseguinte, experiências de espacializações das imagens em movimento e 

alterações nas suas durações. Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Chris Marker, Chantal 

Akerman, Pedro Costa, Abbas Kiarostami são alguns dos cineastas responsáveis pela 

extensão dos limites do cinema industrial, e, principalmente, pelo estabelecimento de 

práticas cinematográficas que dialogam e se misturam com outras práticas artísticas 

contemporâneas.  

A forma mais evidente dessa aproximação se dá com a presença dos filmes 

nos espaços dos museus, projeções que desafiam a cena artística contemporânea, seja 

pensando filmes como museu ou ainda modos de desterritorializá-los, compondo 

apresentações visuais novas. Imagens que, modificadas ou não, são expostas na 

forma de instalações, de projeções e de dispositivos diversos. É o que Phillipe 

Dubois (2003) vai chamar de “efeito cinema na arte contemporânea”, com a inserção 

de fragmentos de filmes, fotogramas, de elementos sonoros ou ainda por uma 
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influência metafórica, que se elabora somente por paralelismo, alusões, 

coincidências, analogias e que se dá em via de mão dupla.  

O balanço vazio preso à arvore ainda dança, vestígio de presença. A cena de 

Cidade Desterro foi inserida no conjunto de trabalhos da exposição “Cinema dos 

pequenos gestos (des)narrativos”, em 2011, no Centro Cultural Banco do Nordeste. 

Sob um plano mais histórico, apesar da prática ganhar mais intensidade nas últimas 

décadas, Dubois (2013) ressalta, além do cinema moderno, a importância do cinema 

experimental e da videoarte, “com constância, firmeza e inventividade, difundindo 

obras e dando passos no rumo de uma plena intersecção dos meios da arte e do 

cinema.” Na década de 1960, Jonas Mekas, com seus diários, registros da vida de um 

homem ordinário, do seu próprio exílio quando deixa a Europa e vai viver na 

América, é responsável por um trabalho fundador do cinema com a arte nos EUA. As 

Bienais também tomam parte dos acervos do cinema e os incorporam aos seus 

processos curatoriais. Realizadores fundadores de um cinema diário, filme-ensaio, 

filme-carta assumem projetos criados especificamente para museus que são a troca 

de correspondências audiovisuais entre eles. 

Há, portanto, um fluxo permanente entre cinema e artes visuais, sobretudo, 

quando a vida dos artistas toma a centralidade das obras, quando a opção é por uma 

certa narrativa de si, embora fragmentária. Esses deslocamentos se dão tanto pela 

migração das imagens (efeito cinema nas artes e vice-versa) como dos dispositivos 

(cinema de exposição em oposição ao de projeção), privilegiando uma experiência 

que é mais que tudo sensorial, pois tomada pelo corpo. Perde-se o “conforto” da sala 

escura, de sua ambiência imersiva e virtual, e passa-se a interagir com as imagens, a 

definir como fruí-las, determinar o tempo diante delas, a forma de olhá-las fora do 

alcance de uma dada percepção de realidade.  

Claro que há muito em jogo ao pensarmos esses entrelaçamentos, inclusive, 

motivações de ordem política, econômica e estética. A nós interessa refletir como 

essa influência se dá na escritura da obra, que pede uma outra perspectiva de olhar, 

talvez àquela de que fala André Brasil (2011) ao pensar uma certa produção 

contemporânea do cinema, indo além da atenção estrita ao dispositivo. Sair do gesto 

expansivo do cinema no sentido de um certo gesto intensivo, contido na própria 

escritura do filme. Voltar-se um pouco mais para o interior das obras no sentido de 

compreender o que efetivamente acontece com as imagens quando se produzem no 

encontro entre procedimentos do cinema e das artes visuais. Pensando com Brasil: 



24 

 

                                         Esses filmes trabalham sempre num certo tensionamento, atravessamento 

entre uma mise-en-scène que vem do cinema, muitas vezes herdeira da 

encenação teatral, e essa mise-en-scène mais plástica, de uma dramaturgia 

que tem a ver com o deslocamento dos corpos, dos objetos no espaço, com 

as paisagens, as cintilações, as pequenas percepções, isso que chamo de 

dramaturgia do sensível. (Brasil, 2011) 

 

 

Em Casa da vovó, a presença fugidia dos personagens, inclusive a que dá 

título ao filme, dos demais familiares, do neto realizador convoca valores como 

rarefação, presente na contenção dos gestos, na redução de diálogos a falas banais e 

sem intensidade dramática; numa atuação sem exageros, evitando closes e um 

discurso imagético que personalize aquele lugar. A avó se faz presença nos vestígios, 

nos rastros que vai deixando por toda a duração do filme. Não há a figura do 

protagonista, essa vovó não nos fala, faz a sua aparição de forma fugidia.  

O vídeo nos leva a pensar a narrativa deslocada de um padrão dominante das 

grandes produções cinematográficas e do próprio documentário, aponta 

características próprias do universo das artes contemporâneas como a ausência de 

uma narrativa clássica, redefinição de temporalidades, liberdade formal, uma certa 

regeneração do sensível impondo novas formas de se relacionar com as imagens. Em 

parte expressiva dessa produção documental, podemos perceber, primeiramente, uma 

diversidade estilística entre os filmes que não nos permitiria enquadrá-los, 

radicalidade aliada a rigor, o diálogo com a videoarte, a dança e as artes visuais, 

transbordamento para modos de produção e exibição que se contrapõem aos circuitos 

hegemônicos, passando a habitar espaços expositivos, domésticos, de fluxos. 

Não seria possível identificar em Supermemórias uma coerência para a passagem 

dos múltiplos personagens que transitam pela película, uma sobreposição de imagens 

em Super8. O nascimento de alguém, crianças a perder de vista, reuniões em família 

regadas a cantorias, poses de um galã do surf, paisagem aberta da cidade sem seus 

arranha-céus. As perspectivas contemporâneas das narrativas pedem outras 

definições que escapam ao modelo sensório-motor do cinema hegemônico. Muitos 

teóricos buscam conceituar essas narrativas a partir de uma certa dramaturgia do 

sensível, de um universo sensorial que contempla blocos de sensações, imagens táteis 

(câmera-corpo, câmera-pele), pequenas percepções, a força da paisagem, da 

contemplação, o privilégio da sensação, imagens que desierarquizam e convocam 

outros sentidos e novas espacialidades, que privilegiam as intensidades. O espectador 
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é convidado a abrir mão do controle, a mergulhar em um certo estranhamento 

perceptivo. As ações já não se encadeiam em relação a uma lógica causal, as 

personagens e os narradores perdem suas identidades e a voz narrativa torna-se 

polifônica, descentrada, afônica, mentirosa. 

 

*** 

 

Toda pesquisa pode ser considerada intervenção, afirmam Eduardo Passos e 

Regina Benevides (2009, p.17), ao traçarem pistas para um método da cartografia.  

“[...] a intervenção sempre se realiza por um mergulho na experiência que agencia 

sujeito e objeto, teoria e prática, num mesmo plano de produção ou de coemergência 

– o que podemos designar como plano da experiência.”. Para problematizar esse 

documentário que rompe distâncias entre sujeito e objeto é preciso ir às obras, deixar 

que elas nos digam de si, pensá-las como um fora, como algo que se faz no processo, 

nos embates, nas idas e vindas. Toda a temática da pesquisa é alinhavada pelos três 

filmes – Casa da vovó, Cidade Desterro, Supermemórias -, e pelo universo de 

referências com o qual eles dialogam. Todo o trabalho é do começo ao fim 

alinhavado pelo objeto, por questões de dentro da obra, no entanto, é preciso que a 

análise perceba o objeto para além de si, ganhe camadas, todos os níveis possíveis de 

olhá-lo.  

O que diferencia esses trabalhos que trazem o realizador para a centralidade 

da obra, na nossa compreensão, são as afetividades que se estabelecem na relação 

com a cidade, com os amigos, com uma dada formação na área, com o surgimento de 

um pensamento que também estava ao mesmo tempo se fazendo, que poderia nascer 

de um olhar sobre a cidade ou sobre o cotidiano, sobre o espaço, sobre as relações, 

sobre as amizades, sobre o amor. É fundamental pensar em afecto, a partir do que 

propõe Deleuze (1992, p. 55) ao se debruçar sobre a obra de Spinoza, não somente 

no sentido amoroso, mas no sentido daquilo que é do universo das sensações, do 

sensorial, da percepção, daquilo que quer a obra de arte. “Os afectos não são 

sentimentos, são devires que transbordam aquele que passa por eles (tornando-se 

outro)”. Afectos como novas maneiras de sentir que se dão em um regime de 

afetabilidade, de experiências compartilhadas. Não é uma sensação, um sentimento, 

uma ideia, mas a qualidade ou a potência de uma sensação, de um sentimento ou de 

uma ideia possíveis.  
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É através desse conceito, tão bem apreendido por Deleuze (2009, p.30), que 

buscamos compreender nessas obras, no gesto de filmar, a possibilidade de um 

encontro. Spinoza dizia que “somente conheço a mim mesmo pela ação de outros 

corpos sobre o meu”. Talvez pudéssemos pensar como a cena documental 

contemporânea pode, ao abrigar questões da esfera íntima, produzir uma estética dos 

afetos, compreendido no sentido dos que se deixam afetar pelo outro, de corpos que 

se encontram e se afetam, corpos porosos ao mundo.  

O retorno aos bairros onde viveu é a proposição do filme de Gláucia Soares. 

Nesse perambular, os afectos vão formando combinações singulares, ambíguas, 

continuamente recriadas. Para Deleuze (2004) seria necessário que o movimento, por 

sua vez, ultrapasse o estado das coisas, que trace linhas de fuga, suficiente para abrir 

no espaço uma dimensão de uma outra ordem favorável a estas composições de 

afectos. Afinal, o afecto independe de qualquer espaço-tempo determinado. A 

ligação das vizinhanças pode fazer-se de muitas maneiras e depende de novos 

valores rítmicos, que se opõem a determinações prévias.  

Ainda no filme da Glaucia, a identificação das ruas, o modo de adentrar as casas 

são contínuos espaços de fragmentação, transformados segundo raccords rítmicos 

que correspondem aos próprios afetos da realizadora. O espaço já não é este ou 

aquele espaço determinado; tornou-se espaço qualquer. Um espaço qualquer, define 

Deleuze, é um espaço singular que perdeu a sua homogeneidade, isto é, a conexão 

das suas próprias partes, de tal modo que as ligações podem fazer-se de uma 

infinidade de maneiras instáveis, heterogêneas, ausentes de ligações justificáveis.  

Toda espécie de singularidade ora se reúne, ora se divide para compor uma 

imagem-afecção. É por isso que o afecto não para de variar e de mudar de natureza, 

segundo as reuniões que produz ou as divisões que sofre. Novos afectos, portanto, 

não param de ser criados, notadamente pela obra de arte. Spinoza (2009, p.27) nos 

afirma que alguma coisa não cessa de variar em nós e sobre esta variação contínua 

constituída pelo afecto, ele vai assinalar dois pólos: alegria – tristeza, que serão para 

ele as paixões fundamentais. Num afeto de alegria, o corpo que nos afeta é indicado 

como compondo sua relação com o nosso. “Desde então, alguma coisa nos induz a 

formar a noção do que é comum ao corpo que nos afeta e ao nosso, à alma que nos 

afeta e à nossa.”  

Cinema como a busca do encontro. Em Cidade Desterro, o encontro pode se dar 

em uma imagem/fusão do céu com o rio do Desterro, a fazenda onde a realizadora se 
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refugia no sertão do Ceará antes da partida para a Itália. Em Supermemórias, a 

apropriação da memória alheia resulta no encontro com camadas de uma cidade de 

muros baixos, de reuniões familiares corriqueiras, de um cotidiano dos idos de 1970. 

Na Casa da vovó, Victor sela o encontro com suas próprias lembranças de infância 

para entrar nesse espaço familiar que só se pode acessar como numa prece. De tudo, 

conserva-se apenas o que é preciso para que o afecto produza as suas conjunções, 

transbordando as suas próprias causas. “Extrair a paixão do processo, extrair do 

acontecimento esta parte inesgotável e fulgurante que transborda a sua própria 

atualização [...]” (DELEUZE, 2004, p. 150). 

Assim como afecto é algo que não se fixa, é preciso pensar os processos de 

subjetivação, uma outra categoria analítica relevante na pesquisa, que se constituem a 

partir desses filmes que são feitos como uma ação da própria vida, uma forma de 

lidar com a vida. São criações que só podem se realizar contra um “eu” constituído. 

Foucault, especialmente nos seus últimos escritos, vai pensar o sujeito como produto 

de um processo de subjetivação, ou seja, só é capaz de constituir a si mesmo 

passando pela alteridade. A palavra “sujeito” para o filósofo não tem conotação de 

identidade, individualidade ou interioridade. Não há, portanto, como observa Andréa 

França (2007, p. 119), um sujeito prévio, “a subjetividade deve ser produzida como 

processo, como estética da existência”. 

Se é verdade que o conceito de Foucault sofreu inúmeras inflexões ao longo de 

sua obra, para Deleuze (1992, p.127-128) “a subjetivação sequer tem a ver com a 

‘pessoa’; é uma individuação, particular ou coletiva, que caracteriza um 

acontecimento. É um modo intensivo e não um sujeito pessoal.”. Os processos de 

subjetivação estão, portanto, em permanente constituição, inventando novas formas 

de existência, novas linhas de fuga, uma estética e uma ética da vida. E constituir 

novos modos de existência pode se dar de maneira absolutamente casual, a exemplo 

dos documentários sobre o cotidiano, desde que o acaso gere a necessidade da 

produção de em-si.  

Olhar em perspectiva para um conjunto de filmes cuja vida de quem os produz 

está posta, não uma vida mecanizada, pré-fabricada, mas, aquela em que nada mais 

interessa a não ser sentar com a avó e reproduzir com ela o gesto de dividir o mesmo 

prato, como era no passado, com o homem que amara e já se foi, (cena de Epifânio - 

2012). Olhar em perspectiva e ver que esses trabalhos nos constituem porque 

inventam laços, desejos, modos de fruição de uma cidade rebordada pelos afectos (os 
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alegres e os tristes) e que quase já não a enxergamos, promovem encontros, maneiras 

de partir, de amar, de recordar. Andrea França (2007, p.119) aposta na arte como o 

domínio fundamental para entender os processos de subjetivação em curso na 

sociedade contemporânea. “Assim é que a arte passa a ser por excelência a 

experiência de espaço em que esse sujeito se inscreve, a experiência de tempo em 

que ele vai à deriva”.    

Se, por um lado, podemos analisar essas obras numa dimensão estética ao 

produzirem novos modos de existência, elas trazem ainda implicações éticas. Há nos 

filmes recortados na pesquisa todo um modo de se contrapor a uma lógica do cinema 

de mercado; a opção pelas imagens de qualidade precária, que já nascem caseiras, 

identificadas com a produção de qualquer um de nós; uma recusa ao notável, à 

dramaticidade de acontecimentos extraordinários e ao padrão dos circuitos 

comerciais, ou seja, uma certa radicalização em relação ao poder e ao saber 

instituído. “A subjetivação é uma operação artista que se distingue do saber e do 

poder, e não tem lugar no interior deles.” (DELEUZE,1992, p. 145).  Esses filmes, 

em alguma medida, nos liberam de um padrão pré-concebido de reconhecimento do 

mundo, redefinem nosso pertencimento em relação à cidade, às relações de amizade, 

às formas de viver e como nos constituímos como sujeitos.  

Ao assumir gestos em direção ao pequeno, ao cotidiano, essa produção 

contemporânea, de algum modo, instaura um lugar de resistência, outro caminho 

conceitual bastante pertinente para pensar essas obras que se dão nas margens. 

Georges Didi-Huberman, em 2011, escreve “Sobrevivência dos vaga-lumes”, um 

belo texto que vai traçando conexões a partir de pequenas histórias na grande 

história, em diálogo com as cartas da década de 1940, de um Paolo Pasolini moço, 

um então sobrevivente de um fascismo triunfante. Didi-Huberman  (2011, p.23) toma 

de Pasolini as imagens dos vaga-lumes, “seres luminescentes, dançantes, erráticos, 

intocáveis e resistentes”, sua instabilidade, uma luz que existe apenas no momento da 

paixão, que se dá naquele acontecimento, para pensar uma ideia resistência.  

O campo da estética sempre foi do menor (minoria aqui tomada como diferença), 

a arte é sempre o lugar da resistência. Resistir não contra isso ou aquilo e, sim, 

sempre como o lugar dos pirilampos, a luz fugidia dos vaga-lumes, nunca como a luz 

do poder que a tudo ofusca. Resistir como possibilidade de ver o intermitente, o 

nômade, situado no improvável. Assim como existe uma “literatura menor”, como 

bem definiram Deleuze e Guattarri (1977) a respeito de Kafka, haveria uma luz 
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menor, aquilo que aparece apesar de tudo, que Didi-Huberman tão bem percebe nos 

lampejos dos vagalumes, formas de resistência na imagem que se expressam na luz 

intermitente, no gesto, na duração, fugaz, frágil, aquilo que aparece apesar de tudo. 

Em meio ao espaço de superexposição feroz, demasiado luminoso do presente, 

talvez traçar em desalinho vidas cotidianas nas imagens dê-se como meio de chegada 

para novos vagalumes. Um modo particular de constituir sobrevivências, àquelas que 

escapam da tradição religiosa das promessas de redenção, ressurreição ou revelação. 

Elas, as sobrevivências, “são apenas lampejos passeando nas trevas, em nenhum caso 

o acontecimento de uma grande “luz de toda a luz”. Porque elas nos ensinam que a 

destruição nunca é absoluta – mesmo que fosse ela contínua [...].”(DIDI-

HUBERMAN, 2011, p. 84). A aposta é na imagem como uma operadora temporal de 

sobrevivências, como modo de tornar sensível aquilo que desapareceria. 

 

                                                                   Imagens, portanto, para organizar nosso pessimismo. Imagens para protestar 

contra a glória do reino e seus feixes de luz crua. Os vagalumes 

desapareceram? Certamente não. Alguns estão bem perto de nós, eles nos 

roçam na escuridão; outros partiram para além do horizonte, tentando 

reformar em outro lugar sua comunidade, sua minoria, seu desejo 

compartilhado. (2011, p. 160) 

 

 

O que se segue, então, nos capítulos que virão e que serão dedicados aos filmes 

é olhar cada um deles como lampejos, brilhos passageiros, singularidades, obras que 

potencialmente regeneram o desejo de ver, que podem inquietar o tempo em que 

vivemos. 

 Antes, porém, de ir aos filmes, uma confissão (em primeira pessoa): o meu 

envolvimento, minha implicação, com o corpus de filmes é muito mais que 

territorial. De algum modo, estive envolvida na produção desses trabalhos, ou na 

formação dos realizadores, ou ainda na cena, na paisagem dessa produção recente do 

Ceará. Com Victor de Melo, testemunhei um amadurecimento no olhar que se 

constituía na direção das coisas do mundo. Dei aulas à turma de que ele fazia parte, 

no principio de sua formação, ainda no Alpendre. Em Supermemórias, o desafio era 

abrir caminhos de acesso ao acervo em Super8 dos muitos “cineastas amadores 

locais”. Coube a mim, chegar a um resistente colecionador, o artista Helio Rôla, 

dono de um material impressionante tais como as cenas de um festival de carretilha 

na maré alta de uma Praia de Iracema quase primitiva. Em Cidade Desterro fui peça 

do dispositivo: acompanhei a Glaucia pela Cidade 2000, um dos bairros mais 
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graciosos onde ela viveu, uma experiência que se finda com banho de chuva descida 

pelas calhas dos telhados.  

Revelar o engajamento, assumindo meu lugar de fala, a minha intimidade 

com o objeto, a minha relação com essas obras demanda um movimento muito 

rigoroso, que problematiza as relações entre quem olha e o que se olha. Falar desse 

lugar da implicação, fazer uma certa defesa dessa perspectiva engajada, assumindo-a 

como uma aposta metodológica,  é um desafio de risco que, embora interessante, é 

mais difícil porque requer um esforço maior na apreciação crítica. Nesse sentido, o 

desafio é então fazer o percurso de volta, ou seja, desalinhar minhas paixões, assumir 

a tarefa de desafetar as relações pessoais submetendo os filmes ao que eles podem 

como potência e como fragilidade, para entender suas particularidades, como e se 

resistem, o que podem acionar em nós. 

Ainda recorrendo à imagem frágil e fugidia dos vaga-lumes, talvez essa 

proximidade, esse avizinhamento que me roça, me torne capaz de olhar a menor 

imagem. Enxergar, como no poema Achadouros do Manoel de Barros (2003), a 

beleza no que compõe o que está próximo.“As pedrinhas do nosso quintal são 

sempre maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade.”  
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CIDADE DESTERRO 

 

 

  Figura 1: cena de Cidade Desterro 

                    

“As distâncias somavam a gente para menos” 

                                         Manoel de Barros 

 

 

Desterro: ação ou efeito de desterrar-se, perder o chão, ausência de um lugar 

onde se poderia parar... Cidade Desterro é o título do curta-metragem de 15 minutos, 

realizado em 2009, em que Gláucia Soares assina direção, montagem, quase toda a 

fotografia e música. Um trabalho que sela a sua própria partida, depois de 11 anos, 

da cidade de Fortaleza, que a leva para um destino incerto, pondo tudo em suspensão, 

ausente de chão. Mas, é, também, o trabalho de conclusão de um curso de pós-

graduação iniciado um ano antes, a Especialização em Audiovisual em Meios 

Eletrônicos, na Universidade Federal do Ceará, e é nesse contexto que se dá a sua 

primeira exibição pública, em uma sala de aula para poucos convidados, apenas 

alguns amigos e professores, projetado na parede, com recursos de áudio e projeção 

limitados. Este curso integra toda uma estratégia de formação que há mais ou menos 

uma década vem definindo no Ceará o modo de pensar e operar o audiovisual em 
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termos de uma formação artística
4
. Uma maneira de refletir o cinema bastante 

definidor do olhar que se opera nesse filme e nas menores escolhas, como vê-lo 

projetado pela primeira vez longe de um padrão que quer a indústria do cinema.  

Por que eleger Cidade Desterro como uma das referências para pensar o 

documentário recente produzido no Ceará que traz a presença do realizador para o 

centro da obra? Por três motivos que parecem relevantes e que tentaremos discorrer 

sobre eles ao longo da análise: em primeiro lugar, por se tratar do que poderia ser 

lido como um filme-processo, de um momento de transição da vida da realizadora, 

um filme que se faz como uma forma de transitar entre as coisas; em segundo, 

porque nos permite refletir de que maneira se dá a presença dessa realizadora que faz 

a opção por criar um trabalho ritualístico, urgente, ou seja, o filme como dispositivo  

para experimentar a própria vida, de modo que as imagens fazem parte dessa relação 

e, por último, pelo modo como a cidade se constitui na obra que passeia entre algo 

que nos parece bastante íntimo e, no entanto, é revelador de um modo de vida 

dissonante que problematiza a conformação de um grande centro urbano, mais do 

que isso, reivindica a cidade para si.  

Gláucia Soares tem uma trajetória no cinema muito ligada à montagem, mas, 

no set atuou também como assistente de direção e continuista. Cidade Desterro é o 

terceiro curta da carioca que nos seus últimos anos vivendo em Fortaleza se dedicou 

a um trabalho de desenho de políticas públicas, pensando e articulando o projeto da 

Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes (equipamento público da Prefeitura 

de Fortaleza), criado em 2006, uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade 

Federal do Ceará, articulado com a Associação Cearense de Cinema e Vídeo. Ela foi 

a primeira Coordenadora Geral da Escola e realizou Cidade Desterro depois da 

decisão de deixar o projeto, um outro deslocamento.  

O filme, nos parece, é um modo de organizar em camadas essas rupturas, 

essas partidas, ora sobrepondo-as, ora desvelando-as. No filme, ela revisita a decisão 

de mudar-se do Rio de Janeiro para Fortaleza, 11 anos antes, e retoma o mesmo gesto 

ao deixar a cidade cearense, se despojando do que guarda de material, levando quase 

nada, “zerando” o percurso, partindo para uma pequena cidade italiana, Rimini, de 

que quase nada sabe, terra-natal do companheiro Mauricio, com quem se casou e vai 

seguir viagem. 

                                                 
4
 Sobre o processo de formação, tratamos disso ligeiramente no texto introdutório. 
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O filme da Gláucia começa anunciando esta partida. Na primeira cena, ela 

enquadra com uma câmera fixa o céu azul e narra detalhes do voo que a levará à 

Roma, é julho de 2009, o bilhete é apenas de ida. A realizadora toma esse filme 

como uma urgência dessa passagem, como algo que vai ajudá-la a transitar, a operar 

uma transformação radical na vida, que é sair dessa cidade. O trabalho artístico se 

constitui como forma de experimentar isso, viver efetivamente essa mudança, como 

um ritual de partida. Um processo já em andamento, já que quando ela finaliza o 

filme, já deixou Fortaleza, fez sua última mudança para o Desterro, a pequena 

fazenda de amigos no município de Canindé (a mais de 100 km da capital cearense), 

distante da cidade e de uma vida urbana, onde ela se refugia, se apropria do nome 

que vai batizar o filme, de onde tira o sentido para uma cidade que para ela já é 

desterro, não mais pertencimento.   

No nosso entendimento, só é possível acessar o filme da Gláucia se tomarmos 

dois momentos que são divisores: o processo, a estratégia que ela usa para fazer 

desse momento um filme, e o que daí resulta. A obra se faz efetivamente antes 

mesmo de ser filmada, quando ela resolve criar uma maneira de fazer o filme, que 

pode ser entendido como um dispositivo fílmico, se tomarmos a definição de Cezar 

Migliorin (2005, p.1), uma espécie de mecanismo de produção que cria situações 

com as quais os personagens podem agir e, portanto, cria-se uma efetivação de 

potencialidades do real, de uma realidade inacabada que vai se alterando pelos gestos 

de quem a toca. “Há algo que se passa, que acontece, que ganha realidade e que não 

existe sem o filme; uma fala, um movimento corporal, um pensamento sobre si e 

sobre o outro” .  

Pois no filme da Gláucia, essa “maquinação”, esse artifício produtor de 

situações a serem filmadas, que institui condições para que o trabalho aconteça se 

realiza da seguinte maneira: ela convida oito amigas para que retornem com ela aos 

oito bairros onde morou em Fortaleza, quase todos próximos do mar, pelos quais não 

passava havia muito tempo. Uma amiga para cada bairro, uma relação mediada por 

uma câmera caseira e por uma caixa de sapatos recheada de objetos pessoais com os 

quais ela resolve “presentear” a cidade. Essas, digamos, combinações são aleatórias, 

não há necessariamente relação entre essas pessoas e os lugares escolhidos pela 

realizadora, o critério é retornar às casas onde ela morou, com o propósito de deixar 

pelos arredores objetos pessoais, provocando situações de retorno àquelas 

experiências e, com a ajuda das acompanhantes, filmar esse gesto. É nesse sentido 
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que é ritualístico: Gláucia reúne em uma caixa de sapatos coisas pessoais (cartas, 

discos, peças íntimas, livros, sapatos) para ir abandonando pelo espaço público 

enquanto as amigas vão filmando essas ações simbólicas de desapego, ao mesmo 

tempo, demarcações dos territórios onde ela viveu só, casou, descasou, frequentou a 

feira, sentou na calçada, aguou as plantas, festejou...  

Ressalte-se que não estamos falando de um dispositivo que é explicitado, a 

entrada dessas amigas no processo não é previamente acordado. Elas entram no 

contexto apenas para um encontro em um desses bairros, num local público, para 

uma “participação” no filme da Gláucia, sem acertos anteriores, só na chegada sabem 

que produzirão imagens desse gesto de deixar coisas pelo espaço urbano. A 

participação das pessoas, na verdade, é parte da busca por uma forma de escritura 

que possa dar conta desse momento, dessa tensão, de um filme que precisava ser 

feito. Ritualizar o retorno aos bairros em companhia de objetos pessoais, de amigas, 

pondo-as no jogo, enredando-as nesse vivido, deixando que elas interfiram nos 

trajetos afetivos, foi a primeira aposta de Cidade Desterro.    

O que vamos ver em seguida, ao tocar o filme, é que essa estratégia de 

elaboração do trabalho artístico não se efetiva como cinema. Vai se efetivar como 

modo de produzir o filme, mas não é isso que veremos nas imagens. Quase nada do 

que foi gerado com esse dispositivo para que o filme se inicie pode ser visto. 

Desaparece na montagem. Isso diferencia Cidade Desterro de outras proposições 

entendidas como filme dispositivo, a exemplo de 33 (2004), de Kiko Goifman, 

quando ele estabelece um período, um percurso e uma estratégia para encontrar sua 

mãe biológica e o filme se circunscreve a essa busca, ou quando Cao Guimarães, em 

Rua de Mão Dupla (2004), explicita logo de início que o seu filme é resultado da 

experiência de trocar pessoas de casas e deixar que elas produzam imagens do que 

veem da vida intima do outro, além de narrarem o acontecimento.  

Será então que Cidade Desterro poderia ser entendido como um filme 

dispositivo que não se efetiva? A nossa aposta é que tentar categorizá-lo é perder a 

dimensão desse encontro entre o que é visível e todo esse universo que é constituído 

de afetos, de processos de subjetivação, de modos de existência. Jean-Louis Comolli 

(2008) percebe, ao se lançar mão de pequenos dispositivos de escritura, um modo de 

arejar o documentário, para que se ocupe do que resta, das sobras, do que não 

interessa às versões fechadas do mundo. Entretanto, explicitar não seria o único 

modo de fazer com que essa perambulagem coletiva tomasse lugar no filme.  



35 

Há um extracampo afetivo no trabalho da Gláucia que está permanentemente 

tensionando as margens do quadro. Podemos perceber esse tensionamento nas 

escolhas que ela faz ao usar equipamentos amadores quase sem recursos técnicos, 

estabelecendo uma proximidade, talvez, reduzindo a interferência da câmera. 

Quando cria a figura de um narrador e assume a sua presença também como 

narradora, numa voz off, que vai acionando memórias desses anos capazes de afetá-

la e afetar aos que a cercam. Quando filma de muito próximo à materialidade de 

cartas de teor bem íntimo. Quando reivindica um jeito de filmar e de viver na cidade 

que é própria de um grupo de artistas, realizadores que produzem e se organizam em 

coletivos.   

 No filme, não se vê essas amigas, não há a chegada delas aos bairros, 

tampouco, as trocas que se estabelecem entre elas, mas, a potência da amizade, o 

modo de vida coletivo, o campo de pensamento constituindo o olhar da realizadora 

atravessa a obra por inteiro. Então, embora esse extracampo afetivo não seja 

explicitamente comunicado, informativo do processo, está presente, abrindo 

passagem, como nota Comolli (2008, p.176), ao não palpável que há no mundo. 

“...nós filmamos também algo que não é visível, filmável, que não é feito para o 

filme, não está ao nosso alcance, mas que está aqui com o resto, dissimulado pela 

própria luz ou cegado por ela, ao lado do visível, sob ele...” Cezar Migliorin (2009, 

p. 244) aponta para o risco do desaparecimento da própria cena, no sentido de não 

nos dizer mais nada, “se a imagem que me chega perdeu toda potência de contágio 

de outras imagens e outros sujeitos (...). É o dizível que abandona o indizível.”. 

Avançamos então para o que pode ser entendido como um segundo momento, 

o que se constitui como filme, e é determinado pela chegada à mesa de montagem. É 

a Gláucia montadora que prevalece, se ocupa de editar o trabalho com imagens de 

seus arquivos pessoais, um ou outro registro feito pelas amigas dos objetos sendo 

largados pelos lugares e um texto quase confessional. Um novo material bruto 

composto de sua própria errância, das idas solitárias e do que se guardou no tempo 

vai tecendo o filme. Ficaram para trás a repetição do gesto de ir deixando coisas pela 

cidade e os momentos compartilhados entre amigas, especialmente os mais 

ritualísticos como a reunião de parte delas para um banho de mar e a fogueira acesa 

no Desterro, na qual vão se queimando pertences de cada uma delas. 

O que se vê no filme é um único personagem, a própria realizadora, 

retornando aos bairros, em diálogo com fotografias, objetos, referências das casas, 
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imagens em trânsito. A primeira possibilidade de entrada, de acesso ao filme em si, é 

por uma interferência absolutamente definidora que vem da montagem: Gláucia cria 

um texto que ela própria lê, na verdade, um texto que será o narrador dessa história e 

toda e qualquer imagem estará submetida a sua condução. O texto é muito relevante 

nesse filme, sobretudo porque, além de conduzir a trama, é através dele que podemos 

perceber de forma mais contundente a presença da Gláucia. Ela constrói a escrita 

como quem redige uma carta íntima, acena para uma despedida, faz um retrospecto a 

partir de suas anotações, pequenas digressões, sensações, lembranças.  

E grava o áudio no quarto. O modo de editar o material fílmico é bastante 

elucidativo. É um edição caseira, onde o texto vai se construindo com as imagens, 

como um arquivo, e as decisões vão sendo tomadas numa lógica processual. O quarto 

da casa na fazenda Desterro é o local onde a realizadora edita o filme, o microfone é 

do seu próprio computador, os sons são impregnado de ruídos do entorno, em um 

tom de voz compassado, lento, em certa medida emotivo. Vejamos, no filme: 

A voz da Gláucia varre o quadro: “Fortaleza que me leva, leve. Aqui eu deixo 

tudo, entrego tudo ou quase. De Fortaleza, eu levo lembranças vagas, algumas 

decisões norteadoras, alguns amigos definitivos, o gosto pela terra, o sol de julho, o 

vento de setembro, uma brisa leve quase sempre, luas e mais luas cheias, um 

aprender a viver junto, um aprender a viver só, o céu do meio dia, confrontos inúteis, 

enfrentamentos saudáveis, duas ou três doenças do corpo, uma ou outra ferida na 

alma, uma paisagem efêmera, um certo sorriso nos lábios e a certeza breve de que 

nada é para sempre.” A narração, ilustrativa do que ela vai levando na bagagem, 

corre em descompasso com as imagens do que vai deixando: no quadro, um chão de 

cerâmica em quadradinhos, uma sala nua do que parece ser uma casa antiga, no 

centro dessa sala uma caixa de sapatos embrulhadinha em tecido de bolas coloridas, 

fechada. As mãos da Gláucia, unhas com esmalte em tom café, tomam o plano por 

inteiro, com uma delas ela posiciona a câmera, com a outra dispõe o primeiro lote de 

objetos de que pretende desfazer-se. Cartas, uma delas escrita pela mãe, do Rio de 

Janeiro, em letra arredondada: “minha filha, os únicos retratos que achei que você 

pudesse lembrar de nós são esses que estou lhe enviando...”. Fotografia da placa de 

estrada indicando o sentido para Juazeiro do Norte, outra da expressão marcada de 

um velho homem do sertão, um massageador para as costas, livro de Hilda Hist, 

outra fotografia de alguém do passado, bilhete escrito em guardanapo de papel. A 

caixa aberta. CD de uma moça e um violão, a própria Gláucia em pose no set, 
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páginas de um livro aberto: “No meio da escada virei-me para vê-la quem sabe pela 

última vez. Antônia estava sentada de pernas abertas, a saia azul turquesa enrolada na 

cintura. Estupefato, quase não acreditei no que vi, mas logo me refiz e fui descendo 

lentamente as escadas e abrindo a braguilha. Sentei-me nas suas coxas, eu igualzinho 

a uma tesoura aberta...”. Mais livros, mais poemas, mais músicas, mais fotos, mais 

textos escritos para a intimidade, um desenho infantil com uma pipa colorida no 

centro, dedicatórias, fotogramas, par de sandálias em couro, vai e vem das mãos, 

caixa aberta, fechada, abrindo-se novamente... A cena se encerra no piso vermelho, 

encerado, nu, sem vestígios daquele entrançado de objetos e lembranças.  

É nesse contexto que acabo de descrever que a Gláucia põe pela primeira vez 

seu corpo em cena. Através das mãos, quando manipula a coleção de objetos, e na 

sua silhueta que se insinua ao segurar a pequena câmera refletida no disco de Elza 

Soares. É também a primeira das muitas aparições do processo mesmo de feitura do 

filme, através da transparência do mecanismo de filmagem. Embora nada seja 

explícito, o pequeno equipamento caseiro está sempre fazendo aparições, refletido 

nas superfícies de janelas e fotografias. A câmera digital faz um passeio quase tátil 

por esses objetos e, dada a sua leveza, reverbera na imagem os mais sutis 

movimentos produzidos pelo corpo em ação. A imagem nos convoca. A relação é de 

uma tal proximidade que nos permite ler alguns trechos, como descritos acima, 

dando uma sensação de estarmos diante de um segredo não revelado, roubado.  

É muito precisa a opção que a realizadora faz por uma estética desobrigada de 

um compromisso profissional, uma recusa ao notável, um filme que é feito no 

aconchego do quarto, para ser exibido em pequenas telas. Essas escolhas não são 

obra do acaso ou de limitação de produção, definem uma escritura. É significativa a 

opção que ela faz por imagens de qualidade “precária”, no sentido de que já nascem 

caseiras, identificadas com a produção de qualquer um de nós, que vão se revelando 

na escolha do equipamento e no modo de produzir: com uma câmera digital 

fotográfica que grava vídeo, portátil, de baixo custo, ela percorre as locações sem 

nenhum tipo de suporte técnico extra de iluminação ou captação de som, se 

acompanha apenas do pequeno equipamento, faz uso da luz natural, deixa que a 

imagem se apresente na sua impureza, que a paisagem sonora invada o quadro.  

Estas escolhas bem podem ser justificadas como uma posição de amador, não 

no sentido da inexperiência, mas como o entende Jacques Rancière (2012;16), o 

amadorismo como posição teórica e política, que recusa a autoridade dos 
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especialistas, afirmando que o cinema pertence àqueles que, de uma ou de outra 

maneira, “viajaram dentro do sistema de desvios que esse nome instaura, e que cada 

um se pode permitir traçar, entre este ou aquele ponto dessa topografia, um itinerário 

próprio, peculiar, o qual acrescente ao cinema como mundo e ao seu conhecimento.”  

Trata-se de opções que definem modos de operar nada acidentais, nos 

aproximam, nos familiarizam ao trabalho, tem a ver com a forma como  Gláucia 

transformou o ato de filmar em uma forma de viver. É um caminho possível de se 

pensar o cinema, que traz relação com o modo de operar de muitos outros 

realizadores, embora isso não se dê de uma mesma maneira necessariamente. 

Poderíamos citar Jonas Mekas, que passa a vida toda com a sua bolex na mão, 

fazendo do cinema o modo que ele escolheu de conversar, de ter amigos, de viver o 

cotidiano. Embora não haja novidades nesse modo de operar, são inúmeros os 

exemplos de documentários ditos subjetivos
5
, ainda assim arriscaria dizer que traz 

um frescor ao que tradicionalmente concebemos como documentário.  

Cidade Desterro, assim como os outros filmes em análise, ao impregnar o 

documentário de suas vidas, de seu afetos, de riscos, desinstalam uma visão 

dominante de que o documentário existe para dar voz ao outro, sustentado na 

diferenciação entre quem filma e quem é filmado. Nesses filmes, não há lugares 

assim tão estáveis. É o caso de questionar como isso se opera no trabalho da Gláucia. 

Percebe-se então que o vídeo não abre frestas que permitam ver claramente um único 

cômodo das casas em que a cineasta morou. O filme também não dá acesso, a partir 

da disposição do corpo da Gláucia nos planos, de uma imagem mais nítida, um close, 

uma expressão dessa realizadora que se põe no centro de sua própria obra.  

                                                 
5
 Em Introdução ao Documentário, Bill Nichols (2005) discorre sobre a história do documentário pessoal, 

subjetivo, que tem sua origem em movimentos, períodos, que deram ao gênero, na história do cinema, um 

lugar de tradição de experimentação, de descoberta de novas possibilidades. Com o Manifesto “Cine-

Olho”, de Dziga Vertov, nas décadas de 1920 e 1930 declarou-se guerra aos filmes roteirizados e 

representados por atores. Nos anos 60, com a introdução das câmeras portáteis e com som direto, é uma 

outra relação entre corpo e máquina que se estabelece, predominando a ideia de um cinema mais 

observativo e participativo. Com os vídeos de performance, que ganham ênfase a partir dos anos 70, 

rejeita-se a objetividade em favor dos afetos e do experimentalismo. Nichols descreve uma infinidade de 

obras centradas nos relatos pessoais, na experiência familiar, que põe em xeque o critério de crença e 

objetividade dos documentários clássicos.  

A franqueza e intimidade da abordagem contrastam dramaticamente com a 

aura de objetividade imparcial que marca documentários mais tradicionais. 

A própria subjetividade compele à credibilidade: em vez de uma aura de 

veracidade absoluta, temos a aceitação sincera de uma visão parcial, mas 

muito significativa; situada, mas apaixonada. (Nichols, 2005, p. 82). 
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No filme, o instante em que ela contempla uma paisagem da sacada do 

edifício no centro da cidade é talvez onde mais nitidamente podemos vê-la. Trata-se 

de uma obra que fecha mais que abre portas. Pedro Costa (2010) fala sobre esse 

cinema de portas entreabertas, de limites cênicos que deixam fabular. Essa é a tensão 

que o filme traz: ao mesmo tempo em que parece abrir-se para o particular, o mais 

íntimo, traz consigo uma não explicitude, quase nada é dito. A cena da realizadora 

olhando a cidade, o pôr do sol recobrindo os prédios, é de um ponto de vista. A 

câmera toma uma posição de contemplação em relação aos prédios, de dar a ver o 

que a realizadora observa, a um só tempo em que não se sabe que lugar é esse. A 

sede da Alumbramento, a produtora que reúne amigos para fazer filmes; o lugar da 

cena é tão importante, pois não é um lugar qualquer, fica no extracampo, embora seja 

um lugar fundamental para dizer de um modo de fazer cinema. 

Câmera-corpo da Gláucia, ela na sacada de um apartamento com vistas para a 

cidade, mirando seu tenebroso conjunto de arranha-céus. O vento ressoa no 

movimento de câmera, opera variações na imagem e no som. É um céu esmaecido.  

Gláucia começa um movimento de câmera, uma espécie de panorâmica conduzida 

pela rotação do seu próprio corpo, despretensiosa, sem cuidados no enquadramento, 

trêmula. Na paisagem, algo reconhecível, a torre da Igreja do Pequeno Grande. A 

câmera continua a girar. Esse giro executa uma rotação de 360° até voltar-se para a 

Gláucia. Não se encerra assim. Há um corte. Ela entra no quadro pela primeira vez 

filmada por alguém. Uma das amigas? Gláucia aparece na varanda do prédio, 

“escamoteada” pelo vidro da porta, em contraluz. Na profundidade de campo, um 

céu rasgado de vermelho pôr do sol. A moça se movimenta para deixar a varanda, 

fechar a porta, conduzida pelo narrador que anuncia: “Fortaleza me encantou e eu fui 

ficando...” Gláucia é magrinha, seu cabelo é longamente rebelde, preso, usa óculos. 

Ela salta para dentro da sala. Usa vestido na altura dos joelhos, sem mangas, carrega 

a caixa de sapatos e uma pequena bolsa a tiracolo. Caminha devagar na direção da 

porta de saída ou de entrada do apartamento. Um lugar que parece vazio, a imagem 

não nos dá muito sobre ele, apenas uma parede revestida de proteção acústica. Uma 

casa-estúdio? Ela tranca tudo. Fecha-se o ângulo na placa de número 701. Corte. 

Gláucia novamente na varanda, uma câmera muito próxima tateando seu cabelo 

marrom que vai dourando pelo reflexo do sol. Pela primeira vez temos o seu rosto, 

embora apenas de perfil.  
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Padrão recorrente nas escassas aparições da realizadora. Não há no filme 

qualquer troca de olhares diretos, um corpo com seus contornos nítidos, um rosto, 

uma expressão que venha capturar o espectador, o que frustra qualquer desejo de 

identificação. Satisfação negada para nossa pulsão escópica. São nas mãos que se 

percebe, além da voz, a sua presença. Gestos rápidos, de deixar objetos, fixar coisas 

nos arredores das residências. São nos diminutos detalhes que ela vai fazendo suas 

pequenas aparições: nas unhas roídas e coloridas, nos dreadloocks amarelados pelo 

sol, no perfil que revela um traço esguio e os óculos de hastes finas, a ponta do 

vestido preto esvoaçante e em uma câmera muito próxima que vagueia de um lugar a 

outro.  

Seria o caso de se perguntar o que estaria em jogo no aparente paradoxo 

posto no filme entre não se deixar ver - expondo-se apenas em fotografias antigas, na 

contraluz, sorrateira, riscando as cenas – e um texto que é da ordem das 

sentimentalidades. Talvez seja seu modo de tentar escapar do risco da super 

exposição, privilegiando uma certa atmosfera das sensações, abrindo apenas frestas 

para essa sua passagem que ainda é processo.  

O inacabado, a impureza, um lugar de fala instaurado na urgência do presente 

nos leva a fazer aproximações entre a poética do documentário da Gláucia e outras 

proposições de artistas visuais que ocupam galerias e museus de arte contemporânea. 

Essa aproximação se dá, sobretudo, a partir de uma influência estilística cujo centro 

são as narrativas de si. É também de uma carta, embora não produzida pela artista, 

mas endereçada a ela, um e-mail de rompimento amoroso que recebera do amante, 

que a artista Sophie Calle cria o trabalho Cuide de Você (2007).  

Na proposição, a francesa convida 107 mulheres das mais variadas profissões 

e condições socioeconômicas para interpretar de maneiras diferentes a 

correspondência, o que resulta em uma exposição. No catálogo de apresentação da 

mostra que correu o mundo, Calle (2009, p.1), ao tentar dar sentido a esse 

compartilhamento coletivo de um amor desfeito por carta, escreve: “Analisá-la, 

comentá-la, dançá-la, cantá-la. Esgotá-la. Entendê-la em meu lugar. Responder por 

mim.”  

Do mesmo modo, no filme da Gláucia, a partida só nos parece possível ao 

tempo em que se materializa nas imagens. Em um determinado momento do filme, 

ela chega à Beira-Mar, o primeiro endereço de suas residências fixas em Fortaleza. 

Inaugura esse percurso de despedidas pelas antigas casas dando plasticidade à 
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imagem, apontando sua pequena câmera para as idas e vindas das ondas do mar que 

quebram nas pedras da orla, carregando consigo cartas, fotogramas, fotografias 

pessoais que em determinado momento ela decidira jogar nas águas. E por que o mar 

como esse primeiro lugar de passagem? Parece que esse movimento intermitente de 

recolher as ondas, revolvê-las, jogá-las de volta vai nos dizer do que vai embora, do 

que volta, mas, volta de uma outra forma, transformado, já não mais a mesma coisa. 

Esse cinema pode ser pensado como algo que não pode ser evitado, assim como o 

define a cineasta belga Chantal Akerman (2009, p.9), ao escrever acerca do 

documentário sobre si. Ela nos fala da impressão de uma gesticulação desesperada. 

“Uma película e outra película e outra, e todo esse dispêndio de energia, uma 

maneira de estar no real”. Fazer algo sobre si mesmo, nos diz, não pode ser 

entendido de todo, “se entendesse tudo, eu não faria mais nada”. 

A quem interessa esse documentário tão particular, que põe esse gênero do 

cinema sob tantos riscos, que joga o próprio realizador em um lugar inseguro, 

vulnerável à perda de seu papel estável, ou seja, da proteção do aparato 

cinematográfico que o distinguia de seu objeto (de um lado quem observa, do outro 

“o real”)? A potência pode estar, sobretudo, na possibilidade desse cinema se 

constituir como experiência de vida e pensamento, cujo sentido é constantemente 

atravessar suas próprias fronteiras. Cidade Desterro é um trabalho artístico que só 

poderia ser feito no calor da instabilidade que a Gláucia vivia, na iminência de ir 

embora, de romper, sem que um futuro tivesse se anunciado, do contrário seria um 

outro projeto.  

Há no filme, como o percebemos, uma imagem que sintetiza o que estamos 

querendo dizer: em Sabiaguaba, um dos últimos endereços da Gláucia - o que mais 

perto se aproximou de uma vida comunitária, interiorana, casas de portas abertas e 

hortas nos quintais -, um balanço artesanal, feito de pneu e cordas, preso à árvore, 

ainda dança, vai e vem apesar de não haver mais ninguém ali. Apenas aquela 

imagem em branco e preto, poética, e uma interferência sonora instrumental. 

Vestígios de presença, do vivido, do que está vívido.  

Em Cidade Desterro, é na figura do narrador que o trabalho encontra suporte 

para acontecer, ele é central na obra. O texto escrito e gravado pela Gláucia na 

intensidade daquele momento, é quem toma a imagem pela mão e a faz transitar. 

Uma aposta nas relações entre a força das palavras e a força do visível, e isso não 
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tem necessariamente a ver com uma simples relação de causa e efeito. Não estamos 

falando de um texto desencarnado, uma voz de “Deus”, que a tudo vê e tudo sabe.  

É de maneira fragmentária, singular e reticente, que a Gláucia (2009) vai 

descrevendo o seu próprio mundo. “São dez da manhã: metade da minha vida já está 

encaixotada, com a outra metade eu não sei o que fazer.” Ela narra, no trajeto a um 

aeroporto internacional qualquer, de dentro do carro, a imagem se deixando levar 

pelo movimento da cidade. Cena derradeira. É na força do texto que o trabalho reúne 

características do que se convencionou chamar de filme-ensaio
6
. Um herdeiro 

incontestável da literatura, que guarda muitas semelhanças com o gênero narrativo, 

de uma escrita que se permite titubear, ir, voltar, dizer, depois negar. A câmera vai 

funcionar um pouco com uma caneta, que vai escrevendo. “Ensaiar para ver”, Dubois 

cita Godard (2004, p. 289), “ver não isto ou aquilo, mas somente ver se há algo a 

ver”.   

O filme-ensaio, como bem o define Marília Rocha (2006) se sente livre, não 

se vê na obrigação de constituir e defender pontos de vista, e seu hibridismo não o 

limita a um traço específico, uma definição possível. É dado a digressões. Ao refletir 

sobre a trajetória do filme-ensaio na história do cinema, o pesquisador Arlindo 

Machado (2010, p. 64) chama a atenção para atributos próprios da literatura que vão 

tomar essas obras autorais, tais como a “subjetividade do enfoque (explicitação do 

sujeito que fala), a eloquência da linguagem (preocupação com a expressividade do 

texto) e a liberdade do pensamento (concepção de escritura como criação).” Podemos 

pensar a saudade, a memória, a transitoriedade a partir daquelas imagens que a 

Gláucia me dá a ver? Vejamos, no filme.  

Rua Torres Câmara, 600, casa 41. Em cena, o gradeado do portão de ferro 

branco de curvas sinuosas da casinha de muro baixo, iluminado por um fio de luz de 

um fim de tarde. Nada que seja interior a esta residência se apresenta no quadro. O 

limite é a varanda, quadrinhos pendurados na parede, indícios de uma nova 

ocupação. A câmera da Gláucia é nervosa, embora passeie pelo muro como quem o 

acaricia, o reconhece, o reencontra depois de tanto tempo. Ao fundo, o latido do 

cachorro anunciando a possível visita (in)desejada. A voz da Gláucia entra em cena: 

                                                 
6
 A propósito do ensaio cinematográfico, Arlindo Machado apresenta no seu texto O filme-ensaio um 

panorama amplo de suas relações com a literatura, como se origina no audiovisual, suas características e 

cineastas que incursionaram pelo gênero. http://www.slideshare.net/ArquivoColetivo/filmeensaio-por-

arlindo-machado 

  

http://www.slideshare.net/ArquivoColetivo/filmeensaio-por-arlindo-machado
http://www.slideshare.net/ArquivoColetivo/filmeensaio-por-arlindo-machado
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“Na Torres Câmara, eu finalmente me senti em casa. Doses da cidade aconteciam na 

varanda entre papos, cigarrinhos e música. Ali, eu aprendi a dividir e viver um pouco 

de tudo que Fortaleza me reservava, até que chegou o dia da mudança...” (2009).  Ela 

anuncia uma nova partida, operando variações na imagem. A câmera se acelera, 

corre pelo muro, vai percorrendo a textura gasta das paredes, dando plasticidade à 

imagem, circundando a casa, parece querer contê-la. A sobreposição de camadas de 

tintas no muro conta do vivido e o áudio vai se impregnado de uma paisagem 

composta pelo barulho do vento, o tilintar de um mensageiro dos ventos desses que 

se dependuram nas portas, o roçar da vassoura de piaçava em contato com o chão e 

de choro infantil. O dia da mudança chega feito turbilhão: câmera trêmula, roçar de 

vassoura, choro de criança. Mais uma fotografia fica no portão como se guardasse 

aquelas memórias do esquecimento. 

Poderíamos afirmar que há um movimento ensaístico nas obras que misturam 

a dialética da vida, do mundo e de si. Vamos nos permitir citar o cinema de Agnès 

Varda, assim como poderia citar Godard como referência (para muitos, o realizador 

que traz no seu cinema a expressão máxima do ensaio) e tantos outros. Varda é uma 

cineasta que abusa do recurso autorreflexivo em boa parte de seus filmes: ela 

comenta, ironiza, debocha, ri-se de suas andanças e o faz de forma absolutamente 

livre em relação às técnicas, aos dispositivos, à linguagem. Ela é uma realizadora que 

interfere por dentro da obra, invade o quadro, e não cessa de inventar cinema com o 

que se atravessa em seu caminho.  

Não raro ela performa diante da câmera. Marca seu cinema com a presença 

do próprio corpo, da própria voz, a câmera que escorrega pela pele, pelos sulcos do 

rosto, pelo passar do tempo. “Eu estou presente, eu sou uma cineasta que se dirige 

diretamente a cada espectador para dividir com ele descobertas e emoções. Isto me 

diverte, filmar como uma paisagem minhas mãos cheias de veias e meus cabelos 

brancos.” (VARDA, 2006, p. 52)  Uma maneira de rir dos efeitos da idade, diz ela, 

de vê-los como quem olha a casca de uma árvore. Ou um modo de “eternizar”, de 

acariciar, de quase penetrar pelos poros, como o fez a estudante de cinema da UFC, 

Luciana Vieira, no pequeno vídeo Jaime (2011), uma delicada forma de despedir-se 

do avô em seus últimos dias de internação em uma UTI. A câmera que adentra poros, 

pelos, as marcas da senilidade na pele, fio a fio descoloridos pelo tempo é de um 

cinema que privilegia os sentidos. Embora esse passeio pela pele ocupe um tempo 

mínimo, é capaz de transtornar a percepção. 
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A recorrente e peculiar narrativa pessoal de Varda a coloca no fluxo histórico 

dos acontecimentos que independem do tempo. É assim quando, em Jacquot de 

Nantes (1990), o filme que ela faz para homenagear o marido, reconstituindo 

passagens da infância dele no período da Segunda Guerra Mundial, introduz 

pequenas anotações pessoais, interpretações suas de como para ele os tempos de 

menino eram o seu maior tesouro, encenações do que ele contava e escrevia numa 

espécie de diário íntimo redigido nos últimos anos de vida. O filme é uma 

homenagem antes de sua morte, já que ele vinha muito doente.  

É muito digna, de uma beleza formidável, a forma como a realizadora põe 

este homem em cena, mesmo já frágil, embaralhando os tempos do filme, 

encontrando um modo de prolongar sua vida através do cinema. Planos longos se 

fixam nos gestos cotidianos de Jacques, acariciando o gato, tomando café, lendo o 

jornal, vêm perfurar o filme histórico de uma estética do presente. Por que abrir um 

parêntese para falar de Jacquot de Nantes? Por que pontuar este e não outro filme da 

vasta filmografia de Agnès Varda? Porque neste filme, embora não se trate de uma 

análise comparativa, como em Cidade Desterro, inventa-se um modo possível de 

suportar e inventar uma despedida. Varda também encontra uma forma de lidar com 

a ausência, o iminente desaparecimento de seu marido, embora isso possa ser visto 

de uma outra maneira, por razões diversas.  

O que pode ser dito diante do abismo que se abre em nós em quase todos os 

modos de partida? Amaranta César (2011), ao refletir sobre filmes de regresso, nos 

diz que os filmes em si propõem uma nova errância, nos colocam na condição de 

nômades, viabilizam novos trânsitos. Muito mais do que dizer das casas, dos bairros, 

dos lugares onde viveu em Fortaleza, Gláucia nos põe em suspensão, na condição de 

quem está sempre em estado de partida, este momento em que algo se perde de vista 

antes mesmo que o novo tenha chegado.  

Pensemos com as imagens do filme. O que a Gláucia percorre é a cidade de 

sua memória, não há nada nas imagens que faça referência à história, que situe o 

bairro demograficamente, que apresente as suas características, que exponha ícones 

reconhecíveis. Ela faz um traçado do mapa de seus afetos. Na Beira-mar, a entrada é 

pelo vai e vem das ondas; na Cidade 2000, é a banca de revistas que a recebe na 

chegada; em Sabiaguaba, uma vegetação vasta. São referências de afetos, assim 

como o são também os objetos que escolhe para pôr em cena.  
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A realizadora esvazia a proposição das regras de um roteiro, subverte-a com 

seu documentário perambulante, dando lugar à deriva, aos pequenos acidentes de 

filmagem, pelos quais ela se interessa, os guarda e os utiliza, expondo o gesto de 

filmar. Poderíamos apostar, a exemplo do cinema do “neorrealismo italiano”, que 

renova a ficção pelas formas documentárias, na crença na filmagem “como 

investigação que parte de uma página em branco e só termina na montagem, que traz 

suas próprias revelações” (2006: 236). 

  

 

1. Arte intervindo nos processos de transição da vida 

 

 

A escrita pessoal no documentário exige que fronteiras que separam sujeito e 

objeto se afrouxem, sob pena das obras caírem meramente num jogo entre narcisos, 

expositivo de si mesmo. É preciso questionar o que faz do filme da Gláucia uma 

proposição artística? Em que medida o trabalho deixa de ser meramente ilustrativo 

de sua despedida, de seus temores, de um momento de transição individual? Penso 

que é no modo de operar as imagens, mesmo pondo em jogo questões da própria 

vida, que se abre o trabalho para possíveis agenciamentos de afetos, processos de 

subjetivação, trânsitos, conexões com as artes, com a cidade.  

Tomemos para pensar essa questão, a forma como no filme a Gláucia entra 

nas casas. Ela não nos deixa entrar, não do mesmo modo pelo qual 

convencionalmente alguém poderia filmar residências, lugares onde viveu. No filme, 

essa passagem para o lado de dentro é sempre tensionada pelas fachadas, esses 

espaços entre uma coisa e outra, que ficam na tensão entre o que foi e o que é. O 

modo de adentrar essas casas, perceber esses lugares, são como contínuos espaços de 

fragmentação, transformados segundo raccords rítmicos que correspondem aos 

próprios afetos da realizadora. O espaço já não é este ou aquele espaço determinado; 

tornou-se espaço qualquer. Um espaço qualquer, define Deleuze (1983), é um espaço 

singular que perdeu a sua homogeneidade, isto é, a conexão das suas próprias partes, 

de tal modo que as ligações podem fazer-se de uma infinidade de maneiras instáveis, 

heterogêneas, ausentes de ligações justificáveis. 
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Embora haja uma certa coerência lógica no desenho do percurso pelos 

bairros, que ela o define cronologicamente, partindo da mais antiga para a mais 

recente moradia, essas casas não são adentradas ou quando isso acontece se dá de 

forma muito sutil, por uma fresta de janela, na vista de uma varanda, por uma porta 

entreaberta, na textura das paredes, nunca de maneira escancarada. Não há nada que 

seja explícito acerca dos cômodos, do que esses espaços testemunharam, ou daqueles 

com os quais a realizadora dividiu territórios e experiências. Isso é uma escolha da 

Gláucia, ela faz essa opção por não entrar, ela não busca esse acesso.  

O que isso quer dizer? No nosso entendimento, define uma escritura que 

privilegia, transcendendo a experiência mais pessoal da Gláucia, modos de vida, de 

passagens, de memórias, de fruição da cidade. Um filme que pode dizer muito de 

mim, mesmo que não tenha nenhuma relação com aquelas pessoas, com suas casas, 

com a cidade onde vivem, acionando o que é universal porque diz do próprio 

movimento da vida.   

Quando sujeito e objeto perdem verdadeiramente seus contornos rígidos, é 

possível produzir-se uma imagem impregnada de um sentimento aquecido, fruto de 

proximidade, de implicação, de relação com o que é filmado ou com o momento da 

vida. A nossa aposta teórica é que na perda desses contornos rígidos, de lugares 

estáveis tanto para a imagem como para a presença desse realizador que filma e que é 

filmado, essa ideia de sujeito, que é tão importante, se dissocia de uma ideia de 

identidade. É possível sair do filme mobilizado pela forma como a Gláucia decide 

viver, filmar, partir, mas não é possível adentrar seu cotidiano forçando a porta de 

entrada, vasculhando sua intimidade, o que veste, o que come, com quem viveu, 

amou.  

Tomamos o pensamento de Michel Foucault
7
, sem a pretensão totalizante de 

discorrer sobre uma trajetória histórica e filosófica da maior complexidade, 

                                                 
7
 A ideia de sujeito na obra de Foucault, o filósofo das “rupturas e das descontinuidades”, é complexa e 

sofreu muitas inflexões ao longo de sua trajetória. Na série sobre a sexualidade, História da sexualidade, o 

autor vai pensar em três volumes questões relativas à subjetividade. No primeiro, O uso dos prazeres, 

reflete sobre as tecnologias de si, já que para Foucault compreendê-las era preponderante para entender a 

ética sexual grega. As confissões da carne, o segundo volume da mesma série sobre sexo, dedicado ao 

cristianismo, trata das tecnologias de si cristãs e, finalmente, em O cuidado de si, o autor reúne um 

conjunto de estudos sobre a antiga tecnologia de si pagã, que envolve, por exemplo, o papel da leitura e 

da escrita na constituição de si. “As técnicas de si, creio eu, podem ser encontradas em todas as culturas 

de formas diferentes. Devemos questionar as técnicas de si exatamente do mesmo modo como é 

necessário estudar e comparar as diferentes técnicas de produção de objetos e de direção dos homens 

pelos homens através do governo” (2010, p. 324) 
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privilegiando o momento em que ele chega ao problema final da “subjetivação”, 

referindo-se essencialmente à invenção de novas possibilidades de vida, com o 

intuito de aproximar o procedimento do filme das reflexões teóricas do filósofo que 

põem no curso da história as “técnicas de si”. Entendemos que só é possível pensar 

essas imagens da vida da Gláucia nesses onze anos, tomando-as como processos de 

subjetivação
8
, ou seja, não de um sujeito marcando a presença na obra, mas a ideia 

de subjetivação, que é muito mais processual do que da essência de alguma coisa. 

Não há um sujeito anterior nesse filme, que é de um processo de vida, de tantos 

encontros - amorosos, tristes, significativos, imagéticos - que a Gláucia reuniu nesses 

anos todos.  

Podemos pensar em um sujeito (em processos de subjetivação) se fazendo na 

obra. “A partir da ideia de que o eu não nos é dado, creio que há apenas uma 

consequência prática: temos que nos criar a nós mesmos como uma obra de arte.” 

(DREYFUS, RABINOW, 2010; p. 306). É nesse espaço de “sujeitos possíveis” que 

talvez se abram janelas para a constituição de sujeitos, subjetividades, que tentam 

construir sua própria vida, inventá-la constantemente, tendo o campo da arte como 

terreno privilegiado. Pensando com Foucault: 

 

Ao longo de sua história, os homens não cessaram de se construir a si 

mesmos, isso é, não cessaram de deslocar continuamente sua subjetividade, 

de se constituir em uma série infinita e múltipla de subjetividades 

diferentes, que não terão fim jamais e que não nos colocarão jamais diante 

de algo que seria o homem. (FOUCAULT, 1985, p.75)  

 

O que constitui fundamentalmente essa subjetividade nos documentários em 

que o realizador está no centro da obra é, no nosso entendimento, esse 

embaralhamento entre um sujeito observador e um objeto observado. Sujeito e objeto 

se fundem até desaparecerem enquanto tais. Cezar Migliorin (2009, p. 255) vai 

pensar em termos de “uma subjetivação forjada em constantes metamorfoses”, ou 

seja, “a subjetividade não é o limite do eu e do não eu – como seria fácil afirmar 

                                                                                                                                               
No conjunto dessas obras, que constitui a fundamentação de uma complexa genealogia do 

sujeito moderno, Foucault apresenta três domínios possíveis para a estrutura de seu projeto genealógico: 

Primeiro, uma ontologia histórica de nós mesmos em relação à verdade através da qual nos constituímos 

como sujeitos de saber; segundo, em relação a um campo de poder através do qual nos constituímos como 

sujeitos de ação sobre os outros e, terceiro, em relação à ética através da qual nos constituímos como 

agentes morais.   

 
8
 Processos de subjetivação como Dobra, como Autoafecção, como linhas de fuga, no livro de Deleuze 

sobre Foucault (1986), quando Foucault explica a subjetivação como técnica de si, como processo de 

existência estética. Também no Conversações (1992), acerca da Vida Como Obra de Arte. 
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quando pensamos o documentário - mas a modulação entre o múltiplo, deslocado de 

um original”. De que sujeitos Cidade Desterro nos fala? Da Gláucia, de suas amigas, 

de indivíduos animados em fotografias, dos remetentes das cartas, os que dividiram 

com ela o mesmo teto, os mesmos projetos? Ou se trata de uma subjetividade 

constituída desses múltiplos atravessamentos, não só das pessoas como dos lugares?  

Podemos também pensar a questão do sujeito como uma escrita específica da 

sua própria vida. É bastante recorrente a ideia de que o nosso discurso mantém uma 

intima relação com a verdade do nosso ser – concepção herdada da confissão e da 

psicanálise. Na busca de atualizar o pensamento de Foucault sobre a escrita de si, 

Ieda Tucherman (2007, p. 114-15) nos diz que os cadernos pessoais (uma prática que 

ganha extraordinária importância a partir da época imperial), usados como livros de 

vida, não são “uma narrativa de si mesmo, ou seja, não têm valor de confissão 

purificadora. Seu movimento não é o de perseguir o indizível, revelar o que está 

oculto, mas reunir o que se pode ler e ouvir para a constituição de si mesmo”. 

Gláucia reúne no filme: objetos pessoais, amigos próximos, lembranças difusas, um 

gosto pelo mar, um texto-testemunho como forma de fazer do gesto de filmar, um 

jeito de viver. São desses encontros, da experiência fílmica que aí se configura, que o 

documentário da realizadora retira a sua potência.  

Já no finalzinho de Cidade Desterro, uma variedade de rostos toma a cena 

pela primeira vez. Até então o que se via era a foto de alguém espaçada aqui e ali. 

Essa sequência vem de um corte mais marcado, privilegiando fotografias em branco 

e preto de um momento muito especial da vida da realizadora, que vão se sobrepondo 

lentamente, intervindo na velocidade do filme, como se ali pudesse estancar o tempo. 

É a fotografia como presentificação de um sentimento, embora o retrato em branco e 

preto já traga em si a ideia da memória. O filme, aliás, a todo momento, põe em 

relação cinema e fotografia. São dos registros fotográficos de tempos idos que a 

realizadora vai reconstituindo afetivamente, os onze anos em que viveu em Fortaleza.  

Na obra, é possível perceber que a imagem fixa vai num contínuo, perdendo o 

seu caráter de objeto guardado na caixa de sapatos, animando-se como vestígios de 

uma vida. Ao final, é quase como se pudéssemos estar naqueles lugares. O cinema de 

certa maneira está sempre questionando os efeitos da fotografia, dando-lhes potência, 

pensamento e delírio. É dessa memória fotográfica que a realizadora vai inventando 

um presente, sem se apegar ao que passou.  
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Branco e preto. Fotografias da celebração de um casamento se sucedem na 

tela. Gláucia e Mauricio. Ela de branco, ele também. Os dois de mãos dadas, ela 

levando o seu sorriso rasgado. Copos à mão, já é festa. O cenário é praieiro. Chegam 

no plano os convidados. São muitos. Pés descalços, vestidos de algodão, barbas 

longas, outras por fazer. Abraços, em camadas, coletivos. Árvores ao fundo. 

Convidados sentados na grama, uma grande roda, sorrisos, turbantes. Crianças 

espalhadas pelo chão. Em pé de novo. Abraços, abraços, abraços... O balanço 

balança na árvore, mas não há mais ninguém. Fim da cena.  

O que foi descrito é o registro do casamento de Gláucia e Mauricio, cujo 

cenário é o mangue de Sabiaguaba, rua Jaçanã, 1500, e se tem como testemunha um 

corpo coletivo enlaçado que canta, que ri, que celebra ritualisticamente esse encontro 

amoroso, tendo ao fundo uma paisagem sonora eletrônica, que se alterna com a voz 

engajada da narradora: “De novo só, de novo junto. Um amor grande para festejar e 

tantos amigos em comum. Sabi, já no limite de tudo que parece ser Fortaleza, me 

renovou. No refúgio, rodeada de papoulas e rãs, eu tomei meu descaminho.” (2009) 

Deleuze (1992;121) ao pensar a “subjetivação” em Foucault aposta na invenção de 

modos de existência. “Trata-se de inventar modos de existência, segundo regras 

facultativas, capazes de resistir ao poder bem como se furtar ao saber, mesmo se o 

saber tenta penetrá-los e o poder tenta apropriar-se deles.” Isso nos permite olhar 

para o filme arriscando conexões entre modos de subjetivação e resistência.  

Quando nos deparamos com as imagens daquele ritual de casamento, o que 

vemos é a afirmação de um coletivo. Um coletivo que se abraça indistintamente, que 

prefere a natureza às instituições, que anda com o pé no chão, que altera a velocidade 

e a escala de prioridades do que nos impõe uma vida na grande cidade. Embora, 

sabemos, correndo o risco de romantizar essas escolhas, de idealizá-las, 

arriscaríamos dizer que fazem uma resistência, mesmo que fugidia como a luz dos 

pirilampos, ao ritmo de vida dos grandes centros urbanos. Filmar a cidade já é um ato 

de resistência. Se expor a ela, sem tomá-la como inimiga, já é resistir à forma como 

hoje se configura o espaço urbano.  

Refazer o mapa de suas vivências, se deixar afetar pelos movimentos, 

experiências e acontecimentos que só poderiam se dar no coletivo, no acaso, no 

risco, em que o indivíduo está constantemente se constituindo e se defasando em 

relação a si mesmo é um modo de resistir. Foucault fala na criação de algo 

totalmente outro: “Para mim, o que deve ser produzido não é o homem tal como teria 
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desenhado a natureza, ou tal como sua essência o prescreve; temos de produzir 

alguma coisa que ainda não existe e que não sabemos o que será.” (1985; 75).  

 

 

2. Corpos porosos ao mundo 

 

 

O que vai diferenciar Cidade Desterro, cujo centro da obra é a vida da 

realizadora, na minha compreensão, são as afetividades manifestas nesses novos 

territórios sensíveis que o filme é capaz de mobilizar. Tomo afecto no sentido do que 

propõe Deleuze (2009, p.30), nos cursos proferidos sobre Spinoza, não como 

sentimentos, mas como uma variação contínua da força de existir, uma espécie de 

linha melódica dessa variação contínua, determinada pela ação de outros corpos 

sobre o meu, corpos porosos ao mundo. “Em outros termos, é um efeito, ou a ação 

que o corpo produz sobre um outro (...) toda mistura de corpos será chamada 

afecção”. É como conhecer as coisas por seus efeitos, se deixar tocar sem conhecer 

as causas. Na sequência na sacada do prédio, Gláucia sente o sol sobre ela, ao cair da 

tarde, enquanto contempla a paisagem urbana do Centro, mais um lugar de passagem 

no filme. “Enquanto eu tenho ideias-afecções, eu vivo ao acaso dos encontros...” 

(DELEUZE, 2009, p. 32). 

Quando decide fazer um filme sobre sua partida de Fortaleza, transitando 

pelos bairros, seguindo as coordenadas de um mapa afetivo próprio, Gláucia vai 

encontrando no trajeto, corpos que compõem uma relação com o seu, capazes de 

afetá-la, ora aumentando, ora diminuindo a sua força de existir. Spinoza nos afirma 

que alguma coisa não cessa de variar em nós e sobre esta variação contínua 

constituída pelo afecto, ele vai assinalar dois pólos: alegria – tristeza, que serão para 

ele as paixões fundamentais. Os afetos tristes atuam sobre a nossa força de existir no 

sentido de despotencializá-la. “Os afetos de alegria são como se estivéssemos em um 

trampolim, eles nos fazem passar através de alguma coisa que nós nunca passaríamos 

se somente houvesse tristezas.” (DELEUZE, 2009, p. 48, 49). Vejo o filme como 

esse trampolim, por onde a Gláucia só poderia alcançar essa partida se deixando 

levar por sua vertigem.   
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Avenida Beira-Mar, Rua Antônio Augusto, Rua Torres Câmara, Avenida 

Senador Robert Kennedy, Rua Paulo Mendes, Alameda das Extremosas, Rua Jaçanã, 

Rua Visconde de Sabóia. No filme, a circulação de uma cena a outra se faz ao 

nomear as ruas onde a realizadora viveu, então, o filme encontra um delicado modo 

de passagem entre os lugares, um transitar que é feito pelo nome dos logradouros, 

mas, no entanto, nomeá-los é apenas um modo de trazer à cena a experiência de 

encontrar sensações, silêncios, intenções, lembranças. Nesse ir e vir, os afectos vão 

formando combinações singulares, ambíguas, continuamente recriadas.  

Para Deleuze (2004) seria necessário que o movimento, por sua vez, ultrapasse o 

estado das coisas, que trace linhas de fuga, suficiente para abrir no espaço uma 

dimensão de uma outra ordem favorável a estas composições de afectos. Afinal, o 

afecto independe de qualquer espaço-tempo determinado. A ligação das vizinhanças 

pode fazer-se de muitas maneiras e depende de novos valores rítmicos, que se opõem 

a determinações prévias. As variações na cor determinam no filme da Gláucia esse 

movimento que ultrapassa o estado das coisas. A Cidade 2000 (o bairro) tem tons 

mais quentes, vibrantes, como se anunciasse ali uma vida mais alegre, integrada ao 

ritmo do bairro. Vejamos, no filme:   

Banca de revistas. Janela aberta para gibis, revistinhas, almanaques e 

penduricalhos de todas as cores. O dono da banca lê alguma coisa, cabeça baixa, 

cabelo meio grisalho. O lugar é superfície para mais uma intervenção de colagens, 

um postal e uma carta, Gláucia vai delicadamente friccionando-os. Ângulo aberto, a 

banca se mostra por inteiro: Banca 2000. Goteiras denunciam a recente passagem da 

chuva. O menino escorado no muro observa. Corte. Câmera tateando a parede da 

Alameda das Extremosas, 157, é de ladrilhos brancos com pequenas curvas em rosa. 

Nenhuma visão interna, nem pelo gradeado sinuoso dos portões de ferro brancos. 

Um pagode parece saltar de um rádio: “pode acreditar, eu te fiz chorar...” Mais um 

corte. Praça da 2000, escorregador em tons de amarelo e vermelho, suporte para mais 

uma foto de um set de filmagens. Gláucia narra: “Alameda das Extremosas: é o nome 

da ruazinha sem flores, mas, com muita alma. Pão quentinho, amigos e muitos 

móveis, feira todas as sextas...” (2009)  

A cidade é onde os três filmes - Cidade Desterro, Casa da vovó e 

Supermemórias - se encontram. É também onde vou me emaranhando nesses 

trabalhos que de alguma maneira os assumo como parte do que me constitui. Com a 

Gláucia, vivi a experiência de percorrer a Cidade 2000, o bairrozinho residencial 
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citado acima, que me é pouco familiar. Era noite, nos encontramos no banco da praça 

principal, um vai e vem de gente, de feira, de acarajé. Ela me entrega a câmera, pede 

que eu registre nossos passos pelo bairro. Me deixei levar sem saber exatamente o 

que seria essa experimentação, saímos de um lugar a outro pensando o que deixar, o 

que tirar daquela caixa de sapatos, espalhando pequenos objetos e levando de volta, 

cada uma a seu modo, o que poderíamos guardar em nós. Tudo se finda com um 

banho de bica, água da chuva descida das calhas da vizinhança. Algo para dizer do 

meu poder de ser afetada por um cinema que, no meu modo de entender, reivindica a 

cidade.   

Fortaleza em Cidade Desterro é horizontalizada. Quase todas as moradias do 

filme são casas, de muros baixos, de vizinhanças reconhecíveis, de pouco trânsito, de 

um ritmo mais lento. É uma cidade que vem sumindo da paisagem, embora ainda 

seja comum a tanta gente, hoje mais verticalizada, encastelada e promotora de 

esvaziamento do espaço público. No seu filme, a realizadora quer se reconciliar com 

esse lugar com o qual travou tantos embates, ao resistir a um modo de vida que 

privilegia os arranha-céus, ao se dedicar a um cinema que não tem o propósito de 

entrar num circuito e, sim, fazer do ato de filmar um embate com a própria vida. 

Marcelo Ikeda (2013), ao pensar sobre a produção cearense que em comum 

busca um olhar sobre a cidade, aposta em uma geografia não apenas física, de relevo, 

mas especialmente humana: “ou seja, a própria ossatura da cidade reflete e é refletida 

nos modos de ser de quem habita esse espaço. A cidade é um corpo. Um corpo que 

cai. Um corpo que fala, também através de seus silêncios.” Habitar a cidade no filme 

da Gláucia é se deixar levar por todas essas relações, as atmosferas, os movimentos 

que tomam as imagens de um mapa afetivo.  

Ferreira Gullar, no seu Poema Sujo diz: “A cidade está no homem/quase 

como a árvore voa/no pássaro que a deixa”. Edson Souza vai dialogar com o verso: 

“O pássaro se despede de seu lugar de pouso, mas deixa o registro de sua presença. 

Para fazer as cidades voarem, precisamos de imaginação e também da possibilidade 

de legitimar diante do coletivo que nos abriga o valor de uma experiência (2010, 

p.3).  

A cena derradeira é azul. Pela paisagem que se abre na janela do carro, 

Gláucia vai se dirigindo rumo a um aeroporto internacional qualquer. As imagens se 

borram, são trêmulas. Fortaleza, 27 de julho de 2009. Última chamada para o voo 

735, Italy.  
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 CASA DA VOVÓ 

 

 

 
                                                                                                                Figura 2: Cena de Casa da vovó 

 

 

“Eu não sei nada sobre as grandes coisas do 

mundo, mas sobre as pequenas eu sei 

menos”  Manoel de Barros. 

 

Em “A chuva pasmada”, de Mia Couto, havia uma avó. Ela não gostava da ideia 

de ser bela, praguejava que maldita era a beleza! “A beleza, dizia, era uma gaiola que 

o avô inventara para ela ser pássaro. Um desses pássaros que canta mesmo em 

cativeiro. E o engano dessas aves é acreditar que o céu fica do lado de dentro da 

gaiola” (COUTO, 2004, p.13). Essa avó partira, menos no imaginário do menino e de 

seu avô. Seja na literatura, seja na música, sejam nos filmes é sempre intrigante 

pensar o que a arte nos diz de universos que regem relações entre avós e netos. Que 

linha é essa que nos lança dentro ou fora de um jogo de estereótipos, invasivo, 

permissivo? Que gesto é capaz de abrir a porta de uma gaiola?  

Ao dedicar parte da pesquisa à Casa da vovó, um filme de 2008, 24min, feito 

inteiramente dentro da casa da avó do realizador cearense Victor de Melo, vem a 
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questão: com que cinema se pode entrar nesse espaço? Que realizador é esse que 

entra, liga a sua câmera e a direciona para a casa onde nasceu e viveu até os 15 anos? 

Que casa - este lugar de intimidades, onde cerram-se convivências em família, onde 

aparentemente nos apartamos do mundo, onde nos guardamos – é essa do filme? Que 

avó é revelada nessa figura que incidentalmente atravessa o quadro? Como esse 

realizador se coloca nessa obra que diz de um universo tão particular?  

Mesmo tentando resistir às classificações, esse filme me leva a afirmar, sob todos 

os riscos, a renovação do documentário, sobretudo, pelo modo como sentimos a 

presença do realizador, que observa e é observado, e que parece querer abolir 

mediações. É também onde se desenha, roubando uma expressão do crítico Marcelo 

Ikeda (2011), uma gramática de reconstrução de uma afetividade, que se constitui da 

memória, da saudade, da presença e de uma integridade. Afeto e resistência. Resistir 

não a isso ou aquilo, mas ao desaparecimento da memória e de uma comunidade. São 

questões que só podem ser refletidas tomando o filme pelo braço, em um primeiro 

momento, rodeando-o pelas bordas. Se é preciso começar de algum lugar, que seja 

pelo processo.  

Casa da vovó é o segundo trabalho autoral de Victor de Melo, que dirigiu 

também Governador Sampaio (2009), um filme que se passa na rua onde se 

concentram caminhões e armazéns no Centro de Fortaleza. Ele começou fazendo 

assistência de câmera, depois passou a fotografar. O realizador assina a fotografia de 

mais de 16 curtas e dois longas, alguns entraram em importantes festivais nacionais e 

internacionais e ganharam prêmios. Além do cinema, fotografou documentários para 

TV, o mais recente foi realizado em São Paulo e terá uma versão para cinema.  

A versatilidade é decorrente de um processo de formação extenso e rigoroso. Aos 

17 anos, Victor começou a sua formação em audiovisual no Alpendre, uma 

Organização Não Governamental que trazia como aposta um trabalho educativo 

atravessado por referências do campo das artes. O acaso de viver nas proximidades 

da Ong, na Comunidade do Poço da Draga, o levou aos primeiros contatos com as 

imagens em movimento. Ali, ele constitui uma rede de relações e passa a se 

interessar especialmente pela fotografia, de inicio fotojornalismo, na sequência 

fotografia de cinema. O realizador fez parte da primeira turma de alunos da Escola 

Pública de Audiovisual da Vila das Artes e passou por uma formação em ciclos 

envolvendo discussões acerca das imagens e a cidade, as narrativas, o corpo e a 

escrita. 
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O trabalho sobre a casa onde viveu é resultado de uma experiência livre de 

realização, com quase nenhum recurso técnico ou financeiro – o que vai inseri-lo 

dentro de um padrão de produção “caseira”, que não é acidental. Ao abrir mão de um 

sistema tradicional de produção, o que quer o realizador é impregnar o trabalho de 

humanidade. Victor filma com uma câmera doméstica e um microfone emprestado, 

de um modelo que quase não se usa mais. Quase todos os planos são fixos e a luz é 

natural, vazada de uma fresta de janela, de uma porta entreaberta. Ele passa, para 

captar as imagens, não mais do que dois dias no interior daquele espaço, espreitando 

tudo, esperando que algo aconteça, revisitando objetos, labirintos de sua memória 

infantil.  

As escolhas, filmar à revelia de um grande aparato técnico, quase 

desapercebidamente, que é também um modo de questionar toda a maquinaria 

utilizada na indústria cinematográfica atual, são centrais para entender a presença 

desse realizador no filme. Victor decide entrar nessa casa de sua infância e 

adolescência absolutamente sozinho, sem equipe, sem recursos de luz e som, como o 

fez durante todos esses anos, apontando a sua pequena câmera digital para os objetos, 

as pessoas, o cotidiano, para o que se desenrola numa típica residência de 

comunidade (dos que levam uma vida em comum), onde se tem uma matriarca e os 

parentes em torno dela, na materialidade desse espaço, no barulho que vem da 

vizinhança. Uma das vantagens dos equipamentos digitais é justamente nos permitir 

determinadas manobras, ver pequenas coisas, quase em uma ação microscópica, 

reconstruindo o que ficou para trás ou o que vem pela frente.  

Esse procedimento constitui um olhar de muita proximidade, uma câmera que é 

quase parte da família, que conhece cada cômodo e, no entanto, não tem a pretensão 

de construir uma imagem realista, sua intenção não é devassar aquela casa, menos 

ainda as vidas dos que moram ali. Vemos nesse despojamento um aliado, o rigor 

formal. Uma investida em planos e situações que se fixam na duração, com pouca 

ação, acontecimentos menores, derivas. O que nos remete, embora em contextos 

bastante diferentes, ao cinema de Pedro Costa
9
, especialmente à trilogia Ossos 

(1997), No Quarto da Vanda (2000) e Juventude em Marcha (2006), na qual um dos 

mais importantes realizadores do cinema português decide se afrontar com uma dada 

                                                 
9
 Em 2010, o Centro Cultural Banco do Brasil realizou uma importante mostra do cinema de Pedro Costa 

que circulou por três capitais brasileiras – São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília - reunindo mais de 20 anos 

de produção do artista. Na ocasião, o CCBB publicou um catálogo reunindo boas reflexões sobre o 

cinema do realizador português.  
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realidade, de comunidades excluídas, se instaurando em seus bairros, todos os dias, 

convivendo proximamente com aquelas pessoas, numa pesquisa constante e rotineira, 

como a de um artesão.   

Não é do que mostra da vida, na crueldade de uma Lisboa dos excluídos, dos 

becos, ao submergir nessas realidades e ao posicionar sua câmera em planos muito 

extensos, que vemos a potência do cinema do realizador português. É no modo como 

imprime nessa imagem as suas interferências, o seu sensível, como bem nota o 

crítico Cleber Eduardo (2010, p.43), intervindo na matéria-prima, remodelando-a, 

deixando ao final uma marca nas marcas anteriores, nesses bairros superpopulosos. 

“A câmera não pode tudo. E essa é sua condição poética. [...]. Não se procura a 

relação direta da imagem com o mundo. Procura-se, antes, uma imagem. Uma forma 

de espaço, um recorte, um enquadramento, uma seleção. Um olhar, enfim”. A vida 

não cabe num filme, nos diz Pedro Costa, ela é demasiada vasta.  

Em Casa da vovó, o realizador é parte daquela casa. O seu cinema vai moldando 

aquele espaço e os que o habitam. A intensidade da presença das coisas daquela casa 

que Victor busca com a sua câmera, é uma intensidade da presença dele próprio. A 

imagem vai se constituindo das relações, de impressões, da memória infantil, das 

rachaduras na parede, de fotografias desbotadas, do som dissonante da TV. Corpos e 

objetos se dissolvem na paisagem, nem em primeiro plano, nem no esquecimento, 

apenas compondo a cena. Não há ênfases, não há dramatizações nos gestos, não há 

ressentimentos, nem nostalgias. Não há entradas nesse filme que sejam escancaradas. 

Ele não nos conta a história daquela casa, situando-a, onde fica, quantos cômodos, 

quem vive ali, quem viveu, o que fazem... Os personagens atravessam o quadro, 

entram e saem do plano, sem se importar com a presença daquela câmera fixa, sem 

se apresentarem, carregando isopor, lavando roupa no chão, estendendo-a no varal, 

fritando a carne do almoço.  

O pequeno aparato (uma câmera, um microfone e um tripé) é visível, no entanto, 

instaura-se como extensão do próprio realizador, do neto da casa, que, de menino, 

acostumou-se a olhar sucessivas vezes os mesmos álbuns de família, de questionar as 

imagens, e de registrar aquele espaço familiar logo que adquire seu primeiro 

equipamento. Nas raras vezes em que entra nos quartos, Casa da vovó se fixa no que 

há de infância. São das meninas, os únicos retratos audiovisuais inseridos na 

montagem, retratos de enternecimento. Deleuze (2004, p. 144) vai dizer que o afecto 

puro, o puro expresso do estado de coisas, aponta com efeito para um rosto que o 
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exprime. “É o rosto, ou o equivalente, que recolhe e exprime o afecto como uma 

entidade complexa, e confirma as conjunções virtuais entre pontos singulares desta 

entidade (o brilhante, o trinchante, o terror, o enternecimento).” Vejamos, no filme:  

Plano fixo dentro do quarto. Imagem em branco e preto. No quadro, uma cama de 

lençóis desalinhados, roupas e livros sobre ela. A menina está sentada sobre a cama, 

ela chora, soluça, assoa o nariz no canto da blusa. Disfarça, resiste ao nosso olhar. 

Ela faz movimentos mínimos. Olha, desvia o olhar. Olha uma vez mais, coça a 

cabeça, carrega na expressão dramática de quem fora repreendida ou contrariada. A 

câmera a observa “de pé”, na altura de um adulto, complacente. A menina torna a 

baixar a cabeça, congelada na sua expressão de tristeza. O som é do ambiente 

exterior aquele quarto, das conversas, da trilha da novela que é reprisada no correr da 

tarde: “alegria do pecado tomou conta de mim...”. A menina olha mais uma vez e 

deixa escapar um sorriso (contido).  

A sequência faz sentir o realizador dentro do filme. Não seria possível à presença 

maquínica, de um olhar estrangeiro, arrancar aquele sorriso, selar uma cumplicidade 

mediada pelo enquadramento que parece concentrado em consolar aquela menina. A 

menina e o seu desconsolo é uma imagem que só acontece aos que estão expostos ao 

risco do real, sequer poderia ser prevista. Foi dada ao filme quase como um gesto de 

amor, um sorriso, o que veio por acréscimo. Mas estamos diante de uma vida dentro 

do plano que é devassada, exposta à presença do mundo e de nossos olhares no 

instante de um choro. O que então não o faz invasivo? É, no nosso entendimento, 

essa temporalidade difusa, que embaralha infâncias: a das crianças que hoje habitam 

aquela casa e a do próprio realizador que cresceu ali, de onde retira suas lembranças 

mais marcantes e alegres.  

Nesse sentido, o filme vai se abrindo em dualidades, entranhando o campo de 

uma dimensão do extracampo: a infância do realizador vivida naquela casa. No 

filme, o extracampo não está fora, mas dentro; faz-se notar por meio de seus rastros, 

que podem estar no modo como Victor decide filmar de tão perto, afetuosamente, as 

crianças da casa ou na maneira pela qual ele vai inserindo autorretratos desses 

primeiros anos de vida. Se, de um lado, a memória de infância é uma das principais 

articuladoras entre campo e extracampo, poderíamos identificar outras: a persistência 

da imagem em alguns objetos, referências de uma visualidade que ficou na memória 

e, sobretudo, no modo como o filme olha para fora, para a comunidade onde aquela 

casa recoberta de cal se situa e que trataremos posteriormente.   
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A complexidade do jogo entre campo e extracampo é bem problematizada por 

André Brasil (2012) na análise sobre filmes indígenas, o que nos ajuda a pensar esses 

transbordamentos. Se o campo é um sistema de bordas relativamente fechado, que 

promove um certo “confinamento” do olhar, embora em nada absoluto, ele se fecha 

por duas maneiras:    

 

Primeiramente, porque a definição de um campo instaura o primado do 

olhar em relação aos demais sentidos, como se todos os afetos do corpo 

convergissem para este que seria, afinal, o “olho do espírito” (o que cria 

uma representação). Em segundo lugar, porque, em seu sentido estrito, o 

campo estabelece um dentro e um fora, separando o primeiro do segundo. 

Esse gesto tão básico quando fundante é o que vincula o cinema à tradição 

escópica ocidental, em seu trabalho de separação entre o sujeito que observa 

e os objetos – destacados do mundo – a serem observados (“capturados” 

pela câmera, como se diz). (Brasil, 2012, p.114) 

 

Ora, o que está em jogo em Casa da vovó é justamente a perda desses lugares 

estáveis. O sujeito que filma é também o que se confunde àquelas crianças do 

presente. A casa é corpo e é alma, é o primeiro mundo do realizador, antes de ser 

“atirado ao mundo”, onde guarda a sua infância e adolescência. Essas duas 

dimensões – memória de infância e o contexto atual da casa – oscilam visualmente 

no filme: referimo-nos à contínua passagem entre planos tomados de fotografias do 

passado e do interior da casa na atualidade. 

O procedimento é o seguinte: um plano invade o outro em imagens-fusão que 

misturam passado e presente. De um lado, cenas produzidas por um realizador na sua 

fase, digamos, madura, incorporando seu repertório de cinefilia, a sua saudade e 

alguma provocação. Do outro, um filme que vê o mundo de calças curtas, com olhar 

fixado no canto dos passarinhos, no repertório musical de aniversário infantil, todos 

em volta da mesa, chuva de maisena entre meninos, futebol narrado no rádio, a TV 

sintonizada no Pica-pau. A nossa aposta é que não há tão claramente essas 

diferenciações. A imagem do presente termina por ser, em si mesma, a continuação 

daqueles álbuns de família da origem, aos quais agora se acrescentam de certo modo 

recordações novas ou repetições de cenas de infância, na alternância de gerações que 

cresceram aos cuidados daquela fortaleza erguida pela avó. Esse procedimento é 

muito evidente em algumas sequências de Casa da vovó.  

Plano fechado na porta sanfonada do banheiro. Som da água desce do chuveiro. 

A porta rosna, alguém fazendo um movimento para abri-la. Uma menina. Ela abre e 

fecha a porta rapidamente, surpreendida pelo equipamento. A água escorre por seu 
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cabelo colado na cabeça. Ela usa uma chupeta, tem não mais do que seis anos. Entra 

a cor: fotografias de infância se fundem no quadro. A porta sanfonada é uma espécie 

de moldura/suporte, ela não sai de cena. As fotos vão se alternando lentamente, uma 

a uma: Victor no mar da Praia de Iracema. Victor jogando bola na areia, com a Ponte 

Metálica ao fundo. Uma menina faz pose, mãos na cintura, diante daquela paisagem. 

Foto desgastada pelo tempo de uma mamãe segurando o seu bebê, usando fraldas de 

pano, os dois sorrindo para a máquina. Mais meninos e mar. Sai a cor. A porta volta 

para o primeiro plano. A menina torna a abri-la, dessa vez enrolada na toalha. Ela 

encara a câmera. Atravessa diante dela, fecha a porta e sorri.       

Victor cria um recurso estético para transitar entre esses dois modos de ver. A 

infância se mostra em cores, não a atual, mas a sua própria que ele introduz no filme 

através das fotografias dos álbuns de família. E a casa nos seus dias atuais vem à 

cena em branco e preto. O jogo entre cor e a sua ausência parece querer resgatar uma 

“inocência”, cuja influência na imagem é sensível. A casa é o nosso canto no mundo, 

nosso primeiro território afetivo. O menino Victor vive a casa de sua infância 

reunindo lembrança e imaginação, assentando paredes com seus devaneios de 

alegria, inocência e proteção e ao mesmo tempo duvidando de sua solidez. Todo um 

passado vem viver na casa através daquelas fotografias de infância.  

Fotografia e cinema sempre se tocaram, compartilharam territórios sensíveis e o 

que não faltam são abordagens investigativas acerca dos limites e dos trânsitos entre 

essas duas linguagens, especialmente nos últimos anos em que os avanços 

tecnológicos tornam cada vez mais indiscerníveis os tipos de suporte. Embora essa 

não seja uma discussão para esse trabalho, gostaríamos de citar como referência o 

dossiê organizado pela Devires
10

 reunindo textos que pensam a relação entre o 

cinematográfico e o fotográfico numa perspectiva de reconhecimento de traços e 

vestígios de um e de outro, investigando as condições e as implicações deste 

encontro.   

Os álbuns de família demarcam a presença do realizador no filme, testemunham 

o vínculo afetivo entre ele e a casa da avó. Victor está em quase todas as 

composições de fotografias que entram no quadro: no colo do avô sentado na cadeira 

de balanço, no centro da mesa de doces e guloseimas dos aniversários infantis, de 

boca vermelha e tapa-olho na fantasia de pirata. São imagens analógicas, impressas 

                                                 
10

 DEVIRES, BELO HORIZONTE, V. 8, N. 1, P. 07-11, JUL/DEZ 2010 
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em papel fotográfico, gastas, dispostas em conjunto nos álbuns de capa dura, 

ilustrados com figuras icônicas dos desenhos de animação. Elas se deslocam de seus 

contextos, saltam das brochuras para compor o caleidoscópio de lembranças do 

realizador.  

Em comum, o cenário: a casa que recebera, abrigara e festejara gerações e onde o 

então menino viveu do dia que nasceu aos 15 anos e de onde nunca se desvinculou. É 

no seio da casa que a vida começa bem, protegida, agasalhada, aninhada para o que 

virá lá fora. É graças a ela que um grande número de nossas lembranças estão 

guardadas, por vezes, as primeiras, as da inocência infantil. As imagens fixas são 

também artifício para que se possa trazer de volta, tecer homenagens à figura que 

personifica o provedor, que representa a solidez deste lugar. Jean-Luc Nancy (2006, 

p.53) vai refletir sobre a função do retrato, que guarda momentos singulares: “O 

retrato é a presença do ausente, uma presença in absentia que está encarregada não 

só de reproduzir traços, senão de presentear a presença estando ausente: de evocar-

lhe, e também de expor, de manifestar, o lugar em que esta presença se mantém”. No 

filme, o avô já falecido é recordado logo nas primeiras cenas. Retornemos aos planos 

iniciais de Casa da vovó. 

Uma voz de menina chega de fora do quadro, abrindo-o: “como pode um peixe 

vivo, viver fora da água fria. Como poderei viver, sem a tua, sem a tua, sem a tua 

companhia...” Vem a canção infantil e com ela a menina, que gira, que roda, mas não 

sozinha. Ela faz isso com a câmera. São dois corpos que giram e o efeito é inebriante. 

Quase tocamos o rosto dela, um transbordamento da qualidade sensível do olhar na 

direção do que é tátil.  Em branco e preto. “Como poderei viver...” A cor invade o 

plano em uma imagem-fusão trazendo o passado. A música agora é de um disco de 

cera, com suas ranhuras. O vovô entra no plano. Fotografias, sucessivas. Ele, uma 

liderança comunitária, um animador de festas no bairro, o dono de mirradas cabeças 

de gado, o homem de família, o avô. Franzino, calvo, óculos de grau. A primeira 

sequência de fotos é da ordem do solene. Roupa social, pano passado, terno e 

gravata. Poses com autoridades, Ciro Gomes e outros menos notórios. A segunda 

sequência é dos festejos populares: aniversário infantil, Auto de Natal, festa de São 

João. Vem então o chefe de família: camisa desabotoada, no seu pequeno chão de 

terra batida, junto ao seu fusca de estimação. O neto no colo, na cadeira de balanço 

de ferro, é a ultima imagem da cena. 
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1. Dona Zelita e os seus vestígios 

 

 

E a avó? Quem é esta senhora que empresta sua “patente” ao filme e, no entanto, 

mal se deixa ver? Zelita é o seu nome, embora a descoberta se dê somente no final do 

vídeo, quando sobem as cartelas de dedicatórias e agradecimentos. A sua presença no 

filme é fugidia, não há a personificação da protagonista. Ela abre e fecha Casa da 

vovó, mas sem performar, sem que provoque grandes variações na imagem com a sua 

presença. Na primeira cena do filme, ela está em pé, escorada no portão de entrada 

da casa, um vestido de corte reto abaixo dos joelhos, óculos de grau, adornando por 

assim dizer o muro branco que separa fisicamente a sua casa dos limites da rua 

estreita. De tão estática, a imagem poderia confundir-se com mais uma fotografia das 

que viriam depois, não fosse o vira-lata rajado que passa pela rua. A figura é de uma 

típica dona de casa, parada na porta, observando o movimento do mundo, a 

vizinhança.  

Poderíamos especular: mulher de origem simples, dona de casa, que criou filhos 

e netos, que cuida de manter a mesa farta de comida caseira, chão sempre encerado, 

que gosta de novelas, vai à missa aos domingos, uma verdadeira comandante do lar... 

Mas o filme não nos dá a ver nada disso, não desse modo explícito. Não há um único 

diálogo audível entre os frequentadores desta casa, a avó não nos fala, quase nem se 

deixa ver. Na cena final, ela está sentada no sofá, diante da televisão ligada (cena que 

retomaremos depois). No entremeio, ela varre o quadro em uma ou outra cena, 

desestabiliza a narrativa atravessando planos, se deslocando dentro de sua própria 

casa, indiferente à câmera, entendendo aquilo talvez como mais uma brincadeira com 

as imagens com as quais o neto tanto se diverte.  

É importante pensar a ausência da fala, do discurso e do diálogo nesse filme, 

abrindo mão de um dos recursos mais recorrentes no documentário que é a 

entrevista, deslocando o trabalho desse padrão dominante. Há uma tradição de filmar 

o idoso, o velho, na perspectiva de imortalizá-lo, dar voz, ouvir o que ele tem a 

contar do que viveu, guardá-lo do desaparecimento. No filme do Victor essa avó é 

muito mais imagética, ela está em cada objeto onde o plano perdura: nos ícones 

religiosos dependurados nas paredes, na TV ligada diuturnamente nas novelas como 
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se nunca tivessem fim, na fritura que salta do fogão ligado, na mesa posta para a hora 

do almoço. São nessas imagens que se sustenta todo o discurso afetivo do menino 

diante da sua avó.  

Tal como em Casa da vovó, o cinema de Naomi Kawase, para encontrar essa 

figura duplamente maternal, a avó, precisa se voltar para a casa de suas origens. Tão 

denso quanto o discurso das palavras é a natureza tátil das imagens dessa avó de 

olhos orientais. Fazemos referência ao cinema da realizadora japonesa porque na sua 

filmografia são pelo menos quatro filmes dedicados à mulher que a criou e um 

material bruto a perder de vista. Não se trata de estabelecer comparações, mas 

perceber variações no modo de trazer ao cinema esse personagem que para muitos de 

nós está associado à proteção e à ternura. Vemos na câmera acariciadora das coisas 

do mundo de Naomi Kawase, o mais sensível dos documentários dedicados a 

universos de avós e netos.    

 Caracol (1994) parece conter a sensibilidade do mundo naquele pequeno 

universo de uma dona de casa de costumes orientais. O filme é um dos quatro 

dedicados à senhora que tomou Kawase em adoção. O primeiro sugestivamente 

chama-se Minha família, uma única pessoa (1989), a avó em primeiro plano pela 

primeira vez, o que vai se tornar uma marca dos enquadramentos do cinema de 

Kawase, o plano persistente, essa proximidade de quem brinca de tocar os afetos 

visitando repetidas vezes o espaço doméstico amado. Viu o céu? (1995) é o segundo 

da trilogia com a avó, sobre o vínculo entre as duas, que se encerra com Sol Poente 

(1996).  

O último deles, Caracol, se fixa no jardim da casa, nos ensinamentos sobre as 

plantas, no cozinhar, esquadrinha lentamente o rosto e as expressões da japonesa 

idosa. A senhora narra, ri de si e da outra, joga com o pequeno aparato 

cinematográfico e seu rosto torna-se paisagem. Quando a câmera se distancia de seu 

personagem e se põe a bisbilhotar os objetos domésticos, Naomi entreabre a janela 

por dentro da casa e quase toca com a ponta dos dedos a imagem da avó que rega as 

plantas no jardim. As duas travam demorados diálogos revolvendo o passado, 

aprendendo-ensinando sobre as sementes, como cultivar o jardim, e outras coisas 

mais que “fazem o coração bater mais forte”.  

Deter o conhecimento acerca dos segredos do jardim deixam a Sra. Kawase 

um pouco mais à vontade com a invasiva presença do equipamento que a captura 

sempre de frente, geralmente em super close up. Tudo é caseiro na obra em que 
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Naomi assume por completo o processo de produção. É dela a fotografia, a 

montagem e o som e, nesse sentido, há muita semelhança com o modo de proceder 

do realizador de Casa da vovó. Mas não só. Há muita proximidade no repertório de 

vestígios encontrados nos filmes para dar forma a essa paisagem de suas próprias 

vidas. 

É delicada a forma como esses realizadores tocam a vida das pessoas que lhes 

são caras, sem ênfase nos dados biográficos, sem personalismo, convocando uma 

experiência outra, plástica, descentrada, não referencial. “A pedagogia japonesa da 

contemplação se baseou durante séculos em fazer de cada gesto, imagem e som a 

representação de um instante que condensaria em sua plenitude a experiência 

inefável do tempo” (2011, p.94). Luis Miranda nos fala não do instante decisivo, o 

que condensaria a potência simbólica de um relato e, sim, o instante em que aflora o 

contingente, o não necessário. 

Se no cinema de Naomi Kawase sobre a avó ela busca reter o contato, faz a sua 

câmera percorrer o corpo nu da avó, concentrando-se em seus mamilos, demorando-

se naquele percurso sobre as dobras de pele enrugada, Casa da vovó diz mais sobre a 

conformação do espaço do que sobre as pessoas que animam aquele lugar. É na casa, 

nos objetos que a compõem, nas ações cotidianas, que a imagem persiste. A casa é 

guardadora de memórias caras, de gostos, de cheiros e sons de infância. Há um valor 

singular nesse espaço porque diz de todas as casas que encontramos como abrigo, 

além das que desejamos morar, além das que tivemos de deixar, então há sempre 

uma carga de lembrança e de imaginação ao entrar naquele espaço, embora ela nem 

seja a minha. Sejam quais forem as casas, o que interessa compreender é que já não é 

mais sobre uma casa específica, mas sobre casas de avós, composições de um 

imaginário afetivo.  

Os afectos, tais como Deleuze os compreende, não têm a individualização das 

personagens e as coisas, “mas não se confundem por isso no indiferenciado do vazio. 

São singularidades que entram em conjunção virtual, e constituem de cada vez uma 

entidade complexa.” (2004, p. 144) Casa da vovó não dá a ver tudo. Não se trata de 

um filme que sai esquadrinhando a espacialidade da casa, não se tem uma visão da 

sua totalidade, do tamanho, de quantos cômodos tem, da sua posição geográfica na 

comunidade. São espaços, objetos singulares desta casa que o realizador escolhe para 

compor a obra: determinado ângulo da cozinha, o varal de roupas no quintal, a mesa 

de jantar, o portão que dá para a rua, o aparelho de TV, os quadros na parede. Então, 
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não se trata do que a casa é. O que o realizador mostra é que vai constituir o que ela 

é.  

Casa da vovó é então muito intensamente atravessado pela questão da memória. 

Não se trata de conservar uma memória, mas de criá-la. Ao analisar o filme O túmulo 

de Alexandre
11

 (Le tombeau d’Alexandre), de Chris Marker, Jacques Rancière (2010) 

ao problematizar a ficção documental, concebe a memória como obra de ficção, um 

arranjo de certas articulações e de vestígios, neste caso, do campo sensível. A 

memória não pode ser confundida com informação, que carrega em si a pretensão da 

verdade. A memória forja, ou seja, faz com que um certo tipo de real passe a existir 

no próprio processo do filme, feita de afetos, de esquecimentos, de posicionamentos 

ideológicos, políticos. Ela se constitui de uma infinidade de elementos da própria 

vida que se dá pela força da experiência. 

No filme, fotografias do passado e a interioridade da casa no presente, a força de 

seus objetos, de determinados hábitos, de rotinas e casualidades vão constituindo 

essa memória, que se atualiza em situações presentes que a convocam. A casa das 

origens daquele menino está fisicamente inscrita nele. Ela é um grupo de hábitos, de 

costumes, de experiências como a de reunir todo mundo em volta da mesa para 

“cantar os parabéns”. A cozinha é o espaço que parece conter e disparar o turbilhão 

de lembranças. Ela é o “coração” da casa. Tomemos uma cena do filme:  

O enquadramento na cozinha nos dá a ver um apanhado de objetos, tudo um 

pouco gasto pelo tempo e pelo uso. Geladeira de grande porte, imãs adornando sua 

porta branca, e um aglomerado de remédios em cima dela. A pia diminuta concentra 

jarras de plástico, louças e o acumulado sujo do dia, sobre ela o garrafão de água 

mineral. Acima, o armário de três portas e pendurados na parede, panos de prato e 

escorredor. Uma passagem sem porta para um outro cômodo, mais um armário 

conjugado reunindo copos, pratos e outros utensílios domésticos, bem se vê que é 

grande o fluxo de gente que come do mesmo pirão. No centro da cozinha uma mesa e 

um conjunto de cadeiras tubo, uma panelinha no centro, a toalha recolhida sobre a 

cadeira, vestígios da mesa de jantar recém desfeita. Dona Zelita atravessa o quadro, 

levando a tiracolo um isopor. Aquele espaço é o centro da casa, onde se acumulam 

pia, geladeira, mesa grande para as refeições e a TV que não se cala. “Nesta quinta, 

                                                 
11

 Le tombeau d’Alexandre no original, filme produzido em 1993. A palavra tombeau também carrega um 

sentido de elegia, homenagem. Nos países de língua inglesa, o título do filme foi traduzido para The Last 

Bolshevik. O filme se estrutura em seis “cartas” de Marker a Medvedkine distribuídas em duas partes: O 

reino das sombras e as sombras do reino (N.T) 



65 

em Duas Caras...” Fátima Bernardes anuncia mais uma extradição no Jornal 

Nacional... A cor nos põe em suspensão. A TV vai perdendo a sua potência falante à 

medida que vão entrando em cena fotografias coloridas das sucessivas festas de 

aniversário em torno da mesa. As imagens fixas se fundem ao mesmo 

enquadramento da cozinha que deu origem à cena. Criançada em volta da mesa posta 

com Fanta Laranja e Pepsi, um bolo quadrado de chocolate enfeitado com cobertura 

de chantilly e cachorro quente. Coro infantil: “Parabéns, hurru, parabéns, hoje é seu 

dia, que dia tão feliz... É big, é big, é hora, é hora, é hora, Ra-tim-bum, Vitu, Vitu, 

Vitu... Hoje vai ser uma festa, bolo, guaraná, muitos doces pra vocêeee...” Um 

desfilar de retratos de todas as festinhas em torno daquela mesa vai tomando a cena 

poética. Nostalgia. Meninas com seus melhores vestidos de laço, meninos de pano 

passado, pais, avós, lembrancinhas dos heróis da hora, bolos, doces, guloseimas. 

Tudo se desmonta no retorno à cozinha vazia, em branco e preto.      

Olhemos com atenção o som, ele é muito importante para pensar o emaranhado 

de tempos, a temporalidade difusa desta cena. A cozinha do presente é dominada 

pelo discurso televisivo, a força das novelas e do principal telejornal da Rede Globo. 

Ela não tem cor. Ela está esvaziada. Mas esse lugar é disparador das melhores 

lembranças, de quando todos se reuniam para celebrar mais uma vida seguindo o seu 

curso, mais um ano. É no coro infantil que o Victor reconstitui para aquela 

sequência, com os clássicos de aniversário infantil cantados no improviso, na 

brincadeira, não havia essas gravações, ele as faz com as crianças do presente, é com 

elas cantando, com todo esse material, que o realizador inscreve a sua memória na 

obra. 

Queremos dizer que não existia essa memória da casa da avó dele. Victor vai 

construir essa memória desse modo, combinando materiais aparentemente 

dissonantes (som e imagem, fotos antigas e registros do presente), fora do padrão de 

uma narrativa realista que, em tese, buscaria saber tudo o que aconteceu ali, tentaria 

contar uma história sobre aquele espaço e os que viveram ou vivem lá, não ousaria 

gravar aquele pequeno coro infantil “forjando” um áudio que não existia para animar 

aqueles retratos do passado. Victor faz a reconstituição da memória pelos afetos, ele 

constitui uma paisagem. Então, esse sujeito que se move por esta casa, que olha por 

seus interstícios, se constitui, não por sua “história”, mas por meio daquilo que ele 

insiste em olhar, uma paisagem desenhada pelo o que o afeta e que se move a cada 

instante. 
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  Na coletânea de poemas “Memórias Inventadas”, o poeta Manoel de Barros 

verseja: 

“[...] se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão: de um 

orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua 

árvore. Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e 

oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina.” 

(BARROS, 2003, p.5) 

 

 

2. “A cidade não para: o de cima sobe e o de baixo desce” 

 

 

É de Pedro Costa (2010, p.148) a defesa de que o cinema está mais próximo da 

rua e do sujo, “tem-se que passar por alguma coisa mais baixa, em todos os sentidos, 

para se atingir algo altíssimo”. O que isso pode ter de relação com um filme que se 

passa quase integralmente no interior de uma casa? O que Casa da vovó traz do Poço 

da Draga, uma comunidade margeada pelo mar, de um lado, e pelos avanços da 

especulação imobiliária que se ergue no entorno do Centro Dragão do Mar (o maior 

equipamento cultural da cidade), do outro, no bairro Praia de Iracema?  

São mais de cinco mil famílias, de uma origem pesqueira, a vida em comunidade 

se inicia do avizinhamento de homens da pesca e suas famílias que lançavam suas 

jangadas ao mar, quando o local ainda era uma zona portuária, repleta de galpões, do 

movimento da estiva. A comunidade centenária traz a marca do enfrentamento. São 

décadas vivendo sob o risco de perder seu pedaço de chão, suas casas, sucumbir ao 

avanço urbano do interesse imobiliário. Desapropriação, remoção, expulsão, êxodo, 

migração, desterro... se cresce na comunidade entendendo logo cedo o que isso quer 

dizer.  

O Poço da Draga chamou-se em algum momento popularmente de “Baixa Pau”, 

em alusão às brigas de “gangues”, disputa territorial do tráfico de drogas; codinome 

que a comunidade nunca tomou pra si, entendendo que atrelado ao estereótipo do 

lugar de risco, do perigo, vinha nas entrelinhas algo bem mais danoso, o risco 

iminente da remoção. Um fantasma para quem sempre morou naquelas casinhas 

conjugadas, caiadas, superpopulosas, úmidas, ruidosas, expostas às ruas estreitas, 

carentes de saneamento básico, mas escoradas no mar, sob as bênçãos da luz 

causticante do sol.  
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O risco da remoção ronda Casa da vovó, embora a obra volte o seu olhar para o 

lado de dentro. No filme, a resistência da comunidade para continuar vivendo na 

região “nobre” da cidade, uma realidade que assombrou toda a infância do 

realizador, não é uma causa, não se explicita como tal. Hoje, as disputas se dão entre 

os que querem e os que são contra a regulamentação do espaço geográfico como 

ZEIS (Zona EspeciaL de Interesse Social), que garantiria a manutenção do local para 

moradia popular. No filme, não se impunham bandeiras de luta, não há um discurso 

bem acabado de denúncia à situação de abandono do lugar, mas. um silêncio 

retumbante, a força da imagem e da presença. 

É de modo silencioso, afetivo, com a força de um lampejo, que Victor de Melo 

afirma a vida que pulsa naquele lugar, um contraponto à retórica das revitalizações 

dos espaços urbanos, que propõem “dar vida” onde ela é transbordamento, onde se 

manifesta na convivialidade de cadeiras nas calçadas, na caderneta de fiados da 

mercearia, no dia que amanhece mais cedo para a maioria trabalhadora, na 

solidariedade entre “irmãos”, na infância que corre solta pela rua, mas, também na 

capilaridade do tráfico de drogas e da criminalidade, que fazem de suas presas essas 

mesmas crianças soltas, e que se fortalece na ausência de Estado. Nas raríssimas 

vezes em que o filme aponta a sua câmera para o lado de fora, concentra-se 

justamente na brincadeira de criança:  

A câmera brecha, resguardada, pelo lado de dentro do portão. Êeeeeee. Meninos 

e meninas posicionados para a “guerra” de pó de maisena e spray de espuma. É um 

dia de carnaval qualquer. A rua, saturada de lixo dependurado nos arames farpados 

dos muros, nem se deixa ver completamente. As crianças se aglomeram, correm 

dentro e fora do quadro, se posicionam para o “ataque” que acontece logo ali, um 

pouquinho fora da cena. A atmosfera é de excitação. Entram e escapam do 

enquadramento as primeiras vítimas do mela-mela. Cabelos, roupas, rostos 

ensopados do branco pegajoso da espuma e da textura do pó; satisfeitos. Um ou outro 

deixa ver as armas, o spray e o saquinho de plástico transparente contendo a goma 

branca. Um deles corre em direção à câmera, o menorzinho traz comicidade à cena, 

com sua cara “embolachada”, lambuzada de branco, contrastando com seu tom de 

pele marrom, carregando um sorriso extasiado. Eles vão embora, aos poucos, 

levando junto o que há de alegria e inocência no mundo. E o que fica é o canto de 

passarinhos engaiolados na casa de Dona Zelita.      
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Em Casa da vovó, vários traços daquela localidade, do cotidiano e da cultura 

comunitária aparecem, sem dúvida, mas por atravessamentos na imagem. Seja na 

tradição religiosa de cultivar imagens dos santos da devoção, pequenos altares, o 

rádio ligado no culto, “entregando nas mãos de Deus” os infortúnios da vida. Seja na 

centralidade, imponência da teledramaturgia brasileira que, na verdade, é cativa em 

quase todos os lares do país; no filme, a paisagem sonora é cortada de uma ponta a 

outra pelo discurso incessante da televisão: novela, telejornal, programa policial, 

desenho animado, “Sessão da Tarde”. Seja ainda por essa conformação de família 

que vai aumentando, filhos e netos, e todo mundo passa a viver sob o mesmo teto.  

Arriscamos, por fim, uma hipótese: é, sobretudo, nesse risco do desaparecimento, 

que está o tempo inteiro dado para todos que vivem no Poço da Draga, que o real faz 

a sua inscrição de maneira mais contundente em Casa da vovó. Nesse sentido, sente-

se a presença de um outro extracampo, que tensiona a cena, na forma de uma 

violência intermitente, ainda que não se faça visível. Então, há um extracampo – a 

situação de precariedade da comunidade, o risco de remoção para áreas distantes – 

que ronda e pressiona o que está em campo. É no jogo entre passado e presente, na 

alternância da cor e do preto e branco, nesse desejo de voltar à casa das origens e 

marcar esse espaço com a feitura de um filme, na rostidade das crianças e é também 

na materialidade, no tempo em que a câmera se demora nas rachaduras da parede da 

edificação, que esse desaparecimento iminente toma corpo no filme. 

Levantemos uma questão: essas escolhas fazem desse filme uma obra, digamos, 

menos “engajada”, no sentido de não assumir claramente um discurso de denúncia 

acerca da situação das pessoas que vivem na comunidade, bem como, das sucessivas 

investidas tanto do poder público como do segmento imobiliário para que deixem o 

seu lugar de origem? Tomamos Didi-Hubeman (2011, p.154), e sua metáfora dos 

vagalumes, para pensar a resistência como uma “força diagonal”, que exige de cada 

um tornar-se capaz de ver as imagens que vêm nos tocar, olhar a menor imagem. O 

infinito recurso dos vaga-lumes, para que o mundo siga atravessado por lampejos, e 

não apenas pela luz dominante dos holofotes, pede passagem para outros 

engajamentos. Para que esses pequenos lampejos de resistência tornem-se visíveis, 

“nós mesmos devemos assumir a liberdade do movimento, a retirada que não seja 

fechamento sobre si, a força diagonal, a faculdade de fazer aparecer parcelas de 

humanidade, o desejo indestrutível”.  
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Vemos nesse filme do Victor uma pequena luz que serpenteia para fazer 

convergir estética e resistência, de modo que surja daí uma imagem singular. 

Estamos falando de um outro potencial de resistência, aquele que aposta na 

diferença, na singularidade, como essa possibilidade de ver o geral, o longínquo, na 

proximidade. Em meio aos grandes desafios de uma comunidade com as 

características do Poço da Draga, o filme vem falar de uma casa, de memória de 

infância, de vestígios de um narrador que compartilha suas experiências no espaço 

interior de uma residência, nos pondo diante do não dito e do não elaborado, guiando 

o nosso olhar para acontecimentos que constantemente nos escapam.  

Poderíamos pensar em uma infinidade de documentários realizados no Brasil nos 

últimos anos, que trazem o espaço urbano, a vida comunitária, para o centro da obra, 

sobretudo, numa vinculação com segmentos excluídos, os que são usurpados dos 

centros de decisão, que levam uma vida na periferia, seja das grandes cidades, seja 

dos grandes centros regionais do país. Roberta Veiga
12

 (2012, p.36) vai observar que, 

principalmente a partir de 2005, há nesse cinema uma aderência do sujeito ao seu 

mundo que se dá, essencialmente, de duas maneiras: a primeira representa aqueles 

filmes cujo “gesto político está justamente na atitude marcadamente contestatória em 

relação ao mundo que vivem, tentando através de uma biografia ordinária, uma 

história menor, dos vencidos, alcançar outras formas de vida, mais engajadas”. Esses 

formam a imensa maioria dessa filmografia. 

A segunda maneira representa um cinema cuja potência está no modo singular 

como as formas de vida são retratadas, se afirma não pelo enfrentamento ou a 

contestação direta, mas conforma a existência num mundo possível. “Trata-se da 

vida vivida nas afinidades do ‘ser em comum’, dos laços e atos ritualísticos ou 

cotidianos que criam comunidades e significam os espaços.” (2012, p.36). Casa da 

vovó nos diz de laços e de gestos cotidianos de alguém que não olha aquele universo 

como “fantasia”. É o realizador que é tomado mesmo por esta casa, pelo entorno que 

a constitui, forças recortadas por um olhar de muita proximidade. E embora, por 

                                                 
12

 Roberta Veiga trava essa discussão em artigo se contrapondo à imagem sugerida pelo cineasta e 

montador Eduardo Escorel, na 15ª Mostra de Cinema de Tiradentes (2012), de um cinema brasileiro em 

ruínas. Ela diz: apresentamos uma outra: a de um cinema brasileiro inquieto e fecundo para se pensar a 

própria experiência cinematográfica. Nessa imagem, os filmes serpejam numa constelação e se ligam 

numa “aura” própria que os fazem resistir às forças do capital e suas formas estereotipadas de 

visibilidade. Para conduzir esse gesto de busca da aura, propomos reter seus lampejos nos traços de 

resistência e engajamento capturados na constante oscilação entre documental e ficcional que institui o 

mecanismo do filme Viajo porque preciso volto porque te amo (2009), de Karim Ainouz e Marcelo 

Gomes”. 
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conta disso, o filme carregue num discurso amoroso, traz também uma inquietação 

do neto que cresceu ali, saiu, constituiu referências outras e voltou. É quando a casa 

se complica um pouco, começa a revelar os seus “porões”, suas penumbras. O olhar 

se desalinha: o que era grandioso na lembrança de menino perde em proporção, o que 

é hábito passa a ser questionado. 

A cultura televisiva da casa, como já citei, é talvez o maior dos incômodos. A TV 

é objeto, personagem, e é discurso. Está o tempo inteiro em evidência, ligada, 

intermediando relações. Não à toa ela volta na última cena, dividindo o espaço com 

outra inquietação do realizador: as gaiolas, que não são poucas, retendo passarinhos.  

Dona Zelita está sentada no sofá, diante do aparelho ligado, mas quem detém o 

“controle” remoto é o próprio Victor que pela primeira vez entra no quadro, se deixa 

filmar como ser integrante daquele contexto. A sua entrada é pura provocação. Tudo 

começa em um plano fechado numa fotografia com dois meninos prontos para um 

baile a fantasia, posando junto a um aparelho de TV. O ângulo vai se abrindo: a foto 

compõe um porta-retratos que, por sua vez, adorna justamente o móvel da TV. Ela, a 

televisão, não para de “falar”, dublagem de um desses desenhos animados frenéticos. 

A câmera começa uma rotação dando pequenos saltos, vai passando pelas gaiolas, 

(dispostas no sofá, na cadeira de balanço...), até chegar ao Victor, que faz a sua 

aparição da cintura para baixo, sem um rosto, e o controle na mão. O percurso 

continua até chegar na vovó, sentada sobre o sofá, diante da TV, passiva.  

Não há um final para Casa da vovó. Não é uma obra que apele por um desfecho, 

uma sentimentalidade, ao contrário, é o momento em que o realizador resolve expor 

mais claramente o que o diferencia do menino que foi e já não é mais. O meu 

engajamento se dá justamente na passagem entre essas duas fases da vida. Dei aulas 

no Alpendre quando Victor começou a sua formação, ainda adolescente. O filme me 

toma também porque pude acompanhar o amadurecimento de um olhar que escapou 

da gaiola e empresta ao cinema novas composições sensíveis, cuja singularidade está 

na sensorialidade que reveste o olhar para esse outro, na verdade, para ele próprio. 

Gostaria de encerrar citando o realizador Ricardo Pretti, que é carioca, mas que viveu 

em Fortaleza, compondo essa geração de realizadores que tensionam novas fronteiras 

de linguagens para o audiovisual. Cito porque é bonito e muito preciso o que ele 

escreve sobre Casa da vovó:  

 
Existe uma busca (uma convicção) por pureza em cada                           

imagem e som, pois este é o único jeito possível pro cineasta ligar a câmera 
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na casa da vovó e registrar as pessoas, as fotos, os objetos que a habitam, de 

outro jeito seria insuportável, imoral. Esta busca é uma declaração que diz: 

“eu não posso fazer qualquer coisa dentro desta casa, eu não posso 

transformar o meu conhecimento desta casa em mesquinhez e exploração 

gratuita. Toda imagem diante de mim deve gritar sua presença, superar-me, 

tirar-me do já visto. (2008, p.1) 
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SUPERMEMÓRIAS 

 

 

 

              Figura 3: Postal de Supermemórias 

 

 

 
Eu realmente adoro esses filmes 

velhos e riscados; isso apenas já é 

um forte motivo em si. É difícil 

colocar em palavras, mas se você 

me permite, essas são as regras do 

meu jogo de costurar retalhos.        

Forgács 

 

 

É de nome sugestivo - título (e subtítulo) - o primeiro filme de Danilo Carvalho: 

“Supermemórias – mais uma memória para uma cidade sem lembranças”. O que quer 

o realizador ao reunir registros caseiros em super8 de famílias que nas décadas de 

1960, 1970 e 1980, em Fortaleza, tinham o hábito de registrar seus cotidianos, suas 

crianças, os nascimentos, enlaces amorosos, aniversários infantis e reuniões entre 

amigos e parentes?  Por que retirar do esquecimento rolos e mais rolos de imagens 
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que há anos não eram revisitadas, muitas delas desintegradas pelo fungo e pelo 

tempo?  

O grau superlativo parece nos dizer de um duplo sentido: o da construção de um 

“caleidoscópio afetivo” constituído de registros de vidas alheias, muitas delas 

improváveis de serem reunidas, a não ser pela potência do cinema. E, por outro lado, 

da impossibilidade do filme de 20 minutos “conter” tudo o que foi reunido em um 

projeto fílmico inusitado e imprevisível, que se propunha a oferecer à “cidade 

desmemoriada”, uma memória coletiva, reconstituída do fragmento, do detalhe, do 

incidente, dos encontros em família, longe de um olhar institucionalizado ou 

monumental.  

A produção lançou convites pelo espaço urbano: estratégia que envolveu o 

lançamento de um site, postais com frames das imagens dos rolinhos e divulgação na 

grande imprensa. Uma convocatória aos que mantivessem perdidos, em um lugar 

qualquer, acervos familiares dos rolos de super8 e tivessem o interesse em participar, 

se juntar ao filme: “Pegamos o material na sua casa e nos comprometemos a limpar e 

digitalizar os filmes escolhidos para o projeto sem nenhum custo. Em contrapartida, 

ao devolvermos, você ganha uma cópia de seus filmes em dvd. Suas memórias são 

muito importantes...”    

O convite inusitado, quase alegórico, resultou em um volume de material 

absolutamente extenso e diversificado: à coleção inicial que não passava de 40 

rolinhos, se somaram mais de mil filmes amadores, das mais diversas famílias. 

Muitos, originalmente, vindos dos arquivos familiares dos próprios amigos ou de 

alguém próximo que foi se encantando pelo projeto. Danilo queria desse acervo um 

longa-metragem, instalações artísticas, uma publicação. Mas o projeto começa 

menor, ganha a forma de um curta-metragem, uma adaptação necessária para 

adquirir recursos financeiros em um edital, a principal fonte de financiamento para os 

realizadores da cidade. O filme de 2010 é resultado de um projeto premiado no I 

Edital das Artes, promovido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da 

Fundação de Cultura, Esporte e Turismo – Funcet, na categoria “Olhar da Cidade”, 

que contemplaria projetos para serem finalizados em 35 mm, tendo Fortaleza como 

tema central. 

Mais do que realizar um filme com imagens de arquivo, a proposição de Danilo 

Carvalho (2010) quer enredar as pessoas, enlaçá-las numa intervenção provocadora, 

que ele define como “uma manifestação da cidade no ato de doar suas memórias para 
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uma poesia coletiva.”
13

 Supermemórias então só se constitui como obra a partir do 

gesto do outro de ceder a sua própria memória, os seus afetos, materializados na 

película de super8. O filme acontece então como enunciação coletiva, cuja autoria 

deve ser necessariamente compartilhada, por vezes negociada, como as investidas do 

realizador para ter acesso a um acervo raro. Não haveria filme sem o olhar, a estética, 

a textura, o ritmo de filmagem de uma época e a própria materialidade da película. O 

dispositivo criado pelo realizador o joga no imponderável, ele não teria como prever 

o que poderia vir, sequer desenhar um roteiro para essas imagens que a cada nova 

leva se apresentava como uma revelação.  

Supermemórias traz na sua tessitura a memória como matéria. É do que restou 

desses registros caseiros em super8, que trazem a marca de um determinado período, 

parecem datadas, que o realizador vai montar o seu filme. São imagens tendendo ao 

desgaste, ao desaparecimento, a perder as suas formas, hoje consideradas “precárias” 

em relação às tecnologias contemporâneas. Danilo toma para si o acervo imagético 

do outro, que é material, e cria um filme autoral, sobrepondo esses registros de 

família, de uma cidade ainda horizontalizada, sem seus arranha-céus, e de um dado 

período histórico efervescente como foram os anos 1970. “Hoje, a base do meu 

trabalho é a emoção alheia, a interferência num momento qualquer do passado, 

coisas que me fazem rir e chorar ao mesmo tempo”. (CARVALHO, 2010)  

Podemos, nesse sentido, entender o filme como uma obra de caráter coletivo? 

Que qualidade de presença é essa de um realizador que se apropria de imagens de 

arquivo, ainda assim, se mantém na centralidade da obra? Cabe ainda perguntar o 

que a prática do cinema pode nos ensinar sobre o gesto apropriativo, sobre o 

documento, já que nos permite desvincular a imagem de sua história, esgarçar esse 

vínculo. São questões que pretendemos perseguir ao longo do texto, não para esgotá-

las, mas para no embate com o filme procurar caminhos para compreendê-las. 

A trajetória de Danilo Carvalho é marcada pelo modo de pensar e operar o 

audiovisual a partir do som. Ele participou de vários documentários, curtas e longas, 

desenvolvendo um trabalho mais conceitual em captação de som direto e finalização, 

a exemplo de Sábado à Noite (2007), filme de Ivo Lopes selecionado no DOC TV. A 

afinidade de Danilo com as experimentações de áudio tem relação com a sua 

formação musical. Ele que nasceu em Fortaleza, mas até os 23 anos viveu em 

                                                 
13

 Texto extraído do site promocional lançado como estratégia para aquisição de acervo: 

www.filmesupermemorias.com.br 
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Parnaíba, cidade litorânea da Piauí, terra natal dos seus pais, voltou a viver na capital 

cearense em 1995 e cursou Música, na Universidade Estadual do Ceará (UECE). As 

experimentações sonoras ganharam corpo quando integrou a primeira formação da 

Banda Cidadão Instigado, hoje radicada em São Paulo, e fez parte do grupo Realejo 

X-Tet. 

Danilo não passou pela formação na Escola do Audiovisual ou pelo Alpendre, 

mas é da geração de pioneiros desse “novo cinema cearense”, como Alexandre Veras 

e Ivo Lopes, e fundador, junto com a Gláucia Soares, e mais outros oito realizadores, 

da Alumbramento Produções Cinematográficas. O coletivo se formou em 2006 e 

reúne uma filmografia expressiva e sensível, que circula em festivais e circuitos de 

exibição que são referências de inquietação narrativa no audiovisual. São cativos, por 

exemplo, no Festival de Tiradentes (MG).  Entre longas, eles produziram Praia do 

Futuro (2009), Sábado à Noite (2007), Estrada para Ythaca (2010), Os Monstros 

(2011), Doce Amianto (2013) e Linz – quando todos os acidentes acontecem (2013), 

para ficar somente nos que circularam amplamente ou tiveram grande repercussão.  

O volume expressivo de longas-metragens (dez listados no site oficial), 

produzidos em tão pouco tempo, é revelador do modo de operar desse coletivo, que 

não abre mão da criação colaborativa e de baixo custo, revelando uma estética que 

não é a industrial. É extensa a lista de curtas da Alumbramento (trinta e um 

finalizados e disponibilizados no site) que, embora o coletivo prefira não se 

autodefinir, ressalta como princípios a ideia da produção conjunta e a importância 

das singularidades, escapando de uma noção de identidade. O grupo produz e vive 

dos seus filmes, sem concessões na forma ou no conteúdo. É deles a ideia da busca 

de um devir utópico: “Arrisquemos uma possível definição para a Alumbramento: 

viver a utopia.”
14

 

Que atravessamentos um modo de produção coletivo é capaz de gerar de 

pensamento e de imagem? Essa dimensão coletiva possibilita uma mobilidade, um 

trânsito de papéis nas produções, que problematizam, sobretudo, as hierarquias; ora 

posso atuar, ora dirigir um trabalho, ou tudo se dando ao mesmo tempo como 

acontece em Estrada para Ythaca, em que a direção e as demais funções técnicas são 

compartilhadas entre os quatro realizadores que ao mesmo tempo protagonizam o 

filme: Pedro Parente, Guto Parente e os irmãos gêmeos Luiz e Ricardo Pretti. Praia 
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 www.alumbramento.com.br 
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do Futuro, o primeiro longa-metragem da Alumbramento, é um projeto composto 

por 16 realizadores. Marcelo Ikeda (2011, p. 145) vê no trabalho do grupo, uma 

grande liberdade formal e diversidade estilística. “É como se esse projeto de cinema 

fosse uma eterna metamorfose, um constante vir a ser, cujos limites nunca são 

previamente demarcados, mas, ao contrário, sempre questionados, ampliados pelo 

filme a seguir.”  

Isso nos leva a pensar que todos esses trabalhos de alguma maneira trazem uma 

autoria coletiva, independente das imagens terem sido produzidas, capturadas de um 

acervo qualquer, independente de quem assina a direção. Há nesses filmes o desejo 

de transbordar os limites do quadro, de expor o dispositivo, questionar autoria, o 

tempo, a narração, a montagem, possibilitando percepções singulares e isso é fruto 

dessa capilaridade que há entre referências e olhares que se juntam para produzir 

experiências de encontro. É ainda resultado de um modo de vida comunitário; além 

da amizade, parte desses realizadores habita o mesmo espaço, vive numa espécie de 

residência artística permanente.    

É interessante pensar essas experiências, com Jacques Rancière (1996, p. 52), em 

termos de uma subjetivação política (tomando política como relação), refazendo e 

recompondo relações entre “os modos do fazer, os modos do ser e os modos do dizer 

que definem a organização do sensível da comunidade, as relações entre os espaços 

onde se faz tal coisa e aqueles onde se faz outra, as capacidades ligadas a esse fazer e 

as que são requeridas para outro.” Uma subjetivação política, para Rancière, é a 

capacidade de produzir cenas polêmicas, desestabilização. Esse coletivo, além de 

dividir os filmes, compartilha de um mesmo sentimento sobre o mundo, entendem o 

gesto de filmar como um modo de viver, olham a cidade como um território em 

permanente disputa, se contrapõem a um certo domínio delirante do individualismo. 

E fazem dos filmes o que pulsa em tudo isso.  

Nesse sentido, entendemos esse movimento como algo muito potente tanto pelo 

volume do que se tem produzido, como pelo trânsito de propostas entre linguagens 

que dialogam entre si, ainda que guardando as suas nítidas diferenças. E o 

entendemos como resistência. O modo de produção coletivo, em tese, se contrapõe a 

um certo personalismo, à cristalização de marcas reconhecíveis, que predomina 

quando esses lugares de realização estão bem demarcados. Diríamos, em tese, porque 

o propósito deste trabalho não é se demorar nessa questão, nem nas singularidades da 
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produção desenvolvida pela Alumbramento, até porque há outros coletivos do 

gênero, o que demandaria um outro trabalho de pesquisa mais aprofundado.  

Mas a questão nos lança em um jogo paradoxal em relação à própria pesquisa: 

como falar de centralidade da vida do realizador na obra, se estamos olhando para 

filmes que privilegiam uma dimensão de produção coletiva? Ora, o paradoxo é 

rejeitado na própria escritura dos filmes. Assumir um lugar de fala pessoal, criando 

um trabalho artístico que se confunde com a própria vida, não o faz menos coletivo. 

Muito menos refreia a potência da presença de um realizador que põe em questão 

aspectos de sua própria existência, no caso, de suas origens. Ambos os polos, 

digamos assim, são parte da mesma busca. Embora Danilo Carvalho assine em 

Supermemórias pesquisa, roteiro, desenho de som e direção, ele traz da experiência 

em grupo todo o arsenal de referências, de vivências, de diálogos, de embates, idas e 

vindas.  

Parte das imagens que estão no filme são do acervo de família do próprio 

coletivo de realizadores ao qual Danilo faz parte, claro que elas extrapolam e muito 

esse núcleo inicial. Ainda assim, o filme é atravessado de um extremo a outro pela 

vivência familiar de Danilo. Começa e termina com as cenas de seu próprio 

nascimento, incorpora na paisagem sonora recadinhos amorosos dos pais, põe sua 

mulher grávida no correr das imagens do passado. Talvez, a singularidade deste 

trabalho esteja, justamente, no realizador que se mantém na centralidade da obra, 

mesmo se apropriando da memória do outro.  

 

 

1. Um catador de imagens do passado 

 

 

No primeiro trabalho que assina como realizador, Danilo salta de sua condição de 

criador de paisagens sonoras, para “garimpeiro” de arquivos imagéticos caseiros. É 

de uma visita à casa de sua avó, nos anos de 1990, que o projeto lhe chega como um 

lampejo. O interesse pelos guardados de família – fotografias, discos, cartas -, levam 

o tio a lhe presentear com um rolinho de filme em super8, é a primeira vez que 

Danilo se depara com um material fílmico nessa bitola. Foi preciso esperar meses 

pela a aquisição de um projetor específico, para se promover a exibição do pequeno 
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filme de família, em uma sessão memorável, na sala de sua avó. Ninguém pode 

mensurar as emoções geradas pelas cenas quando revistas, décadas depois, imagens 

como guardiãs de uma época. 

Era a primeira sessão do que viria a se tornar um método corriqueiro no processo 

de feitura do filme: reunir as famílias que cederam suas imagens, para uma sessão 

privé, em suas próprias casas, promovida pelo realizador de porte do projetor 

ambulante. São sessões geralmente carregadas de sentimentalidades, choros por 

quem se foi, amores desfeitos, filhos crescidos, reconhecimentos, saudades, 

recordações, risos. O filme está impregnado deste extracampo, embora seus registros 

não venham a compor a obra, que é inteiramente montada com imagens de arquivo. 

Arriscaríamos dizer que esses encontros definem a temperatura de Supermemórias, 

com suas imagens tomadas por cenários familiares, acontecimentos cotidianos, 

encontros amorosos, nascimentos, casamentos, idosos, crianças.  

Em uma das várias cenas envolvendo crianças, Supermemórias reproduz um 

duelo entre meninos, eles correm livremente em um descampado, penduram-se em 

árvores, atravessam plantações, coisa rara na atual conjuntura de infâncias 

confinadas, de jogos virtuais. A cena se inicia com um menorzinho, em um outro 

cenário, gesticulando e anunciando: “começa o filme - luz, câmera, ação...”:  

Trilha instrumental dos clássicos de bang-bang. Dois meninos em um matagal, 

certamente um sitio familiar. Um está de costas, o outro chega com um revólver de 

plástico anunciando a emboscada. O primeiro cai, levanta-se, toma a arma e vira o 

jogo, atingindo o inimigo. A peleja está só começando. Eles se alternam entre tiros e 

socos. Correm de um lado para o outro, rendem-se mutuamente e alternadamente. 

Morrem, voltam a viver. Entra um “terceiro elemento”, que salta de uma árvore, 

negociam, atiram, se rendem, morrem, renascem, voltam a reagir... Uma típica 

“reprodução caseira” dos filmes de cowboy. Pura brincadeira de criança.    

Essas imagens, deslocadas do contexto em que foram produzidas ou mesmo 

cedidas ao realizador, não são capazes de nos dizer tudo. Um desses meninos morreu 

precocemente e trinta anos depois o pai não permitia tocar esse material fílmico. Foi 

convencido, cedeu os rolinhos, na condição de nunca ter contato com o filme. Mas, 

no dia da estreia, resolveu ir e foi tomado pela emoção de ver seu filho naquele duelo 

pueril e projetado em tantos outros meninos que se sucederam. Uma imagem é capaz 

então de muitas evocações. Primeiro, o medo de reavivar a dor diante do filho do 

registro; depois o enfrentamento a esse medo, como forma de trazê-lo de volta, de 
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alguma maneira; por último, a emoção associada ao momento de contato com o 

filme, de rever tudo isso num outro contexto.  “Uma mesma imagem torna-se, assim, 

um “campo de conflitos”, passível sempre de novas leituras e não um objeto com 

uma substância dada de uma vez por todas”. (LINS, REZENDE, FRANÇA, 2011, 

p.56) 

A prática de apropriação de imagens de arquivo evoca uma gama de autores e 

pensamento muito diversos, é um tema central nas discussões sobre o audiovisual 

contemporâneo, sobretudo, pela recorrência com que se misturam imagens 

cinematográficas, televisivas, das câmeras móveis, dos dispositivos de segurança, de 

arquivos públicos e pessoais. Achamos pertinente pensá-las como um “campo de 

conflitos”, no sentido do que propõem as investigações desenvolvidas no grupo de 

pesquisa “Práticas e Imagens Documentais na Cultura Audiovisual 

Contemporânea”
15

. O grupo parte de uma definição de imagens de arquivo que é de 

Didi-Huberman: 

 

Para o autor, uma imagem de arquivo é uma imagem indecifrável e sem 

sentido enquanto não for trabalhada na montagem. Fotografias ou imagens 

em movimento dizem muito pouco antes de serem montadas, antes de serem 

colocadas em relação com outros elementos — outras imagens e 

temporalidades, outros textos e depoimentos. (LINS, REZENDE, 

FRANÇA, 2011, p.57) 

 

Supermemórias é um filme de montagem e o processo se inicia justamente 

quando se define como recorte a utilização apenas de registros domésticos, o que é 

bastante definidor da estética do filme. Aliás, esse foi o único critério previamente 

estabelecido, já que não havia controle sobre o material bruto que chegava às mãos 

da produção. O momento da coleta não restringiu qualquer material, nenhuma 

triagem fora feita. Todos os filmes doados foram assistidos e apenas selecionados na 

etapa de edição. Embora, naquela época, os filmes familiares fossem a produção 

mais expressiva do super8, não faltariam opções para o realizador caso quisesse 

garimpar nos acervos das instituições e trabalhar com uma filmografia de cineastas 

autorais.  

No inventário feito pelo pesquisador de cinema Firmino Holanda (2012), a 

produção amadora de super8 em Fortaleza se insinua em 1969, com o lançamento de 

O Circuito (1969), de Arnaldo Fontenele, Araújo Paraléo e Remo. O filme se 
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 Grupo de pesquisa da UFRJ, coordenado por Consuelo Lins, em parceria com Andréa França e Luiz 

Augusto Rezende. 
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notabilizou por ser a primeira ficção brasileira nessa bitola. Na década de 1970, 

predominaram os documentários de curta-metragem, e as exibições aconteciam em 

festivais do gênero, que não eram tão escassos. A Casa Amarela (UFC) tornou-se um 

centro de convergência de parte desses realizadores locais, ao adquirir equipamento 

nessa bitola, alguns premiados em festivais no Ceará e em outros estados.   

Mas o interesse do realizador de Supermemórias estava justamente no caráter 

caseiro dessa forma de registro. A sua busca era por um olhar despretensioso, 

deslocado de um padrão de qualidade técnica, afetado pela proximidade, carregando 

uma certa “pureza”, dado a arroubos sentimentais, como as que se reproduziam nas 

sessões de exibição. Mesmo vindo a se tornar o formato preferencial para imagens 

amadoras, nas décadas de 1970 e 1980, o super8 era uma tecnologia de uso restrito, 

dado o custo da câmera, da película e da revelação. Era preciso “escolher” 

criteriosamente o que se iria filmar, já que cada rolinho tinha a duração de apenas 

três minutos. Acionar o dispositivo era correr contra o tempo, buscar a “melhor” 

imagem, eleger os mais importantes “acontecimentos”.  

Maíra Bossi (2009, p. 18), produtora do filme, que depois veio a pesquisar sobre 

o processo de Supermemórias, observa que, diante de todo o material bruto, o que se 

percebe é que na maioria dos casos, a seleção do que viria a ser filmado se dava com 

base na relação de afeto que esses cineastas amadores mantinham com aquilo que 

desejavam filmar. “Ou seja, a permanência que o registro oferecia servia, 

exatamente, para que se perdurasse aquilo que lhes era mais caro: as pessoas, 

relações e situações que compunham sua dimensão de mundo.” 

É de seu próprio nascimento, a saída da mãe para a maternidade, que Danilo 

Carvalho retira as imagens que abrem Supermemórias: 

Um rosto. A câmera desce pelo corpo de uma mulher até revelar a sua gravidez, 

ela carrega uma barriga suntuosa, de “nove meses”. O vestido é floral, mangas 

bufantes, bem passado, nenhuma expressão de dor ou medo. A câmera está 

posicionada para a porta de saída da casa. A grávida sai. Entra no quadro uma outra 

senhora, sorridente, pronta para ser registrada. Depois dela vem um homem, esse 

mais apreensivo, cigarro aceso, óculos escuros. Ele posiciona no bagageiro do carro 

uma mala com detalhes em xadrez vermelho. A casa toda escorrega para a calçada. 

Arruma-se, parte dos familiares, dentro do modelo Ford. Os outros acenam dali 

mesmo. Parece festa, nenhum sinal da agonia geralmente associado ao momento de 
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partida para um nascimento. O carro dá a partida. Fortaleza, 13 de novembro de 

1972. Aniversário do Danilo.    

O gesto apropriativo de imagens pessoais, acervos de família, para a realização 

de um trabalho artístico, a retomada de imagens já existentes, é muito potente no 

cenário audiovisual contemporâneo. A proposição de Danilo vem dialogar com a 

obra de realizadores, muitos notáveis, e artistas visuais que tomam para si os 

guardados imagéticos de família e dão a eles outros valores que não os de depósitos 

de reminiscências. Tampouco, a apropriação de imagens de arquivo destinadas a 

serem esquecidas se limita à prática do documentário ensaístico. Essa é, na verdade, 

uma entre tantas possibilidades dos filmes decompostos e recompostos, o chamado 

found footage, que são feitos de películas recicladas, geralmente de filmes antigos ou 

ainda encontradas nos arquivos institucionais ou nas lixeiras dos laboratórios. 

Filmes de Hollywood das décadas de 1940 e 1950, registros políticos de uma 

determinada época, outros esquecidos tais como os científicos. São variadas as fontes 

desse trabalho de desmontagem e montagem de pequenos “quebra-cabeças”, que às 

vezes envolvem conjuntos de planos e em outros requer um trabalho de colagem 

ainda mais minucioso, fotograma por fotograma (decompor e recompor criando um 

efeito que não se veria na matriz). Essa prática se inicia nos anos de 1970, nos 

Estados Unidos, no movimento de cinema underground e se espalha dentro do 

circuito experimental. Estou tomando como referência o apanhado histórico 

apresentado pelo pesquisador Philippe Dubois
16

 que cita entre os pioneiros Gustav 

Deutsch, Mathias Müller, Martin Arnold, Peter Tscherkassky.  

A Escola de Viena foi a mais organizada e conhecida da década de 1970, veio de 

lá uma das figuras históricas do found footage films, o cineasta Gustav Deutsch. É 

dele Film ist, uma obra com duração de mais ou menos doze horas, dividido em doze 

episódios, uma “resposta” à pergunta: o que é o filme? O campo de pesquisa de 

Deutsch para fazer os seus filmes são sempre as películas científicas, de algum 

modo, uma homenagem ao cinema científico, que tem como objetivo compreender as 

coisas do mundo no seu sentido racional. Ao mesmo tempo em que esse cinema é 

racional, é afetado por questões plásticas, poéticas, que o atravessam, quando bem 

“apropriado” e tomado em outros sentidos. 

                                                 
16

 Em 2013, Dubois ministra um curso em módulos sobre cinema, como professor visitante da Pós-

Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará.     
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No cinema, uma grande referência na utilização de imagens de arquivo e 

registros amadores de família, além de outros notáveis ensaístas como Jonas Mekas e 

Harun Farocki, é o cineasta independente húngaro Péter Forgács, que começou no 

cinema underground, em Budapeste. Já se vão mais de trinta títulos reunidos em uma 

filmografia cuja coleção dos found footages (fragmentos, tiras, rolos de imagens 

amadoras e caseiras, em sua maioria anônimas) se tornaria a base de seu trabalho, 

especialmente imagens caseiras de famílias europeias em meados do século XX. O 

material de arquivo virou quase uma marca registrada do cineasta, já que muito 

pouco é filmado por ele.  

Forgács não quer “reconstituir” o que ficou no passado. A sua obra, como atesta 

Patricia Rebello
17

 (2012, p.5), é excepcionalmente representativa do cruzamento de 

campos e do atravessamento de mídias que se instituem no âmbito das artes e do 

audiovisual contemporâneos. “O cinema de Péter Forgács se inscreve precisamente 

na fresta aberta por esse encontro complexo de diferentes tempos e diferentes 

propriedades da imagem.” A vitalidade do seu trabalho passa pela trajetória entre 

campos da televisão, do cinema e da arte contemporânea e por investidas na criação 

de instalações em espaços de galerias e museus.  

Há, certamente, muitas convergências entre o cinema de Forgács e a proposição 

de Supermemórias. A começar pelo método: para se apropriar dos acervos 

filmográficos, especialmente das classes alta e média judaica na Hungria e em outras 

partes da Europa, o realizador húngaro recorria aos anúncios de jornal. Mas é o 

deslizamento entre linguagens artísticas que vai especialmente interessar para pensar 

o Supermemórias, tão presente na filmografia do húngaro. É na materialidade do 

filme de Danilo que podemos perceber as imbricações com as artes plásticas, que vão 

                                                 
17

 Patrícia Rebello e Rafael Sampaio são organizadores da mostra “Péter Forgács: Arquitetura da 

Memória”, realizada em 2012, inteiramente dedicada ao cineasta húngaro, no Centro Cultural Banco do 

Brasil, em São Paulo. 
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desestabilizando a narrativa, impregnando tudo de um certo estranhamento 

perceptivo:  

Erosão. Ruído. Resíduo. A película esgarçada, detonada pelo mofo, invade o 

plano por inteiro. Abstrações, de movimentos rápidos, em tons de verde, rosa, roxo, 

azul se sucedem em silêncio. É a própria materialidade da película destruída que 

ocupa a cena. Entra o sinal sonoro de uma secretária eletrônica de voz “enlatada”. O 

primeiro recado é do pai: “Danilinho, quero saber como é que você está? Quero saber 

também da Camila, viu, e de minha netinha Dinorá? Beeeijo do paaai. Beijo para 

todos e para a nenezinha também, minha querida”. Se sucedem outros recados, numa 

sobreposição de falas quase inaudíveis que se casam com as imagens plásticas: “... 

acho que estou grávida de novo, a Malu vai ficar no canto (rs), beijo”. A mãe: “Meu 

filho, quando é que você vem por aqui? Venha passar o carnaval com a Camila e a 

neném que estou com muitas saudades de vocês, beijo, tchau.” Embaralham-se 

outras e mais outras vozes íntimas, nada ressabiadas com a mediação do 

equipamento eletrônico, enquanto o acervo do que não pode ser “recuperado” vai 

escorrendo pela tela.    

É na própria tessitura que o filme de Danilo Carvalho vai transbordar limites 

entre campos até algumas décadas bastante delimitados. O trabalho migra entre 

deslocamentos que vão das artes visuais ao cinema, abrindo lugares possíveis para 

outras sensibilidades e expansões sensoriais. É assim, no filme, quando de uma cena 

a outra não se estabelecem necessariamente relações causais, quando o 

encadeamento de formas plásticas vai tensionando a narrativa, quando o presente 

embaralha temporalidades seja no áudio, seja no vídeo. Às imagens deterioradas, o 

realizador as impregna de humanidade, no correr daquele áudio feito de recadinhos 

íntimos, carregados de afetividade e do cotidiano. São ações corriqueiras que se 

transformam em experiências sensoriais e emocionais.   

No período da montagem de Supermemórias, Camila Battistetti, mulher de 

Danilo, estava grávida de Dinorá, primeira filha do casal. O realizador se permitiu 

incorporar ao filme uma sutil ousadia poética: com uma câmera super8 original, ele 

filma Camila deitada sobre a cama, com a barriga grande e nua, acariciando o seu 

futuro bebê. Uma imagem semelhante a que ele encontrou muitas vezes naquele 

acervo, futuras mamães prestes a parir seus filhos, no leito de um hospital, sorrindo 

para a câmera. Ele vai mostrando todas elas, a começar pela própria mãe, que o 

“aguardava”, naquele novembro de 1972. O que diferencia Camila das outras é a 
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barriga a mostra, a única a exibi-la frontalmente e desnuda. Desse modo, a vida de 

Danilo vai fazendo aparições, perfurando o filme com suas sensações do presente e 

com o que reuniu e ficou do seu acervo de família. 

A cena é reveladora também de uma mesma situação narrativa, da recorrência 

com que os acervos de família reproduziam uma mesma estética, registravam 

situações muito semelhantes que estão presentes no filme: sucessões de grávidas, de 

rituais de casamento, de aniversários infantis, de passeios românticos pela praia, de 

reuniões familiares juntando gerações. Esses contextos se repetiam exaustivamente e 

o diretor fez questão de exaurir essas imagens no filme, no intuito de traçar um perfil 

de comportamento e estético daquelas décadas. Se, por um lado, estamos falando de 

gestos espontâneos, cenas improvisadas, situações cotidianas concretas, de outro, 

elas não têm a prerrogativa de forças históricas imutáveis. Trata-se uma memória 

animada, suscetível ao movimento do filme reconstituído por montagem, vulnerável 

ao olhar de quem o decompõe e depois o recompõe.  

Retomamos aqui a questão: o que a prática do cinema pode nos ensinar sobre o 

gesto apropriativo, sobre o documento, já que nos permite esgarçar o vínculo com a 

sua história? Recorro, novamente, às discussões do grupo de pesquisa sobre práticas 

e imagens documentais, quando problematizam as definições de documento, em 

diálogo com concepções de historiadores da chamada “nova história”. Em 

“Arqueologia do saber”, o filósofo e também historiador Michel Foucault (2004) 

retira do documento seu caráter de prova histórica irrefutável, de detentor da verdade 

dos fatos. Para ele, o documento deve ser tomado em si mesmo como objeto de 

análise e não como testemunho da história. Tomá-lo em si é organizar, recortar, 

distinguir, decompor e recompor, é o exercício da montagem. Pensando com Lins, 

Rezende e França: 

 

Diante de um documento, há de se desarmar os olhos, para depois rearmá-

los. Há de se trabalhar como um arqueólogo, descrever o que se tem diante 

dos olhos, descobrir camadas, temporalidades, identificar elementos que 

não eram visíveis, agrupá-los, interrelacioná-los. O documento não existe 

mais por si próprio, mas em relação a outros elementos, a outras séries, e 

esse processo acontece numa mesa de montagem. (LINS, REZENDE, 

FRANÇA, 2011, p.61) 

 

Nesse sentido, a prática artística se aproxima do exercício da arqueologia, da 

cartografia, não como um gesto nostálgico de revelação do passado, mas abrindo 

essas imagens para outros sentidos. Danilo Carvalho levou três anos para concluir 
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Supermemórias, nesse tempo, ele buscou essas imagens, desenvolveu uma técnica 

para recuperá-las, expôs tudo ao olhar dos seus detentores, se aproximou delas, as 

viu muitas e muitas vezes. “Só consegui concluir, me desapegar daquele acervo, 

quando entendi que haveria desdobramentos imensuráveis para aquelas imagens”. 

(2013) 

O devir do acervo em super8 parece não ter fim. Neste momento, Danilo trabalha 

no primeiro de uma série de oito filmes com essas películas, que serão concluídos até 

2014. O projeto chama-se “Série Supermemórias” e será distribuído pela Lume 

Filmes. O que move esse desejo de continuidade é cada vez mais um posicionamento 

e uma convicção: a vida, as imagens do outro como base da criação.  

 

 

2. Imagens na zona de intermediação 

 

 

A relação estreita do documentário clássico com uma concepção de documento, 

esta que se associa à comprovação material dos dados verídicos, representação da 

realidade, põe o gênero num embate permanente em relação ao que promove torções 

nesses limites rígidos. Poderíamos questionar se o documentário, no seu modelo 

hegemônico, permitiria certas “transgressões” presentes em Supermemórias: a 

impureza de uma imagem que adentra sorrateira no filme de arquivo, a exemplo da 

gravidez de Camila, carregada de um sentimento aquecido pelo presente.  

Mesmo quando o filme se apropria do que poderia ser entendido como um 

“registro histórico”, os suntuosos desfiles militares de rua, a cada 7 de setembro, em 

anos de repressão política, o faz de forma crítica e provocadora, carregada de ruídos 

perceptivos. Trata-se de uma sequência exemplar da forma como o filme interfere 

nas imagens já existentes, abrindo-as a novas associações. 

A banda militar vem em marcha, com suas tubas reluzentes ao sol. Mas o som já 

chega ruidoso, não há pureza nesta imagem, tonalizada de vermelho pelo tempo ou 

pelos equívocos do processo de revelação. O desfile militar vai perdendo sua 

estabilidade à medida que, em fusão, imagens corriqueiras vão invadindo a 

solenidade: um senhor caminha em perna de pau, um homem másculo corre a cavalo, 

uma moça sorri ao telefone... Ao desfile cívico, se alternam as imagens do povo que 
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assiste ao espetáculo. Enfileirados nas calçadas, trocando acenos. Na pista, ora são os 

militares, ora alunos que se preparavam para esse momento de amor à pátria 

exibindo becas impecáveis e andando na linha. O som eletrônico se acelera. 

Acentuam-se os ruídos sonoros. Em cena, estudantes em protesto. Abaixo a ditadura! 

Cabelos desalinhados, camisetas do Che Guevara, punhos cerrados. O espaço é 

confinado, clandestino. Eles, os “subversivos”, se alternam com os desfiles militares. 

Um elefante, depois um canhão desfilando na avenida. Uma sucessão de imagens 

rápidas, nervosas, sem aparente conexão. Entram pichações eletrônicas, cartelas, 

traços, desenhos, animação. A FACA NA PELE. Uma casa em ruínas, ao som dos 

aviões de guerra, sendo demolida. Síntese da destruição.       

Quem são os personagens que entram e saem inadvertidamente do filme? Não 

seria possível identificar em Supermemórias uma coerência para a passagem dos 

múltiplos personagens que transitam pela película. De falso em falso raccord, o 

filme de Danilo vai nos tomando com suas imagens lacunares, blocos de afetos 

colocados em relação, sobreposições de temporalidades ao mesmo tempo em que 

tudo é quase familiar: aniversariantes em redor da mesa, churrasco aos domingos, 

passeios pela praia. A obra vai desorganizando a nossa percepção e assim 

encontrando forças de reinvenção de novas formas de vida.  

É preciso ver a montagem como possibilidade de emprestar significados, de 

encadear as imagens de um outro modo, de olhá-las novamente, de alargar seus 

sentidos, de pensar com elas. Esses racords rítmicos se dão pelos afetos. O 

nascimento de alguém, poses de um galã do surf, paisagem aberta da cidade sem seus 

arranha-céus. A água, o mar, é no filme um artifício recorrente no fluxo das imagens, 

promovendo passagens fluidas.  

A primeira enxurrada é de nascimento. O bisturi começa a abrir o baixo ventre, 

explode uma bolha de água tomando todo o enquadramento. O recém-nascido é 

retirado. Corte. Alto mar, ondas gigantes, um barquinho vai se avizinhando. Corte. 

Praia lotada, corpos sarados a mostra, o som é do vai e vem das ondas, uma menina 

brinca com o ritmo da água e com a câmera. Corte. Ponte Metálica. Rapazes 

começam a se jogar de cima das pilastras de concreto. É dada a largada para o 

festival de carretilha, das imagens as mais líricas. Corte. O mar volta a mediar: surf, 

paquera na praia, curtição entre amigos, passeios amorosos na faixa de areia, 

casamentos, banho de mar com as crianças. É desse elemento, o fluxo marítimo, que 
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Danilo parece querer contar uma história de algum modo linear, cronológica, que vai 

de um nascimento a outro, fechando e reabrindo ciclos.  

 Há na produção mais recente do audiovisual realizado no Ceará, em especial na 

forma do documentário, uma forte zona de intermediação entre a obra documental e 

a produção artística. Poderia citar muitos desses trabalhos, a exemplo do conjunto de 

filmes de Leonardo Mouramateus que, mesmo nas incursões pela região periférica de 

suas origens em Fortaleza, se esquiva de um registro narrativo mais documental e vai 

impregnando seus vídeos de plasticidade e hesitação, o que ele quer gerar não é 

identificação. Apesar de ser um realizador muito jovem, aluno da graduação em 

Cinema da UFC, Mouramateus já viu seus curtas expostos em instituições de 

referência para as artes contemporâneas como o francês Georges Pompidou.  

As perspectivas contemporâneas das narrativas pedem outras definições que 

escapam ao modelo sensório-motor do cinema hegemônico. Muitos teóricos buscam 

conceituar essas narrativas a partir de uma certa dramaturgia do sensível, de um 

universo sensorial que contempla blocos de sensações, imagens táteis (câmera-corpo, 

câmera-pele), pequenas percepções, a força da paisagem, da contemplação, o 

privilégio da sensação, imagens que desierarquizam e convocam outros sentidos e 

novas espacialidades, que privilegiam as intensidades. O espectador é convidado a 

abrir mão do controle, a mergulhar em um certo estranhamento perceptivo. As ações 

já não se encadeiam em relação a uma lógica causal, as personagens e os narradores 

perdem suas identidades e a voz narrativa torna-se polifônica e descentrada. 

Tentando situar melhor essas imbricações que se dão tanto na forma como 

nos deslocamentos, a era pós-super8 - com a chegada do vídeo, a partir dos anos 

1970 – marca o aparecimento de um território intermediário e um primeiro 

deslocamento da imagem movimento para os lugares da arte. Philippe Dubois 

(2003), ao teorizar sobre o efeito cinema na arte contemporânea, ressalta o papel 

preponderante do vídeo nessa “desterritorialização” das imagens que 

incessantemente nos confrontam com ambigüidades daquilo que se oferece ao olhar. 

Ele nos fala dessa crescente conexão do cinema com as artes como uma questão dos 

procedimentos artísticos, ou seja, é na própria obra que essa imbricação opera e se 

desdobra com uma amplitude cada vez mais evidente. 

                                         

A criação visual se expressa cada vez mais em e por conjuntos complexos e 

mestiços, difíceis de se categorizar, nos quais as identidades e as 

especificidades, que acreditávamos bem estabelecidas, não constituem mais 
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marcas estáveis para a percepção e a compreensão daquilo que se vê. 

(DUBOIS, 2003, p.5) 

 

Cinema que transborda o modo hegemônico de produção e exibição, que 

passa a habitar espaços expositivos, domésticos, de fluxos. Ao criar novos circuitos, 

esses filmes que transitam entre linguagens são responsáveis pela extensão dos 

limites do cinema industrial e, principalmente, pelo estabelecimento de práticas 

cinematográficas que dialogam e se misturam com outras práticas artísticas 

contemporâneas.  

Supermemórias extrapolou o circuito dos cineclubes e das mostras de vídeo. 

Em Fortaleza, foram duas exposições em galerias: integrou uma mostra dedicada à 

fotografia, “Viva Fortaleza! 1950-2010”, sob a curadoria de Patrícia Veloso, em 

cartaz no Memorial da Cultura Cearense, do Centro Dragão do Mar de Arte e 

Cultura. E, no Museu de Arte Contemporânea, no mesmo equipamento cultural, o 

filme se juntou a outros dois - A Noite e Governador Sampaio – na mostra coletiva 

organizada por Bitu Cassundé, reunindo certa de 175 trabalhos de arte 

contemporânea. Então, a sala escura não é mais a única forma de fruir esses trabalhos 

que transitam entre linguagens.  

Mas a operação de deslocamento em Supermemórias não se dá apenas nos modos 

de exibição ou na plasticidade das imagens, no seu caráter migratório e 

indeterminado. A paisagem sonora do filme é tão pulsante quanto a sucessão de 

fragmentos em super8. O ambiente sonoro mutável nos desloca de uma sensação a 

outra. Raros são os momentos em que o realizador faz uso de gravações originais, 

como na cena em que uma senhora lê para a família reunida um poema sobre a 

sacralidade do lar. A elaboração do som no filme é muito próxima da própria 

elaboração das imagens, dessa forma de pensar as imagens plasticamente, 

constituindo certos ritmos, certas sonoridades. 

São muitas as camadas sonoras no curta de Danilo Carvalho. A presença 

eletrônica marcante vem da formação musical do realizador, um instrumentista, que 

integrou a formação original da Banda Cidadão Instigado, uma das experiências 

musicais da cena brasileira mais festejadas na atualidade, músicos cearenses 

radicados em São Paulo, que casam inovações eletrônicas a um certo romantismo 

nostálgico dos teclados e das letras melodiosas. 

O assobio do vento, a areia se movendo, o ronco do motor do fusca, o triângulo 

anunciando a “chegadinha”... É, sobretudo, no reconhecível acorde das ondas do mar 
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quebrando, num vai e vem ritmado, que o realizador imprime uma assinatura 

acústica marcadamente deste lugar, da cidade de Fortaleza, um espaço urbano 

banhado de sol e mar. A cidade do filme é das paisagens litorâneas, de uma 

arquitetura minimalista e horizontal, dos coqueirais, da ausência da poluição visual 

das fachadas luminosas e dos congestionamentos. Respira-se o ar da cidade, o espaço 

urbano é habitável e habitado pelos passantes, pelas pessoas e por suas vidas que 

também constituem a paisagem dessa cidade transformada.  

Fortaleza é apresentada logo nos primeiros planos, expor os seus cenários de 

décadas anteriores traz a ideia do espaço urbano como questão: o que nós, e a cidade, 

nos tornamos? Esse lugar em transformação, que implica intensamente a vida dos 

que ali habitam. A Praia de Iracema não é mais reconhecível, a não ser por um ou 

outro de seus ícones como a Ponte Metálica. A praia vive, agora, intervenções 

agressivas, aterramentos e a construção de um equipamento turístico monumental, 

um aquário, no meio do que foi reunião de surfistas, onde as camadas sociais se 

misturavam. È na busca por “fisgar” uma das raras cenas do filme nesse bairro que já 

foi da boemia intelectual da cidade, que acabo me inserindo no processo de produção 

do filme.  

Danilo tentava chegar ao acervo do médico e artista plástico Helio Rôla, um dos 

grandes colecionadores de super8, em Fortaleza. Sem sucesso. Eu me dispus a 

intermediar, em nome de laços de amizade anteriores. Foi uma tarde memorável, o 

meu primeiro contato com o super8, no sítio do artista na Lagoa Redonda, um 

encontro com as imagens de um colecionador que abriram o filme para mais uma 

leva de eventos, afetos e formas sensíveis do vivido. O campeonato de carretilha na 

Praia de Iracema vem desse pequeno arsenal de memórias guardadas por Rôla.  

A cidade do filme não é muda, mas não é da retórica. Ela se expressa pela 

melodia de uma trilha que parece saltar de um radinho de carro antigo. A maior parte 

das músicas traz no vocal Fernando Catatau, vocalista do Cidadão Instigado. 

Denilson Lopes (2003), um pesquisador atento à presença e às variações provocadas 

pela música pop no cinema contemporâneo, vai desenvolver a ideia de que esses 

repertórios, quando inseridos em determinados contextos das imagens, desenvolvem 

o que chama de “comunidades de sentimentos”, a música como essencialmente 

experiência, extrapolando fronteiras nacionais. 
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A música não é mais música, é um caminho, uma viagem, um destino, um 

espaço, um ambiente, este ou outro. Nada de especial. Um lugar onde se 

pode morar. Uma pausa. Um porto. Uma paisagem.  A paisagem redime o 

sujeito. A paisagem não fala de si, é. A paisagem não é expressão, é 

impressão. Frágil marca. A paisagem não precisa de porquês, nem de 

espectadores distantes. Exige pertencimento, naufrágio, não mais ser, 

dissolver. (LOPES, 2003) 

 

São especialmente belas as cenas finais do filme, na sequência dos abraços, 

crianças se apertando, performando diante do pequeno dispositivo. É no finalzinho, 

antes do seu próprio retorno para casa, recém-nascido, que o realizador promove o 

encontro derradeiro da música com os personagens que se desdobram daquele acervo 

sem fim. As cenas desenham um transitar de retratos audiovisuais, um grande “coro”, 

em congraçamento, como na cena de um musical em que tudo se encerra na 

apresentação final. Catatau entoa “Lembranças de você”:  

   

 

Não sei, o que fazer agora 

Lembranças de você.  

Sinto, saudades tão intensas 

Vontade de recuperar, 

Possíveis sentimentos, 

Palavras em silêncio, 

Talvez perdidas na memória. 

Difícil esquecer... 

Não sei, o que fazer agora 

Lembranças de você.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Danilo Carvalho levou muito tempo na mesa de montagem, enredado aos 

mais de mil rolinhos de filmes em super8, sem saber o que fazer com eles, por onde 

começar. O que, em meio à tamanha diversidade, seria “digno” de compor aqueles 

20 minutos de filme que se propunha a reunir traços de memória de uma geração? O 

desapego só vem quando se entende que toda obra de arte, todo exercício de 

pensamento, é da ordem do sem fim. Feito de eternidade, onde tudo, todo tempo, 

coexiste.     

 É assim, em mim, ao chegar à curva derradeira da pesquisa. O sentimento é de 

entrar numa casa, um espaço de frestas, que não me dar a ver tudo e, para atravessá-

la, é meu o trabalho de dar a ela uma nova pintura. Descascar a tinta, camadas que se 

sucedem de um verde desmaiado, de um azul caixão de anjo, de um amarelo-sol, até 

o infinito. Juntar o que me constitui nesses trabalhos, compor com eles, misturar os 

tons. Desmontar e remontar. Entendendo que não há distanciamento e, portanto, não 

há verdade.  

Ao cartógrafo cabe não se esquivar da implicação. Cartografia como 

dissolução do ponto de vista do observador é uma premissa defendida por Eduardo 

Passos e outros teóricos que propõem pistas para se chegar ao método, com o qual 

me agarrei. E a dissolução, diga-se, não significa o abandono da observação, “mas 

sim a adoção de um olhar onde não há separação entre objetivo e subjetivo. Trata-se 

da contemplação da coemergência sujeito/mundo.” (2009, p.110). Implicados, 

estamos todos, em qualquer atividade de produção de conhecimento – campo, por 

excelência, de produção de subjetividade. 

Assim, vou tentando dar a ver a paisagem que se configura de traços do 

documentário contemporâneo, produzido no Ceará, que se insinua na brecha de uma 

janela avistada no outro extremo da casa. Se é que consegui atravessá-la. Um cinema 

dos afetos, do íntimo, do coletivo, do risco, do precário, das insignificâncias, da 

cidade em disputa, da amizade. Da casa ao mundo. Em Cidade Desterro, de Glaucia 

Soares, a casa é casca, membrana do fora. O limite para a partida, para deixar as 

moradas que se mantém, no filme, intocadas. Em Casa da vovó, de Victor de Melo, a 

casa é o lado de dentro. Nas linhas, na arquitetura do espaço conjugado, nas imagens 
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da parede, na voz over da TV vão se dando os afetos do território da infância. Em 

Supermemórias, não há dentro ou fora, a casa é memória.  

Acredito que a busca de um desenho para esse cinema, que aponta para uma 

estética dos afetos, não se constitui de um caminho único, estabelecido a partir de 

relações mais amplas entre os filmes que compõem, digamos, um mesmo campo 

estético: marcado por uma formação artística, referências de um cinema mais autoral, 

pela busca das experimentações de linguagem, pela diluição de fronteiras entre 

segmentos das artes, por uma negação ao padrão mercadológico. Eu poderia tentar 

circunscrevê-los, espacialmente, entre o conjunto de proposições de artistas 

independentes ou que orbitam em torno de instituições como o Alpendre, a Vila das 

Artes, o curso de cinema da UFC, a Alumbramento.   

A minha aposta, no entanto, não foi em estabelecer relações mais amplas 

entre esses filmes, um modelo explicativo abrangente, exterior à obra, embora eu 

tenha me dedicado a mapear nos acervos institucionais e também nos pessoais 

trabalhos realizados no Ceará, na última década, que privilegiam aspectos da vida 

dos realizadores como temática. O levantamento me diz da infinidade de proposições 

do gênero: diários audiovisuais, filmes-manifesto de amor, as muitas formas de 

partida, os parentes, os desejos, os animais domésticos, memórias infantis...  Há no 

universo das imagens contemporâneas um desejo de dizer de si e o que vai nortear a 

distinção entre essas muitas imagens cotidianas é uma questão estética, mas, 

também, um posicionamento ético.  

Construir o cotidiano em imagens pode se dar pelo caminho da 

espetacularização, tão bem apropriado e massificado pelos programas televisivos e os 

portais de celebridades. Mas, esse cotidiano pode se constituir em uma virada de 

resistência, ou seja, na relação da arte com a vida. Essa resistência é provocadora de 

deslocamentos, de tomada de posição em relação ao mudo. São obras onde há um 

pensamento de cinema operando sobre as imagens. Há, sobretudo, resistências. Esses 

filmes aos quais tentei me aproximar na pesquisa, no que há de intrínseco ao seu 

mecanismo de maquinação, chegando em cada um deles em particular, no corpo a 

corpo, em seus lampejos, afirmam que é preciso ocupar o mundo, traçar novas 

maneiras de dizer, sentir, ver e ouvir. 

É na plasticidade das imagens de Casa da vovó, no caráter migratório da 

película de Supermemórias, que tensiona, não se deixa congelar no tempo; no acento 

ensaístico próprio à relação sempre hesitante entre o real e o ficcional de Cidade 



93 

Desterro, que o documentário contemporâneo produzido no Ceará vai 

desvencilhando-se dos ordenamentos, dos referenciais dos “documentos históricos”, 

vai misturando sensações, tempos, percepções, lugares, sujeitos, formas, 

circunstâncias. Escapando, aqui e ali, da domesticação dos corpos, fazendo frente, 

como pensa Rancière, a “uma ordem do visível e do dizível que faz com que essa 

atividade seja visível e outra não o seja, que essa palavra seja entendida como 

discurso e outra como ruído” . 

Nenhuma imagem é capaz de dizer tudo. Essas experiências de cinema nas quais 

eu me debruço na pesquisa serão sempre lacunares, instáveis, insuficientes para se 

constituir um discurso único. Eu entendo isso como potência. É como se, ao assumir 

seu caráter de artifício, suas fragilidades, os filmes se vissem livres para indagar 

sobre seus próprios métodos, evidenciando a fluidez entre quem filma e o mundo 

filmado, pondo questão nos limites da ficcionalização e do registro documental. O 

modo de produção coletivo, de baixo custo, dissonante de um padrão da indústria 

também interfere na liberdade formal desses trabalhos. Diante deles, é preciso 

imaginar, pensar, se interrogar porque cada um, a seu modo, tensiona e questiona o 

que nos cerca e constitui; nos convocando a fazer o mesmo, a decifrar e a comparar 

imagens, a tomar posição, a não nos satisfazer com as montagens ditas definitivas. 

A cidade é uma só. Palmo a palmo, reivindicada por cada um desses filmes. Em 

Cidade Desterro, o que temos é uma Fortaleza perambulante, exposta ao risco, 

inscrita nas dobras das ruas, nas grades das janelas, na praça pública, na proximidade 

com o mar, no desenho urbano horizontal, de muros baixos. Casa da vovó olha para 

o lado de dentro, como quem vai acendendo manualmente pequenos candeeiros, 

quando iluminados, em conjunto, formam uma comunidade relampejante, resistente 

ao risco do desaparecimento. A cidade de Supermemórias é bucólica, reconstituída 

do olhar, do cotidiano de quem pôde vivenciá-la nos idos de 1960 a 1980. 

Talvez as resistências sejam múltiplas e estejam se inventando a cada 

momento. É preciso se deixar atravessar pela experiência do encontro com as 

imagens, experimentá-las. O contemporâneo nos lança na imanência do mundo. Me 

coloco, então, na condição de pesquisadora, me deixando emaranhar em um conjunto 

de obras de um “cinema menor”, de uma “luz menor”, buscando a força 

insubordinada das imagens, tomando os conceitos como personagens, produzindo no 

ato de investigar pequenos deslocamentos nos quais vou me salvando, me 

inventando.  
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As minorias vão abrindo brechas nos fatos majoritários, insistem, perfuram. 

"Minoria não designa mais um estado de fato, mas um devir no qual a pessoa se 

engaja. Devir-minoritário é um objetivo, e um objetivo que diz respeito a todo 

mundo, visto que todo mundo entra nesse objetivo e nesse devir...” (DELEUZE, 

1977, p. 102) 

Em comum entre a pesquisa e os filmes, a expressão de um desejo, um desejo 

de olhar para o mundo, de escancarar os limites rígidos entre criação e vida, de 

se debruçar sobre o mundo a partir de um desejo de compartilhamento de um 

pensamento, de um sentimento, da própria vida. Aqui, tomo mais uma imagem de 

empréstimo, esta de Deleuze (1992), para pensar a pesquisa como uma rajada de 

vento que nos lança de um abalo a outro, de crises em crises, de encantamento em 

encantamento.    
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ANEXOS 

 

 

Tomo a liberdade de reunir textos de 

realizadores, pesquisadores, que de alguma 

maneira estão implicados nesta cena 

audiovisual local. A seleção é aleatória, afetiva, 

e de fontes variadas: com exceção da carta de 

Alexandre Veras e do texto de Pretti sobre a 

Alumbramento, os demais textos/imagens 

foram retirados da primorosa revista Avoante, 

edição e coordenação de Mariana Smith. A 

publicação reúne 40 colaboradores que têm 

Fortaleza como ponto de intersecção.  
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Alpendre, você foi uma alegria em nossas vidas, até logo! 
(desejo, eterno retorno e vontade de potência) 
 
 

Alexandre Veras 
 
Dizer porque uma coisa começa ou porque ela termina sempre é percorrer um 
emaranhado de acontecimentos, que é difícil restituir sobre a forma de razões e 
motivos bem definidos. As coisas não acontecem assim numa linha clara, que é 
possível analisar e dizer dos verdadeiros movimentos. O Alpendre nasceu de uma 
confluência de encontros que criou condições de possibilidade para um ato de 
vontade: nós quisemos fazer o Alpendre.  
 
Isso é difícil de explicar, como se dá um ato de vontade? Será que ele já está dado nas 
condições que o antecedem? Penso que a vida sempre apresenta condições possíveis 
para atos de vontade, a gente sempre parte de algo que está ali, que vislumbramos 
como possível, mesmo que improvável. Um ato de vontade é o que vence as 
improbabilidades em direção à criação de novos possíveis. Começamos com um ato de 
vontade e acho que parar agora com essa configuração do Alpendre também é um ato 
de vontade.  
 
Podemos buscar mil razões e motivos, mas, para mim, fechar é um ato de vontade, 
pois as condições agora não são nem piores nem melhores do que foram, elas só são 
diferentes. O que muda então? Acredito que seja o nosso desejo, o que queremos 
fazer de nossas vidas. É engraçado, porque tudo o que queremos já parece ter a forma 
de antemão do que é o Alpendre, mas há um cansaço, há um desejo de criar outras 
coisas, de inventar novos problemas. Essa é uma sensação que sempre nos atravessa, 
como se aqui já fosse o futuro de todos os nossos desejos de um espaço para estar 
junto.  
 
Sim, é preciso dizer de todas as dificuldades enfrentadas, de como elas aos poucos vão 
nos cansando, mas para mim o fundamental é entender que o desejo é transbordante, 
ele quer se conectar de outras formas, ele quer novos modos. Quando olho para esses 
treze anos vejo que sempre nos reinventamos em função do desejo de quem estava 
por perto. Acho que o caminho que parece mais evidente é dizer que fomos nos 
reinventando de acordo com o que as condições objetivas nos permitiam, mas acho 
que isso diz pouco da verdadeira força dessa experiência.  
 
A verdade é que nos alimentamos do desejo das pessoas que estiveram aqui, e isso 
poderia continuar se assim fosse a nossa vontade, mas estamos um pouco cansados e 
querendo outras coisas. Incomoda-me colocar esse fechamento somente sob o signo 
do descaso do poder público. Creio que esse é um ponto crucial de nosso cansaço, ter 
sempre que correr para pagar as contas, estar sempre endividado, ter sempre que 
estar correndo atrás de editais que viabilizem nossos projetos (desejos?), mas não 
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gosto de reduzir essa decisão a isso, pois me sinto cedendo ao que sempre 
enfrentamos.  
 
Durante treze anos existimos nas condições mais adversas e improváveis, isso deu 
textura e consistência a nossa vontade. Afirmamos a existência desse projeto diante de 
todas as dificuldades, nunca nos vitimizamos, mas também nunca deixamos de 
apontar nossas dificuldades. Sempre foi difícil, mas nunca deixamos de inventar 
alternativas.  
 
Prestamos serviço, escrevemos e ganhamos editais, nos endividamos, contamos com a 
colaboração de amigos e parentes. Fizemos o Alpendre de uma forma barata, basta 
pensar que para mantê-lo aberto, não custa mais que um salário de “diretor”, (seis ou 
sete mil reais por mês?). É muito para nós, mas o que é isso como investimento 
público? Basta fazer as contas para perguntar abismado, por que é tão mais difícil 
manter aberto um Alpendre do que pagar o salário de um executivo? Isso diz muito de 
como temos organizado nosso mundo.  
 
No Alpendre, mostramos que com pouco se pode fazer muito. Essa é a força desses 
espaços que aproveitam cada tostão de seus minguados recursos numa otimização 
que só se explica a partir do investimento de nossos desejos e de nossa capacidade de 
fazer. Nunca quisemos nos “institucionalizar” de forma mais dura, o Alpendre nunca 
foi um “empreendimento” cultural, nunca tivemos um plano de negócios, um missão, 
esse jargão da gestão nos causa arrepios.  
 
É fácil olhar para nossa história administrativa e dizer: “Isso não podia dar certo”, eles 
não sabem administrar. A questão é que isso deu certo com uma intensidade única, 
sob o risco do real, desburocratizado, desinstitucionalizado, anárquico, aberto às 
composições mais diversas. A questão é que nem tudo precisa funcionar sob o signo 
da gestão de negócios. Precisamos inventar outras formas de estar no mundo, e isso 
nós fizemos. Não queremos ter que assumir esses valores de um modelo de gestão 
para poder achar que somos uma instituição “séria”, “viável”.  
 
O que nós queremos é o problema: será que a cidade pode absorver uma instituição 
assim, com esse nível de invenção, de abertura, de indefinição? Será que não são 
nessas dobras da institucionalidade que a força da arte nos faz capazes de inventar 
novos modos de vida? Se agora decidimos parar, gosto de dizer que é por um ato de 
vontade. Olhamos para nossas vidas, para o entorno, para os amigos e dizemos: bem, 
foi muito bom, viveríamos tudo isso de novo, várias vezes e, se possível, cada vez com 
mais intensidade, não há mágoa nem ressentimento, apenas um cansaço (um vazio 
pleno) e a vontade de outras derivas.  Habitar o instante desse ato de vontade como 
afirmação de tudo o que foi e tudo o que virá.  
 
Beijos a todos que estiveram nessa aventura.  
 
* Carta de Alexandre Veras aos amigos que participaram do Alpendre. 
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Nota Prévia: escrevi este texto há uns 03 meses atrás quando estávamos 

reinaugurando o nosso site, mas acabei guardando na gaveta, pois havia 

outras coisas pra postar aqui. Semana passada participei de uma mesa 

na mostra Cinema de Garagem com Eduardo Valente, Carlos Alberto 

Mattos, Alexandre Veras e mediado por Marcelo Ikeda. A mesa discutia o 

que havia de novo e procurava novas definições para o cinema 

(novíssimo, de garagem, independente, etc.) feito hoje no Brasil.  

Acabei me lembrando novamente deste texto. Aí vai:  

 

Alumbramento, antes de ser uma produtora, é um risco. Um estado 

permanente de desafio, sempre em vias de transformação, e sempre 

correndo o perigo de deixar de ser o que é, indefinido, pra ser uma 

outra coisa, indefinível. Alumbramento é uma recusa de si mesma, ou 

pelo menos de uma noção de identidade estável. Sempre em vias de 

extinção e ameaçada, mas também sempre ameaçando. É dessa inconstância 

que ela se alimenta. É nesse quase-nada (infra-magro) que é quase-tudo 

onde ela mais se realiza, se sente plena. 

 

Alumbramento é uma força bruta de convicção. Por intuição ela renuncia 

qualquer caminho fácil, ela sacrifica um lugar no mundo mais 

confortável, pra se constatar inteiramente rebelde e infantil, 

eternamente curiosa e inocente, mas ao mesmo tempo se permitindo 

dúvidas e desconfianças, se deixando cair em tentação, sentindo o 

perigo de estar viva.  

 

O seu maior prazer é não fazer sentido em um mundo, que apesar das 

aparências, faz menos sentido ainda. 

(ricardo pretti) 

 

*Texto publicado no site da Alumbramento: www.alumbramento.com.br 
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