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RESUMO

A pesquisa busca analisar o pensamento ensaístico, o gesto da operação da montagem e
a produção de memória no filme-ensaio  Rocha que Voa (2002), do cineasta brasileiro
Eryk  Rocha.  Filme  de montagem de elementos  sonoros  e  imagéticos,  simbióticos  e
amalgamados, que transitam entre temporalidades e localidades produzindo memória do
cinema latino-americano dos anos das décadas de 60 e 70. Memória essa não apenas de
um sujeito ou de um movimento todo, mas memória imemorial, absoluta e involuntária
enquanto contato de um eu e de um mundo. No movimento de olhar o passado e com
ele dialogar, os arquivos que constituem o filme se atualizam no presente.  Arquivos de
Havana, de Glauber  Rocha,  do cinema latino-americano,  e  de dimensões  estéticas  e
políticas  tensionadas  e  em  relação  com  a  linguagem  cinematográfica  e  com  os
agenciamentos estabelecidos com o mundo. A partir da pesquisa bibliográfica e de uma
análise  fílmica  ensaística,  buscamos  compreender  como  a  forma  do  filme-ensaio  é
modulada e como os vestígios de imagens são mobilizados pela experiência fílmica do
cineasta.  A princípio,  buscamos  contextualizar  o  filme  no  âmbito  do  documentário
contemporâneo brasileiro e aproximá-lo do conceito de filme-ensaio, percebendo seus
contornos  e  camadas  que  se  formam ao  conceber  o  pensamento  ensaístico  como  o
norteador de nosso processo de análise fílmica. Em seguida, discutimos a as relações
imbrincadas das imagens com a memória e a história possibilitadas pela montagem. A
operação poética-construtiva da montagem marcada pela heterogeneidade de materiais e
correspondências ganha destaque na figura do palimpsesto que convoca em forma e
gesto a aporia de um passado que não foi, mas que é, e que continua se atualizando no
presente.

Palavras-chave: cinema; Rocha que Voa; filme-ensaio, memória; montagem.



ABSTRACT

The research  seeks  to  analyze  the essayist  thought,  the  gesture  of  montage  and the
production  of  memory  on  the  film-essay  Rocha  que  Voa (2002)  by  the  brazilian
filmmaker Eryk Rocha. Film of assembly of sonic and imaginary elements, symbiotic
and amalgamated, that transit between temporalities and localities producing memory of
the latin american cinema of the years of the 60s and 70s. Memory that is not a subject
or a whole movement, but immemorial, absolute and involuntary as the contact of a self
and a world. In the movement of looking at the past and dialoguing with it, the files that
constitute the film are updated in the present. Archives of Havana, Glauber Rocha, Latin
American cinema, and aesthetic and political dimensions tensioned and in relation to the
cinematographic language and with the established settlements with the world. Through
bibliographical research and a film analysis, we seek to understand how the traces of
images  (visual  and  sound)  are  mobilized  by  the  experience  of  the  filmmaker  and
performed by the montage At first, we seek to contextualize the film within the context
of Brazilian contemporary documentary and to approach it with the concept of film-
essay, conceiving the essaistic gesture as the guide of our process of film analysis and
bibliographic research. Next, we discuss the appropriation of archives and the unrelated
relations of images with memory and history. The poetic-constructive operation of the
montage marked by the heterogeneity of materials and their new combinations gains
prominence in the figure of the palimpsest that summons in form and gesture the aporia
of a past that is not over but still, and continues to be updated in the present.

Keywords: cinema; Rocha que Voa; film-essay; memory; montage.
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dez passos e o horizonte corre dez passos. Por
mais  que  eu  caminhe,  jamais  a  alcançarei.
Para que serve a utopia? Serve para isso: para
que eu não deixe de caminhar. ”

 (Fernando Birri)

“Arnaldo Carrilo me disse uma vez diante das
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janeiro e março de 1965) que Simon Bolívar
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PREÂMBULO

      “Falar não é ver.”

Maurice Blanchot

      Antes que nos coloquemos a introduzir o trabalho, alguns questionamentos em relação

ao campo da comunicação e suas demandas metodológicas surgiram, e a partir da compreensão de

que pesquisa é processo, daremos a elas o devido destaque por circunstâncias de ordem didática.

        Etimologicamente, a palavra método deriva da grega methodos que significa caminho,

portanto,  servir-se  de  um  método  seria  tentar  traçar  um  caminho,  ordenar  um  trajeto  com  a

finalidade de alcançar objetivos projetados. O campo de pesquisa da comunicação se mostra ora

permissivo  ora  enrijecido  devido  às  suas  diversas  tradições  teóricas  e  à  indefinição  do  objeto

comunicacional, por conseguinte, o pesquisador é levado, em um primeiro momento, a um processo

de busca pelo que há de comunicacional em seu objeto de pesquisa. Mas será possível traçar um

caminho, escolher um método, antes de envolver consistentemente o objeto de pesquisa dentro do

campo  da  comunicação?  A  resposta  é  negativa.  A  escolha  epistemológica  do  conceito  de

comunicação  precede  a  escolha  metodológica.  Outras  questões  se  colocam:  se  a  comunicação

atravessa todos os tipos de conhecimento, não estaria ela também inscrita em naturezas distintas?

Ou seria  a  natureza  do objeto comunicacional  que circunscreve  a natureza  dos outros  tipos  de

conhecimento? Divagações epistemológicas. 

      Dada a  falta  de  uma resposta  para  o  dilema de  uma suposta  natureza  do  objeto

comunicacional e, consequentemente, para a afirmação do que efetivamente constitui o campo de

pesquisa,  de  seus  contornos  precisos  e  suas  fronteiras,  assumimos  em  nosso  trabalho  uma

abordagem dialógica  e  interdisciplinar  com outros campos do conhecimento  como o cinema,  a

filosofia, as artes e a história. Se a comunicação é como um rio em que muitos atravessam, mas

poucos  permanecem,  como  vários  teóricos  e  epistemólogos  recorrentemente  exemplificam,

podemos argumentar que sendo o próprio rio aquele de Heráclito, que se move incessantemente e

ininterruptamente  e  cujas  águas  são  sempre  diferentes  a  cada  mergulho  dado,  nosso  trabalho

consiste em conceber a comunicação como esse atravessamento de discursos e tessituras.

       Ainda, e por escolha teórica, compreendemos a comunicação na perspectiva da Nova

Teoria  da  Comunicação,  sendo  ela  fenômeno  comunicacional  de  produção  de  sentido  e

acontecimento em que há “a passagem de uma dimensão a outra onde as coisas deixam de ser

literais  para  serem  significativas”  (MARCONDES,  2013,  p.  43).   Desse  modo,  para  que  a
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comunicação ocorra é necessário que o emissor e receptor compartilhem, além de uma linguagem

em comum, de uma interação em uma esfera e dimensão que é extralinguística e cultural. Emissor e

receptor, que destituídos de terminologia técnica e funcional, se constituem enquanto um eu e um

outro em suas vivências e relações no mundo que antecedem a formação linguística e que estão no

próprio objeto de discurso, daquilo que “faz vibrar a imaginação, excita a curiosidade, mantém o

espírito suspenso e na expectativa do que se vai dizer. ” (ROUSSEAU, 2008, p. 99) 

        Por exemplo, podemos citar como ocorre o processo comunicacional quando assistimos

a um filme. Os novos dados e acontecimentos transmitidos são primeiramente recolhidos como

informação e guardados em nosso cérebro, mas a partir do momento em que essas informações

mudam nossos padrões interiores e repercutem em nós criando sentido, realiza-se a comunicação.

Dessa forma, a “comunicação é uma afecção que desestabiliza a função cerebral de acoplamento de

uma memória anterior, que seria tranquilizante. Ela cria memória. ” (MARCONDES, 2013, p.23).

Para  Ciro  Marcondes  Filho  (2013),  “a  pesquisa  comunicacional  é  a  investigação  de  como  um

produto cultural  nos atinge, de como a coisa repercute em nós, do que sofremos com elas, que

alterações vivenciamos” (MARCONDES, 2013, p. 58), dessa maneira, a comunicação se concentra

não apenas na produção de sentido, mas na experiência.

     Seguindo também na esteira  do pensamento  de Hans Gumbrecht  (2015),  podemos

acrescentar  a  perspectiva  de  que  a  comunicação  no  âmbito  da  arte  transporta  a  percepção

juntamente com o sentido, mas de maneira oscilante, sendo que um leitor de poesia, por exemplo,

nunca poderá prestar atenção completa a ambos. Sendo assim, o processo comunicacional nunca é

completo, há sempre algo que o escapa.

      A partir dos pressupostos colocados, preparamos o terreno teórico para efetuarmos o

devido  recorte  para  a  comunicação  audiovisual  em  suas  especificidades  e  prosseguir  em  um

aprofundamento  vertical,  pertinente  para  a  realização  de  nossa  pesquisa.  O  cinema,  enquanto

criação  cinematográfica  e  compreendido  enquanto  cinema  expandido,  de  dispositivos  e

visualidades, consiste em um sistema que não se reduz às questões linguísticas e semiológicas, de

forma  similar  ao  que  expomos  ao  tratar  da  comunicação,  portanto,  não  buscamos  tratar  aqui

especificamente  das  convenções  de  uma  linguagem  audiovisual  ou  de  uma  linguagem

cinematográfica, mas nas possibilidades de escritura e pensamento que o cinema abre ao inscrever

suas imagens no mundo e no tempo.

    Glauber Rocha diz que o cinema é uma arte que tem de comunicar-se e que se isso não

ocorre não há sentido fazê-lo (2004, p. 177), e compartilhando desse pensamento,  o esforço de
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nosso trabalho se concentra na criação das condições analíticas para refletir sobre um cinema que

constrói, comunica, afeta e transforma.
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APRESENTAÇÃO

“O espelho reflecte certo; não erra porque não pensa. ”

Alberto Caeiro

       Por vezes, nos parece não só pertinente, mas também necessário, justificar a motivação

que sustenta uma pesquisa, relembrar o porquê de dois anos de dedicação intensa às leituras, às

escritas, às trocas e às reescritas. Nossos interesses, que extrapolam os meios acadêmicos, pedem

que nosso trabalho seja inserido no mundo, em meio ao contexto em que vivemos e a este elemento

estrutural  que  nos  atinge  –  “a  crise”.  A crise  política,  institucional,  econômica,  representativa,

existencial etc. vem pautado o cotidiano brasileiro, nos deixando à espreita do furor de um futuro

que se aproxima pouco generoso, amargo, apocalíptico e à deriva de um passado que não cessa de

emergir  em  suas  diferentes  formas  de  memória  coletiva,  lembranças,  saudosismo  e

conservadorismo. 

     Lançar o olhar para o atual momento de persistência de um presente que insiste em

continuar, marcado por rupturas, quebras de paradigmas, mudanças e retrocessos, requer que nos

debrucemos  sobre nosso objeto em seu contexto e  relação com o mundo,  teorias  e  campos do

conhecimento.  Ao  mesmo  tempo,  se  coloca  uma  necessidade  urgente  de  questionar  as

manifestações estéticas dos discursos, das crises mundiais e dos sintomas de um estado do mundo.

Lançar  o  olhar  para  o  excesso  de  imagens  que  nos  cercam,  que  são  impostas  e  expostas

cotidianamente aos nossos olhos e aos nossos corpos, necessita que não apenas o olhar seja lançado,

mas que ele permaneça, que olhe de novo, e se demore sobre o que está nas imagens, nos seus

regimes de visibilidade e nas suas tensões. Pensar um filme não é senão esse movimento, de voltar

às imagens, de freá-las, de retomar a uma frase que escutamos e foi perdida, de investigar o objeto

por todos os lados. 

    Após o desmantelamento da Embrafilme no início dos anos de 1990 pelo governo do

então presidente Fernando Collor, o cinema brasileiro voltou a se erguer em 1993 quando foi criada

a Lei do Audiovisual1 e desde então, a produção cinematográfica se mostra cada vez mais diversa e

de  olhos  voltados  para  a  realidade  brasileira,  para  a  abordagem  de  temas  urgentes  e  para  a

experimentação  da  potência  da  forma  audiovisual.  Cineastas  como  Eduardo  Coutinho,  Sandra

1Sancionada como lei Federal 8.685/93 é uma lei brasileira de investimento na produção e co-produção de obras 
cinematográficas e audiovisuais e infra-estrutura de produção e exibição.
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Kogut, Carlos Nader, Cao Guimarães e Andrea Tonacci são alguns dos nomes de fazem parte uma

filmografia que criou novas formas de pensar a realização prática e teórica do cinema brasileiro

nesse período de ressurgimento de um cinema nacional. A partir desses nomes, encontramos nos

anos  2000  uma  nova  leva  expressiva  de  cineastas  que  compõem a  diversidade  e  o  estado  de

potência da produção audiovisual brasileira, momento de que faz parte Eryk Rocha, cineasta que

tem ganhado destaque nos últimos anos, principalmente, com seu último filme Cinema Novo (2016)

que ganhou o prêmio Olho de Ouro no Festival de Cannes. 

    Nascido em Brasília, Eryk Rocha viveu em vários países da América Latina e realizou

seus estudos em Cinema na Escola San Antonio de Los Baños, em Cuba. Filho de Paula Gaitán,

artista e cineasta brasileira, e Glauber Rocha, cineasta, pensador e um dos nomes do movimento do

Cinema Novo, Eryk apresenta em seus filmes o interesse por perseguir um cinema de determinada

maneira hereditário - que vai ao encontro de questões colocadas nos anos de 1960 e 1970 pelo

movimento do Cinema Novo e por Glauber Rocha, mas que também se estende e se atualiza nas

questões próprias da produção audiovisual contemporânea e de seu contexto brasileiro.

    Sua  filmografia  conta  com filmes  como  Intervalo  Clandestino (2006),  Pachamama

(2008), Transeunte (2010), Cinema Novo (2016).  Eryk provoca em seus filmes a busca de um olhar

brasileiro,  sobretudo  latino-americano,  na  forma  de  lidar  com  a  realidade  dos  temas  que  os

atravessam, como podemos perceber em Pachamama,  filme em que ele cruza a fronteira entre os

territórios  brasileiro,  peruano e boliviano para buscar  compreender,  principalmente,  as  questões

indígenas em ebulição. Em Intervalo Clandestino, uma compilação de arquivos e entrevistas que

remontam  à  trajetória  política  da  campanha  do  ex-presidente  Luís  Ignácio  Lula  da  Silva.  Em

Transeunte, o cotidiano de um idoso que caminha nas ruas cariocas sendo testemunha dos conflitos

alheios.  Com  Cinema Novo,  Eryk cava um olhar para o passado trazendo à luz do presente os

discursos do movimento do Cinema Novo.  

      Na busca por um recorte, é seu primeiro filme Rocha que Voa (2002) que se configura

como nosso objeto de pesquisa. O primeiro longa-metragem de Eryk, inaugura uma forma de pensar

o cinema formalmente que ressoa depois em Intervalo Clandestino e, posteriormente, se fortalece

em Cinema Novo ao centralizar a montagem como articuladora de um pensamento que se faz em

tela.  O cineasta  reacende as ideias e a figura de Glauber Rocha no cinema,  em diálogo com o

passado e sintonizado com a atualidade, perseguindo rastros, recolhendo vestígios e criando espaços

de discussão sobre a forma cinematográfica. 

14



     Rocha que Voa surge a partir de entrevistas em áudio de Glauber Rocha concedidas ao

jornalista  Jaime  Sarusky,  ao  presidente  do  ICAIC  (Instituto  Cubano  del  Arte  e  Industria

Cinematograficos) Alfredo Guevara, e ao cineasta cubano Daniel Diaz Torres entre os anos 1970 e

1971, época anterior a que Glauber esteve efetivamente exilado na ilha de Cuba. Ao se apropriar

desse  material,  Eryk  Rocha parte  para  a  realização  de  imagens  de  depoimentos  com artistas  e

cineastas  cubanos que conviveram com Glauber Rocha em Cuba, e trabalha com imagens que,

misturadas aos arquivos, produz memória do cinema latino-americano, da efervescência histórica

dos anos da ditadura militar e do romantismo da esquerda revolucionária, e da memória de Glauber.

     Cineasta, escritor e pensador, Glauber realizou filmes entre os anos de 1960 e 1980,

dentre eles Barravento (1962), Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em Transe (1967), O

Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1968), Cabeças Cortadas (1970) e Idade da Terra

(1980). Figura controversa, polêmica, o cineasta apresentava por meio de seus filmes, seus textos e

suas  entrevistas,  suas  fortes  críticas  políticas,  seu  posicionamento  ideológico,  assim  como  sua

prolixidade e intensidade expressivas. O Brasil pré e pós-golpe militar de 1964 vivia um momento

de  fortes  tensões  políticas,  econômicas  e  sociais,  e  Glauber,  assim  como  os  demais  artistas

brasileiros da vanguarda cultural, criou formas para discutir o descompasso entre a realidade e as

expectativas criadas nacionalmente.

É o momento em que a derrota efetiva e as desilusões dão ensejo à experiência
concreta da história como um campo de contradições vivido pelos vencedores na
forma  de  progresso,  continuidade,  e  pelos  vencidos  na  forma  de  desastre,
descontinuidade. (XAVIER, 2012, p. 14)

     A passagem pelo “milagre econômico”, a rápida modernização, e os problemas sociais

decorrentes  do  subdesenvolvimento,  foram  incorporados  por  um  movimento  de  artistas  que

internalizaram a crise, criaram alegorias para representar a cultura brasileira e buscaram realizar um

discurso contra hegemônico, autoral e crítico à sua época.

O subdesenvolvimento como condição dramática deveria vir à tela em filmes que
apostavam na luta contra as regras do espetáculo e da cultura de mercado, fatores
vistos como de um sistema reprodutor da pobreza e da desigualdade (XAVIER,
2012, p. 13)

      Contra a corrente da cinema norte-americano que chegava ao Brasil, com seu modelo

mercadológico de entretenimento e a linguagem  hollywoodiana, surgia o movimento do Cinema

Novo de que fizeram parte  Glauber  Rocha,  Ruy Guerra,  Cacá Diegues,  Leo Hirszman,  Nelson

Pereira  dos  Santos,  dentre  outros.  Influenciados  pelo  neorrealismo  italiano  e  a  nouvelle  vague
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francesa, o Cinema Novo contava com baixos orçamentos, um cinema autoral, e comprometido em

realizar  um conjunto de filmes que configurasse uma lógica própria de distribuição,  mercado e

formação do público brasileiro. 

O que queremos é que o cinema novo seja o cinema brasileiro: comunicando-se
com o público, tendo seu próprio mercado, exportando. Que o cinema novo seja
indústria, com nova mentalidade, onde o diretor tenha liberdade de criação, em que
o produtor seja técnico em economia, em que a criação se desenvolva em um ritmo
saudável, em que o comercialismo não participe como usura mas como proporção
de lucro calculada administrativamente;  em síntese:  uma indústria moderna que
funcione bem hoje ou amanhã, e com o regime político que o Brasil venha a ter. O
que queremos é criar para o futuro uma tradição estética e econômica de cinema.
(ROCHA, 2004, p. 186)

      Em movimento paralelo, e às vezes oposto, surgia o Cinema Marginal ou “Cinema de

Invenção”2 de que fizeram parte nomes como Rogério Sganzerla com o icônico O Bandido da Luz

Vermelha (1968),  Andrea  Tonaccci  e  Júlio  Bressane.  As  produções,  marcadas  pelo

experimentalismo  formal,  pela  ruptura  radical  com  a  linguagem  cinematográfica  e  pelo

desencantamento com a realidade brasileira compunham um movimento heterogêneo de diferenças

estéticas e políticas e mais difícil de ser organizado conceitualmente.

      Como descreve o historiador Maurício Cardoso (2008), na década de 1970, com o

endurecimento da ditadura militar e enfrentando a dificuldade de financiamento para seus trabalhos,

Glauber  Rocha  toma  a  decisão  de  partir  para  o  exílio.  No  ideal  de  realizar  um  Cinema

Tricontinental,  proveniente de três continentes (Europa, América e África) e que alcançasse um

discurso próprio, revolucionário e do Terceiro Mundo, ele realiza  Cabeças Cortadas  (1970) e  O

Leão de Sete Cabeças (1970).  Entretanto, após as duras críticas aos filmes feitas pela imprensa

europeia e o consequente desinteresse dela pelo cineasta, que até então era acolhido e prestigiado

internacionalmente, Glauber permanece em exílio efetivo de 1972 a 1976 em Cuba, e depois na

Europa (de janeiro de 1973 a junho de 1976). 

Dos  diretores  do  Cinema  Novo,  ele  foi  efetivamente  o  mais  ativo  na  arena
internacional.  A  freqüência  do  assunto  na  sua  obra  é  recorrente  e  precoce.  A
primeira carta da correspondência que manteve com Alfredo Guevara, presidente
do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica (ICAIC) foi escrita em
fins de 1960, quando Glauber saudou a revolução cubana e sugeriu um intercâmbio
de filmes entre os dois países. O cineasta manteve, ainda, uma rede de amigos entre
produtores,  críticos  e  diretores  europeus  e  latino-americanos,  cultivando,  por

2Termo criado por Jairo Ferreira em seu livro Cinema de Invenção (2000) em que apresenta e contextualiza 
as obras dos cineastas brasileiros experimentais, sobretudo dos que participaram do Cinema Marginal.
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correspondência e encontros pessoais, relações afetivas e profissionais que selaram
afinidades estéticas e programáticas. (CARDOSO, 2008, p. 2)

     O recorte  feito  por Eryk Rocha em  Rocha que Voa compreende os momentos  das

passagens  de  Glauber  por  Cuba,  seus  ideais  de  construção  e  fortalecimento  do  cinema  latino-

americano no início dos anos de 1970, além de sua relação com o Brasil e com a política. Entusiasta

da revolução cubana e de seu mítico personagem Che Guevara (1928-1967), Glauber estabeleceu

relações estreitas com o cinema cubano que se desenvolveu fortemente após a revolução sendo

fundamental para a construção da imagem do país e da manutenção de sua memória. O cineasta

ambicionava em Cuba a criação de um movimento artístico latino americano que promovesse a

unificação cultural e política da América Latina, ambição essa que atravessa suas declarações em

entrevistas e imagens em Rocha que Voa, referências a um cinema múltiplo, formalmente híbrido e

político.

É comum a constatação de que a cultura,  de modo geral,  se configura hoje de
forma distinta no que diz respeito aos modos de produção e opções estéticas, e é
frequentemente  a  comparação  com  aquele  momento  (anos  60)  para  marcar  a
diferença  [...].  No  caso  dos  cineastas,  a  filmografia  recente  evidencia  os
desdobramentos de percursos que, em cada caso, definem uma articulação entre a
resposta  à  conjuntura  atual  e  traços  de  estilo  que  condensam  a  experiência
acumulada. (XAVIER, 2012, p. 07)

           O filme faz parte de um cenário da produção audiovisual brasileira contemporânea

que revela tendências que não aparecem mais em formas de manifestos ou movimentos coesos,

como nos anos de 1960, mas que ocupa cada vez mais as salas de cinemas e dos festivais que

crescem fora do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, e dos meios acadêmicos que têm possibilitado o

acolhimento das audiovisualidades no contexto interdisciplinar. O cinema é uma expressão cultural

que se legitima cada vez mais como o ponto de encontro de temas urgentes, olhares diversos e

manifestação política.

A busca da intervenção política não desapareceu, mas de deslocou, incorporando
formas variadas de ceticismo, uma dúvida quase sistemática, que reforçou o debate
em torno das condições que tornam possível  (ou impossível)  tal  intervenção,  e
resultam no encaminhamento dos projetos e na composição dos filmes. (XAVIER,
2012, p. 08)

          Rocha que Voa é composto de fotos, jornais, desenhos, testemunhos, imagens de

filmes e de noticiários, sendo setenta por cento da obra filmado na capital cubana por Eryk e trinta

por cento proveniente de material de arquivo. As imagens, justapostas, coloridas e fragmentadas,

não revelam precisamente a procedência e a temporalidade do discurso imagético, construído em

tramas  atravessadas  pela  figura de Glauber  Rocha e  tecido de maneira  não-convencional.  Eryk
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Rocha confortavelmente se coloca em um processo de construção de um cinema recente que busca

dialogar com o espectador, construindo uma relação efetiva de intervenção e criação com o passado,

mas também com o presente.

     Buscamos nesta pesquisa apontar e compreender as modulações na forma do filme que o

configuram  como  um  filme-ensaio,  de  outra  forma,  em como  pensar  o  filme  dentro  da  forma

argumentativa e discursiva e também poética com que ele se apresenta - a forma ensaística - considerando a

experiência fílmica construída. Para tanto, Rocha que Voa surge em nosso interesse por três camadas

que  se  condensam  na  construção  fílmica:  o  pensamento  ensaístico,  o  gesto  da  operação  da

montagem e a produção de memória. O pensamento ensaístico que guia a busca, a apropriação de

materiais  de  arquivos,  a  intervenção  e  a  construção  fílmica;  o  gesto,  a  operação  prática  desse

pensamento, realizado no procedimento da montagem que organiza, articula e interroga os materiais

do filme; e a produção de memória, histórica, cinematográfica, onírica – que permite que a obra

reverbere.

    O alicerce metodológico de nosso trabalho se constitui  de revisão bibliográfica e da

análise  fílmica  que  se  justificam  levando  em  consideração  o  aprofundamento  nas  questões

conceituais levantadas a partir da análise do filme. Primeiramente, temos a consciência de que o

ponto de partida da análise fílmica não é dado pelo filme, mas pelo analista, que trabalha buscando

aproximar a obra de conceitos e de outros filmes tendo em conta objetivos estabelecidos a priori,

ainda  que esses  objetivos  não sejam alcançados.  E um dos nossos  primeiros  passos  foi  pensar

Rocha que Voa à luz do pensamento ensaístico e do domínio do filme-ensaio,  extrapolando os

cânones estabelecidos das teorias do cinema, escapulindo do domínio dos modos de representação

do documentário estabelecido por Bill Nichols, e também da rasa aceitação conceitual de denominar

o filme pelos termos “documentário contemporâneo” e “documentário ensaístico”. Nosso objetivo

inicial foi pensar o filme a partir do documentário, mas para poder seguir adiante e aproximá-lo do

conceito de filme-ensaio. 

    O documentário, domínio cinematográfico que se destaca, a partir da década de 1980, por

seus modos de criação, de representação e de operação com o real, que ganharam relevo com o

aumento das produções audiovisuais documentais e das pesquisas em cinema. O ensaio, a noção

que permite a relação reflexiva e inventiva com o real no documentário contemporâneo. A fronteira

entre documentário e ensaio tem se afirmado como “um polo de criação cuja pesquisa de métodos
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impulsiona  a reflexão crítica mais  adensada em torno de novas formas de representação ou de

questionamentos da imagem como representação”. (XAVIER, 2012 p. 09).  

    No primeiro capítulo “Cinema de fronteira”, tratamos em “A expansão de um domínio”,

“A forma que pensa” e “O cinema como ensaio” das questões conceituais que motivam e norteiam

o trabalho ao buscar compreender os contornos, atravessamentos e contaminações desenhadas pela

forma ensaística no documentário  contemporâneo,  a transposição do ensaio da literatura para o

audiovisual, e da possível formação de um quarto domínio chamado filme-ensaio.

    A partir  do delineamento inicial  do trabalho,  alguns questionamentos  metodológicos

aparecem, tanto da própria metodologia aberta que é a análise fílmica, como do filme-ensaio, que

foge dos procedimentos pré-estabelecidos de análise de narrativas documentais. Analisar um filme é

sinônimo de decompor este filme para então interpretá-lo (PENAFRIA, 2009, p. 01) e este processo

de decomposição pode se dar pela descrição de planos, imagens,  sons, elementos do filme, não

operando da mesma forma em toda análise.

    O trabalho de análise fílmica necessita de uma ancoragem teórica e um conhecimento

prévio  do  que  se  analisa,  de  determinadas  estratégias  de  decomposição  fílmica,  e  também  da

concepção da análise como um trabalho criativo que “consiste em contornar e dar forma  a esse

caos, mas também construir uma distância em relação ao que já está dado como senso comum

(TEIXEIRA,  2012,  p.  243).  A  análise  fílmica  que  fazemos  se  realiza  na  confluência  dos

pensamentos  de Manuela  Penafria  (2009),  Wilson Gomes  (2004) e  Francisco  Elinaldo  Teixeira

(2012). 

Cada tipo de análise instaura a sua própria metodologia, no entanto, parece-nos que
optar por apenas um tipo de análise, poderá o analista ficar com a sensação de
dever cumprido mas, também, com a sensação de que muito terá ficado por dizer
acerca de um determinado filme ou conjunto de filmes. (PENAFRIA, 2009, p. 07) 

    Como coloca Wilson Gomes (2004), por trás do trabalho de interpretar filmes há um

inegável “problema hermenêutico” (idem, p. 03) onde se colocam questões sobre as possibilidades

de uma análise correta, uma compreensão precisa e uma interpretação adequada.

Embora  insista  que questões  sobre  um método para  que se  possa compreender
filmes  estão autorizadas  e são desejáveis,  tais  questões não podem consistir  no
problema da construção de um conhecimento certo que possa satisfazer ao ideal
metodológico da ciência em termos de verificabilidade dos dados da descoberta, de
recondutibilidade da proposição em que se expressa o conhecimento verdadeiro à
base empírica que a autoriza e legitima ou de replicabilidade do experimento ou do
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raciocínio  de  onde  resultou  a  proposição  verdadeira  sobre  o  objeto.  (GOMES,
2004, p. 03-04)

      As demandas de metodologias instrumentais no meio acadêmico e das teorias aplicadas,

se mostram incompatíveis com o trabalho da análise fílmica se partimos da compreensão de que o

cinema é um lugar que proporciona um entendimento de mundo pelo o que ele tem de específico,

único e singular, o que não é do interesse da ordem do conhecimento científico - comprovável,

regular, categorizado. 

O artigo é a forma expressiva de uma cultura analítica onde há predomínio  do
reconhecimento  acadêmico,  enquanto  o  ensaio  é  a  forma  preponderante  numa
cultura analítica onde mesmo a Academia solicita que a distinção lhe seja oferecida
pelos ambientes da realização e do consumo artístico. (GOMES, 2004, p. 03)

    O conhecimento prévio das teorias serve de ancoragem, mas somente para que possamos

ultrapassá-las no exercício interpretativo de criação da análise. Compreendendo as dificuldades e

riscos metodológicos, ou ainda, acolhendo essas dificuldades e riscos, assumimos o tom ensaístico

no trabalho, uma tentativa de consonância entre conteúdo e forma que buscamos para alcançar um

conhecimento  que  é  mais  da  ordem da  interpretação  e  da  invenção  do que  da  descoberta,  do

desvelamento  e  da  confirmação.  Como  coloca  Penafria  (2009),  “se  o  analista  racionalizar

demasiado o visionamento de um filme o mesmo passa a ser um objecto sobre o qual é exercido

controlo e a afectação emocional poderá sair prejudicada por esse processo racional. ” (PENAFRIA,

2009 p.  05).  Partindo deste pensamento, optamos por uma metodologia aberta que só se realizará

na própria análise do filme.

[...] se podemos conceber nosso trabalho de analistas não como mera representação
de  objetos  criados  por  outrem  -  o  conhecimento  como  criação  e  não  mera
corroboração -,  então,  essa  proposição de um método que não se  antecipa como
experiência prévia, mas que compõe um mesmo ato experimental com o seu objeto,
certamente nos concerne. (TEIXEIRA, 2012, p. 242).

    Buscamos analisar poeticamente o filme, no sentido de identificar os efeitos e sentidos

que ele foi capaz de produzir. A análise poética (GOMES, 2004) consiste em enumerar os efeitos da

experiência fílmica, para que a partir deles, se chegue aos elementos/ materiais que são organizados

para compor o filme.   Vale ressaltar  que o pensamento de Gomes serve apenas de base para a

análise que realizamos, e segundo ele a apreciação do filme existe apenas pelo espectador e que o

filme só existe  no ato desse espectador  com a obra .  No filme-ensaio,  a  experiência  fílmica  é

condição do processo de realização do ensaio pelo ensaísta. A nossa análise poética, portanto, está

voltada para identificar a mobilização de Eryk Rocha com os elementos do filme em uma condição

de distância em que ele se torna espectador das imagens de que se utiliza em sua feitura.
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    O filme é entendido como uma composição estética e comunicacional, tendo em vista sua

construção de sentido que é poética e retórica. Analisar o filme-ensaio consiste nesse esforço de

combinar a análise da prosa com a da poesia e este esforço se torna evidente na construção da

segunda parte do trabalho.

    No segundo capítulo  “A memória não se grava como um filme”,  nos dedicamos às

relações entre as imagens e a produção de memória. Em “Um cidadão brasileiro que a onda do mar

levou” tratamos da relação de Glauber Rocha com Cuba e da alegoria no mar presente em seus

filmes e retomada em Rocha que Voa. Estabelecemos o mar como o elemento que dá consistência,

em forma e alegoria,  à expressão fílmica.  Em “Os ruídos das imagens da memória”,  buscamos

perceber de que memória se trata o filme e como ela é produzida, entendendo as diferentes formas

de construções por que opera a memória no filme, nas manchas e nos ruídos das imagens criadas.

Em “A história como invenção” pretendemos refletir sobre que tipo de história a nova história e o

regime estético das artes faz criar, e em “A apropriação de vestígios” nos dirigimos à compreensão

da prática do found footage no cinema.

   Seguindo  no  caminho  da  análise  fílmica,  Teixeira  (2012)  propõe  uma  metodologia

ensaística  para a análise  de narrativas  documentais  e buscamos  adequá-la  às especificidades  de

Rocha que Voa.  Em sua proposta de análise, ele privilegia os usos e funções da câmera, mas como

tratamos  de  um  filme  majoritariamente  de  montagem  de  fragmentos,  transformamos  essa

especificidade  na  análise  dos  usos  dos  materiais  do  filme.  Realizamos  em  nossa  análise  um

inventário dos materiais de composição do filme (composição plástica, formas de intervenção na

imagem) e das várias mídias agenciadas (música, fotos, sons, vídeo etc), e um inventário dos modos

de composição e combinatórias  desses materiais  na criação de sentido.  De modo mais  simples,

buscamos descrever os materiais de composição do filme e identificar seus processos de montagem.

       No terceiro capítulo “Tela em Transe”, a montagem é centralizada. Em “Fragmentos”

descrevemos os materiais que compõem o filme, à maneira do inventário. Em “As possibilidades de

montagem” buscamos compreender as formas de pensar o fragmento e a imagem videográfica no

cinema, fazendo um percurso teórico sobres os modos de montagem, a aproximando no filme da

montagem de correspondências,  modo conceituado  por  Vincent  Amiel  (2007).   Em “Conflitos,

ritmos e rimas”, a montagem de correspondências é então pensada em Rocha que Voa e buscamos

analisar as imagens do filme.
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    Nas três partes da pesquisa, nas três camadas construídas, a montagem assume o destaque,

sendo o elemento que dá coesão à forma tripartide do trabalho, que só se separa por uma função

didática. Cada “tópico”, “item”, dentro dos capítulos poderiam ser pensados também na autonomia

de capítulos que se correspondem e se somam mesmo se a ordem destes tivesse sido mudada. As

partes da pesquisa poderiam ser pensadas, dessa forma, em dez capítulos integrados em três partes –

pelo ensaio, pela memória e pela montagem. Buscamos trabalhar  com blocos de fragmentos de

imagens constituindo figuras com o objetivo de compor nossa pesquisa. Não basta falar da imagem,

é  preciso  mostrá-la,  relacioná-la,  ainda  que  ela  esteja  em  outras  condições  de  visualização.

Visualizar  a  recorrência,  a  repetição,  a  impressão  de  um  ritmo  ou  de  um  tema,  foi  o  nosso

pensamento guia para compor o agrupamento de fragmentos que não constituem figuras de caráter

ilustrativo, mas de interpretação e criação de análise.

           O pensamento ensaístico, a heterogeneidade de materiais do filme e o seu processo de

montagem  levantam  questões  estéticas  e  políticas  que,  surgidas  no  passado,  ganham  novos

contornos e são atualizadas no presente. Ao olhar para trás sem perder de vista o futuro, o filme se

realiza em um presente atualizado, que se caracteriza pelas articulações espaço-temporais em que o

tempo já não é mais necessariamente um agente de transformação e em que um novo tipo de relação

espaço-tempo, – o presente simultâneo – está incluso. O embaralhamento narrativo marcado por

camadas,  texturas,  justaposições,  colagens  e  intervenções  no  material  de  arquivo  nos  permite

convocar a figura do palimpsesto. 

      Papiro  ou pergaminho cujo texto  primitivo  foi  raspado para  dar  lugar  a  outro.  O

palimpsesto  refere-se  a  uma  prática  da  Idade  Média  em  que,  devido  aos  custos  elevados  de

produção, os papiros e pergaminhos eram raspados ou lavados e reaproveitados para que pudessem

dar  lugar  a  novos  textos.  O palimpsesto  de  Arquimedes,  um dos  mais  conhecidos,  contém os

principais  textos  do  matemático  em um manuscrito  de  pergaminho  que  foi  desatado,  raspado,

lavado, dobrado e reutilizado para dar lugar a textos litúrgicos de um convento. Por derivação de

sentido, o termo também pode se referir a uma prática artística atual para realização de pinturas com

técnicas  mistas  como  colagens,  justaposição  de  materiais  e  reutilização  de  suportes  e  a  uma

literatura “de segunda mão”3. 

3Termo denominado por Gerárd Gennete (2006) que se refere à hipertextualidade. Segundo o autor, o 
palimpsesto é um hipertexto, uma obra derivada de outra obra seja por imitação ou por transformação.
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      Escrever, apagar, reescrever. O palimpsesto pode ser pensado conceitualmente como

forma  de  expressão  do  pensamento  contemporâneo  –  marcado  por  rupturas  epistemológicas,

situações  de crise,  deslocamentos  conceituais  e  prefixos  “pós”.   Material  que carrega em si  as

marcas do tempo e da História, o palimpsesto evoca a ideia de apropriação, reciclagem, hibridismo

e ressignificação. Passado que esconde e que também revela, que se apresenta por borrões, manchas

e texturas.  Inventado,  reinventado e montado pelas camadas que compõe o material,  o passado

existe em relação a algo, em contraste e em tensão com a História. 

      Compreender atualmente a cultura contemporânea de que faz parte o cinema, as mídias,

as artes, a história e a filosofia é pensar sob a forma do palimpsesto. Tomado como uma ferramenta

analítica, o palimpsesto atravessa o nosso trabalho, em sua constituição formal e conceito-chave

para pensar Rocha que Voa.
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I.  CINEMA DE FRONTEIRA 

“Cada filme é um laboratório. ”

Nicole Brenez

| A expansão de um domínio|

      Embora  indexado  como documentário  nos  principais  festivais  de  cinema em que

participou, nas salas em que foi exibido, e na literatura cinematográfica, Rocha que Voa, a começar

por declaração de seu próprio realizador, Eryk Rocha, pode ser pensado como um filme-ensaio. Na

nebulosidade  conceitual  formada  por  diferentes  denominações  e  categorias,  buscamos  retomar

questões teóricas do documentário e ontológicas da imagem para nos aproximar, em nosso percurso

analítico e reflexivo, da fronteira que conecta documentário e filme-ensaio.

      Um dos primeiros filmes da história do cinema consiste na cena de uma locomotiva

chegando à estação de uma cidade4 e se deu a partir de um desejo e tentativa de registrar um evento

corriqueiro do cotidiano e da época. Por tradição, o documentário mantém um forte vínculo com o

mundo histórico e social surgido de uma necessidade de apreensão da realidade e de descoberta do

mundo, representando os aspectos que reconhecemos e compartilhamos em comum. 

      Bill Nichols (2001), um dos principais teóricos do documentário, diz, na sua proposta de

definir o documentário como um gênero cinematográfico, que todo filme é um documentário, até

mesmo aqueles classificados como ficção - já que nestes podemos apontar evidências da cultura em

que foi produzido, das pessoas que fizeram parte da produção, da época representada etc. Esses

filmes são os chamados "documentários  de satisfação do desejo",  e eles podem transmitir  uma

verdade se assim se reconhecer esse o objetivo. Já os "documentários de representação social" são o

que normalmente reconhecemos como documentário, e a função básica desse gênero é nos oferecer

uma nova perspectiva sobre o mundo, nos fazer entendê-la e explorá-la.

      Nichols  estabelece  através  da relação tripolar  entre  cineasta,  atores  sociais/tema e

público  um  modo  de  pensar  as  várias  formas  de  representação  no  gênero  documental.   O

documentário  se  liga  ao  mundo  pela  representação  de  três  maneiras:  (1)  ele  oferece  uma

representação reconhecível do mundo,  portanto,  ele se apresenta numa crença na realidade pela

4Irmãos Lumiére. A chegada do trem na estação, 1895.
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imagem; (2) ele significa ou representa o interesse de alguém e de outros; (3) e ele viabiliza uma

maneira de representação do tema que o extrapola em sua forma.

       O autor categoriza em seis os modos para compreender as formas de representação no

documentário e classifica as obras segundo as tendências históricas de produção que permitiram

diferir  o  documentário  da  ficção  hollywoodiana,  e  são  eles:  expositivo,  poético,  observativo,

participativo, reflexivo, performático.  Observa-se, porém, que um filme pode conter elementos de

mais de um modo, embora um seja predominante. Um filme essencialmente expositivo pode ter

elementos reflexivos, por exemplo.

      O modo expositivo se refere a uma tendência da década de 20 em que os filmes tratavam

diretamente do mundo histórico, tem como elemento central a argumentação e retórica a respeito do

tema. Sua estrutura adota um tom de verdade, fazendo com que o espectador tenha a impressão de

que o narrador é o detentor da verdade. Um recurso bastante utilizado desse modo é a narração em

off, que se caracteriza pela sobreposição de uma voz que conta e/ou explica a história sem que o

narrador esteja no quadro identificando uma preocupação didática.

    O modo poético, também surgido na década 20, dialoga intensamente com o cinema

experimental. No poético o elemento retórico é pouco desenvolvido e há a possibilidade de criar

novas  formas  de  transmitir  conhecimento  enfatizando  expressividade,  sentimento  e  o  poético

existente no mundo histórico.

    Já na década de 60, temos o modo observativo, que se propõe, ao invés de oferecer uma

verdade, convidar o espectador a exercer um papel mais ativo na compreensão da mensagem. O

espectador  é colocado como um  voyer a quem tem a impressão de poder observar o tempo de

duração real  dos acontecimentos  em tela  e a  presença do cineasta  é  concebida  como isenta  de

imposição e participação na cena.

      O modo participativo, também em meados dos anos 60, inseriu o cineasta e suas ações

ativamente na produção, interagindo com personagens reais, os atores sociais, que tem nomes, vidas

e histórias próprias. Nichols considera essa uma forma mais sincera de se fazer documentário, onde

documentarista e personagens se unem para que o filme ganhe vida. Entrevistas e relatos filmados

são facilmente  apontados como um dos principais  métodos  desse modo,  e temos  o movimento

Cinema-Verdade5 como exemplo desse modo.

5 Expressão proposta por Edgar Morin e Jean Rouch no manifesto publicado na distribuição de seu filme Crônica de 
um Verão (1960). A câmera era concebida como um instrumento de revelação  da verdade das pessoas e do mundo. 
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      Nos anos 80, com o questionamento das questões formais, o modo reflexivo aparece

consciente de seu papel como documentário e sua capacidade de transformar a realidade que ele se

propõe  a  representar.  São filmes  que  nos  trazem a  compreensão  das  convenções  que  regem o

documentário e da representação da realidade dos filmes e tem como grande exemplo o filme  O

Homem da Câmera (1929) de Dziga Vertov.

      Na mesma época, o modo performático também predomina com filmes caracterizados

por  situações  subjetivas  e  carregadas  de  sentimento  que  se  voltam  ao  imaginário  e  exploram

memórias e questões mais íntimas.  Com tom evocativo, elementos abstratos e cheio de nuances

expressivas, os filmes desse modo pretendem mostrar que o mundo é muito mais do que aquilo que

conseguimos ver e ouvir. 

    O  conceito  de  performance  ainda  é  consideravelmente  recente  no  campo  do

documentário,  sobretudo quanto  às  suas  implicações  no  processo  de  constituição  do sujeito.  O

termo, traduzido para o português, significa atuação, noção que ainda remete à ficção, tanto que o

termo mais pesquisado para a denominação do sujeito de interesse no documentário é ator social,

denominação  que  ainda  prevalece  na expectativa  social  do  documentário.  Nichols  categoriza  o

modo performático de documentário, e ele aparece ligado a um menor compromisso observativo,

explicativo,  argumentativo  ao  enfatizar  as  dimensões  subjetivas  e  afetivas,  aproximando-se  do

cinema experimental e de vanguarda. 

     A partir dos seis modos propostos por Nichols, podemos constatar que, embora eles

delineiem  de  maneira  bem  articulada  as  particularidades  da  produção  documental,  estão

relacionados  diretamente a contextos  históricos  que não podem ser transpostos conceitualmente

para  uma  análise  do  documentário  contemporâneo.  Entretanto,  ao  nos  voltarmos  para  a

sistematização cronológica dos modos, percebemos que a questão da representação da realidade, tão

cara  ao  documentário,  é  antes  uma  questão  ontológica  da  própria  imagem  já  problematizada

anteriormente pela fotografia.  Dubois em seu ensaio6 traça o percurso histórico da imagem e o

divide em três momentos: a imagem como espelho do real (discurso de mimese), a imagem como

transformação do real (o discurso do código, e da desconstrução), e a imagem como traço do real (o

discurso do índice e da referência).

      A  imagem  como  espelho  do  real  pôde  ser  observada  nas  primeiras  tendências

cinematográficas  em  capturar  acontecimentos  cotidianos,  grandes  eventos  ou  simplesmente  se

6Dubois, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios, 1993.
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utilizar das potências da imagem em movimento em gravar a passagem do tempo. A semelhança

entre a imagem e seu referente por si só já carrega uma primeira  noção de que a imagem seja

mimética por essência e que ela carrega uma verdade de mundo. 

      A imagem como transformação do real faz do princípio de realidade da imagem uma

convenção estética.  A imagem passa a carregar seus códigos eminentes (culturais,  tecnológicos,

ideológicos), assim como a palavra, sendo instrumento de análise, interpretação e transformação. A

introdução  de  elementos  ficcionais  e  a  reflexão  sobre  os  procedimentos  técnicos  do  cinema

aparecem para questionar a ideia de verdade absoluta das imagens e tentar buscar uma verdade

interior nelas. 

      A imagem como traço do real observa um retorno da imagem ao seu referente, mas sem

a pretensão de um ilusionismo mimético. Ela se torna inseparável de sua experiência referencial, do

que a funda, e se utiliza da distinção entre sentido e existência para afirmar que o que nela está

contido existe, mas não nos revelando qual o seu real sentido. Na perspectiva da imagem como

apenas uma aproximação e recorte da realidade, encontramos um espaço possível para pensar o

documentário  contemporâneo,  tipo  de  produção  que  se  difere  dos  documentários  clássicos  e

modernos ao desenhar novas relações da imagem com o realizador, o tema e o mundo, flertando

com os domínios da ficção e do experimental.

      No Brasil, três cineastas teorizaram sobre os modelos de documentário que estavam

sendo  produzidos  nacionalmente  a  partir  dos  anos  de  1960.  Essas  teorizações  mapearam  as

tendências presentes e as discussões vigentes na arte e na cultura, e as citamos cronologicamente

para compreendermos as multiplicidades em que o documentário foi pensado na cena brasileira.

      Athur Omar (1972) estabelece um modelo ficcional (1): coloca o documentário como

um  “sub-produto  da  ficção  narrativa”,  tentando  desconstruir  a  noção  de  documentário  e  o

enxergando como uma tentativa de criar um espetáculo do real. Para Omar, as conquistas formais

do filme narrativo de ficção foram incorporadas pelo documentário e as tentativas do documentário

alcançar uma independência e ideológica são infrutíferas diante da presença do filme de ficção. 

Não queremos dizer que o documentário não exista. Mas o modo de aparecer do
seu objeto, o modo de construir a existência desse objeto é rigorosamente idêntico
ao do filme de ficção, e, por conseguinte, não constitui uma opção real frente a ele.
(OMAR, 1978, p. 05)

      Em sua perspectiva,  o  documentário  é  considerado como um espelho da ficção e

somente a realização de um antidocumentário, como propõe Omar, se desfazeria dos artifícios e
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dispositivos cristalizados e poderia ser fecundado pelo tema construindo-se numa combinação livre

de  seus  elementos.  O  antidocumentário  seria  a  desconstrução  da  linguagem  do  documentário

clássico e a construção de uma forma mais aberta do filme se relacionar com seu tema, deixando

que os espectadores pudessem pensar e refletir de maneira mais crítica e intensa as imagens.

      Já para Jean-Claude Bernadet (1985) o cinema seria como um espelho do real e ele

estabelece um modelo sociológico (2), oposto à noção de antidocumentário de Omar, partindo da

crença na possibilidade de se obter a realidade pelo documentário. Seu modelo é constituído por um

tipo  de  linguagem  que  não  duvida  de  que  seja  a  expressão  do  real,  e  nela  o  documentarista

permanece  oculto diante  de um real intocável  e fetichizado,  na maneira  de um observador  que

pretende mostrar a vida como ela é. Essa forma de cinema, em que há um desaparecimento da voz

do cineasta para a emersão da voz do outro, configura uma tendência de enunciação que coloca a

questão da alteridade como ponto central na análise do documentário e se assemelha aos modos de

representação observativo e participativo de documentário citados por Nichols e observados nos

movimentos Cinema Verdade dos anos de 1960.

      O cineasta  Silvio Da-Rin (2006) estabelece  um modelo  anti-ilusionista  (3),  e esse

modelo é um tipo de junção dos modelos ficcional e sociológico. Para ele, o surgimento de novos

documentários, a partir dos anos 70, vem promover um modelo reflexivo de representação, o que

constitui  o documentário auto-reflexivo em que o documentarista é um produtor de discurso ao

invés de um repórter neutro, observador e onisciente. 

   O documentário  para ele  é  uma construção,  da mesma forma que  ocorre  no cinema

ficcional.  Da-Rin  propõe a  metáfora  do “espelho partido”  ao pensar  os  cacos  e  fragmentos  de

interpretações  do  mundo  pelas  imagens  do  cinema que se  opõem ao sistema  de  representação

dominante. O espelho partido do documentário como uma “busca de alternativas às insuficiências e

às  limitações  identificadas  nos  diversos  modos  de  representação  em lidar  criticamente  com o

ilusionismo cinematográfico”. (DA-RIN, 2006, p. 183)

      Pela análise de obras como Cabra Marcado para Morrer (1984) de Eduardo Coutinho e

dos filmes  Ilha das Flores (1989),  Esta não é sua vida (1991), e  A Matadeira (1994) de Jorge

Furtado, Da-Rin se concentra nos aspectos de desconstrução dos códigos normativos do cânone

clássico do documentário e nas diferentes concepções de imagem para os cineastas. Sua convicção

dessas análises é a de que a auto-reflexividade, a descontinuidade e a diversidade de materiais e
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técnicas, características desses filmes, não encaminham necessariamente o documentário para um

abandono niilista da produção de verdades. 

    O cineasta  fala  de uma “pedagogia  da  imagem” que estimule  o “esvaziamento  das

agências de poder e promova o descentramento de suas representações prontas e acabadas”. Para

ele, “a crença em algum tipo de verdade sobre o mundo social e histórico constitui o horizonte

remanescente  da  tradição  do  documentário”.  (DA-RIN,  2006,  p.  223).  Em  Da-Rin  podemos

encontrar a proposta de um documentário aberto a explorar formatos e potencialidades da imagem e

que possa  se desvencilhar de suas convenções clássicas, ultrapassando seu lugar de pertencimento

ao da realidade e das verdades.

      Notamos como os modos de representação propostos por Nichols, as relações entre as

produções  de  imagem  de  Dubois,  e  os  modelos  estabelecidos  pelos  teóricos  brasileiros  se

interpenetram e se concentram na oposição central entre ficção e realidade. Prosseguimos com a

sistematização feita por Francisco Elinaldo Teixeira (2007) que identifica três deslocamentos que

transformaram a tradição e a expansão do documentário no Brasil e que desenharam novas relações

com os domínios ficcional e experimental.

       O primeiro deslocamento se refere ao caráter de objetividade e sentido de realidade

adquirido pelo documentário por décadas. A mística em torno da verdade de que o filme que era

feito  foi  sendo desconstruída aos  poucos e  criados  novos sentidos  de técnica,  expressividade  e

subjetividade para o domínio. O segundo deslocamento se refere à ficção e seus códigos, e se dá

pela construção da “ideia de que o realismo era uma construção estética como outra qualquer e não

a operação direta de uma realidade que se expunha em sua integridade e autenticidade” (2007, p.

43). Já o terceiro deslocamento é sobre as relações do documentário e do domínio do experimental

se dá a partir das relações do documentário e do domínio do experimental. É nesse ponto que se

situa o lugar da expansão e renovação das formas documentárias na contemporaneidade.

Com a irrupção da imagem-vídeo na cultura audiovisual, a sensação que se tem é a
de um completo desbloqueio da construção imagética que nos lança num novo
tempo de investigação e experimentação, que não deixa de reverberar aquele das
primeiras décadas do século XX com a efervescência de suas vanguardas artísticas,
dispostas a lançar por terra tudo que fosse da ordem de uma “arte retiniana” que
por séculos havia erigido a postura vertical humana como condicionante de nosso
universo  óptico  e  a  imagem especular,  primeiro  pictórica,  depois  fotográfica  e
cinematográfica, como “janela aberta para o mundo”. (TEIXEIRA, 2007, p. 43).
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      Enfatizamos  o  terceiro  deslocamento,  pois  é  a  partir  dele  onde se  discute  a  veia

experimental do documentário que diferiu a forma de abordagem do tema pelo realizador, assim

como a maneira de se aproximar do objeto, aberto às surpresas, levando a um desnudamento e

permitindo aos filmes possibilidades para o indeterminado.

     O documentário  brasileiro contemporâneo se vale  dessas multiplicidades  teóricas  e

carrega consigo possibilidades que o marcam em um lugar indefinido, sendo que, ao contrário de

um problema,  isso  se  transforma  em vantagem,  e  sendo  tomado  como  lugar  de  potências,  “o

documentário hoje é o nome de uma liberdade no cinema” (MIGLIORIN, 2010, p. 9). Alguns traços

do documentário contemporâneo, que o distinguem do modos de documentário clássico e moderno,

são apontados por Teixeira (2012), como: um novo estatuto ontológico do domínio, dando maior

destaque e autonomia em relação ao domínio ficcional que sempre esteve à frente; uma nova base

técnica  com  a  imagem  videográfica  e  a  imagem  digital;  um  deslocamento  do  processo  de

realização,  antes concentrado na pré-produção e na produção para a pós-produção que se torna

determinante;  uma  hibridez  constitutiva  das  mídias,  materiais,  estilos  tornando  os  filmes

formalmente inconsistentes e polifônicos. 

      Ao romper com tradições do pensamento e formas de olhar o mundo, o documentário

contemporâneo se reinventa em novas estruturas  narrativas,  se expande para outros domínios  e

interage com as artes, as novas mídias e novos dispositivos tecnológicos. Seguindo a liberdade no

cinema conferida ao documentário contemporâneo, uma das aproximações conceituais que começa

a aparecer em seu domínio é a de ensaio.

Uma das noções que permitem abordar essa relação reflexiva e inventiva com o
real  no  contemporâneo  é  a  de  ensaio.  Estava  claro  que  o  documentário  se
distanciava de uma cientificidade e de uma possibilidade de pura objetividade em
relação aos seus objetos. Estava claro que os realizadores se faziam presentes ao
falarem  na  primeira  pessoa,  ao  forjarem  montagem  de  imagens  com
encadeamentos  que  passavam pelos  desejos,  histórias  e  contextos  do  filme  do
realizador. Entretanto,  estava claro também que havia nesse lugar reflexivo dos
filmes um desejo de outro: outras instituições, outras vidas, outros ritmos, sons e
histórias – o teatro, o índio, o cotidiano de uma pequena cidade. (MIGLIORIN,
2010, p. 21).

      Com a intenção de atravessar a fronteira móvel que alcançamos após trilhar os caminhos

do documentário, prosseguimos em direção ao ensaio, da literatura ao audiovisual, para conhecer as

novas formas de pensar as imagens do cinema contemporâneo.
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| A forma que pensa |

      Escrever não é difícil, pode-se dizer, a dificuldade consiste em entrar em “estado de

escrever”. O processo de escrita não corresponde, na maioria das vezes, a um caminhar em frente,

noção comumente vinculada a uma perspectiva positivista de progresso e resultados, mas antes, ao

próprio caminhar, ao se aventurar por caminhos e descaminhos onde o passo pode ser acelerado,

reduzido, repassado, ou mesmo deixado em suspenso se preciso. 

      A compreensão da relação da escrita com a experiência, de uma escrita que se faz

enquanto  se  pensa  é  uma das  características  do  ensaio,  gênero  textual  filosófico  ou  científico.

Considerado  o  primeiro  ensaísta,  Montaigne  em  um  de  seus  ensaios7,  justamente  sobre  a

experiência, observa que são escritos mais livros sobre outros livros do que livros sobre as próprias

coisas e que “tudo fervilha de comentários, mas de autores há grande escassez” (2010, p. 354) e,

logo em seguida, acrescenta que os livros escritos para compreenderem os sábios se acumulam uns

nos outros e se enxertam, servindo de caule aos próximos livros.  Montaigne,  que se coloca na

contramão desse tipo de realização de escrita, declara 

Pois não sei se todos aceitarão minha desculpa de que devo ter nisso mais liberdade
que os outros porque, justamente, escrevo sobre mim, e sobre meus escritos e sobre
minhas outras ações, já que meu tema se revira sobre si mesmo. (MONTAIGNE,
2010, p. 354)

            O ensaísta  se situa na liberdade de buscar o conhecimento por meio de sua

experiência no mundo, e ao mesmo tempo que constrói esse conhecimento, constrói novas  formas

de pensar, como em uma operação estética. Montaigne, que vai de encontro às coisas em seu modo

de relação com o conhecimento, analisa a forma do movimento da escrita e da busca pelo saber

como irregular, incessante – e criativa.

Não há fim em nossas investigações. Nosso fim está no outro mundo. É sinal de
estreiteza  quando  o  espírito  se  satisfaz:  ou  sinal  de  lassidão.  Nenhum espírito
poderoso se detém em si mesmo. Sempre se empenha em ir mais longe e vai além
de suas forças. Seus impulsos vão além de seus feitos. Se não avança e não se
apressa, e não se força e não se choca e se revira, só está vivo pela metade. Suas
buscas não têm término nem forma. Seu alimento é o espanto, a caça, a incerteza.
Como  declarava  Apolo,  falando sempre  conosco de  forma  ambígua,  obscura  e
oblíqua: não nos saciando, mas nos divertindo e nos ocupando. É um movimento
irregular,  perpétuo,  sem  modelo  e  sem  objetivo.  Suas  invenções  excitam-se,
seguem-se e engendram-se uma à outra. (MONTAIGNE, 2010, p. 354)

7Ensaio “Sobre a experiência”. MONTAIGNE, Michel. Os ensaios: uma seleção. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010.
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      Observadas nos ensaios de Montaigne, as características literárias e filosóficas do ensaio,

assim como sua ambição à uma autonomia formal, são, posteriormente, discutidas por Adorno em

seu texto emblemático O ensaio como forma em que assinala o desprestígio do ensaio na Alemanha

ocidental e a exclusão do âmbito acadêmico da figura do  écrivain8,  posição que como analisa na

época não condiz com o status de pesquisador e de cientista.

     O ensaio, que não segue as regras da ciência e das teorias organizadas, evoca, através de

sua forma marcadamente aberta e inconclusa, uma liberdade de espírito que incomoda a tradição

positivista  e cartesiana do pensamento científico.  Ao ordenar as coisas de uma nova maneira  e

proceder  sem  método,  ou  ainda,  compor  experimentando,  a  forma  ensaística  se  mostra

irreconciliável com a busca por um ideal de verdade.

      O pensador no ensaio, como observado em Montaigne, “nem sequer pensa, mas sim faz

de si mesmo o palco da experiência intelectual, sem desemaranhá-la” (ADORNO, 2003, p. 30). O

modo de operação do pensamento ensaístico assume a complexidade dos objetos e os toma por

inteiros,  ou  seja,  o  ensaio  também  acolhe  a  dúvida  e  a  errância  como  partes  constituintes  do

caminho ao conhecimento.  Dessa maneira,  o pensamento ensaístico se mostra profundo por “se

aprofundar em seu objeto, e não pela profundidade com que é capaz de reduzi-lo a outra coisa”

(ADORNO, 2003, p. 27).

A relação com a experiência – e o ensaio confere à experiência tanta substância quanto a teoria
tradicional às meras categorias – é uma relação com toda a história; a experiência meramente
individual, que a consciência toma como ponto de partida por sua proximidade, é ela mesma já
mediada pela experiência mais abrangente da humanidade histórica. (ADORNO, 2003, p. 26). 

     A ciência moderna admite a experiência enquanto o lugar do método, do caminho que

leva ao conhecimento. Porém, antes de seu surgimento, ciência e conhecimento ocupavam lugares

separados e próprios, assim como seus sujeitos. O indivíduo da experiência era o senso comum,

daquilo que é presente em cada pessoa, enquanto o indivíduo da ciência se configurava como o seu

próprio intelecto, como o lugar da segunda pessoa do plural, do “nós”, daquilo capaz de produzir

conhecimento.  Localizada  entre  o  senso  comum  e  o  intelecto  está  a  “experiência  tradicional”

(AGAMBEN, 2008, p. 27) de Montaigne, marcada pelo limite irreconciliável entre essas esferas em

que é possível somente se aproximar sem alcançar um único caminho para o conhecimento e uma

única resposta para as questões lançadas. 

8Escritor traduzido do francês.
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      Ao fazer do mediado, o imediato; do transitório, o eterno; e da relação do eu com o

objeto, uma relação do eu com o mundo, o ensaio desafia os dogmas da ciência e do método e se

assenta  no  terreno  da  linguagem.  Os  conceitos,  trabalhados  no  ensaio  pela  exposição,  não

constituem  um  a  priori  do  conhecimento,  e  nem  são  tomados  pela  análise  de  significados,

procedimento da fenomenologia, mas antes estão intrinsicamente relacionados à própria experiência

intelectual  em  que  “o  pensamento  não  avança  em  um sentido  único;  em vez  disso  os  vários

momentos se entrelaçam como num tapete” (ADORNO, 2003, p. 30).

     Por sua capacidade de criar, mas também de refletir sobre a sua criação, o ensaio se situa

num entre filosófico e literário. Para Max Bense, filósofo e ensaísta, o ensaio pode ser analisado por

dois caminhos: o da prosa, que pertence ao âmbito de um estado ético, da convicção, da retórica e

da argumentação; e o da poesia, que pertence ao âmbito da criação e de um estado estético. Para ele,

“o ensaio é uma peça de realidade em prosa que não perde de vista a poesia ” (BENSE, 2014, p. 02)

e

o processo de escrita deve ser encarado como fruto da criação e da convicção, da poesia e da prosa,

e que é a partir desse processo que surge um grande escritor.

Nesse sentido preciso, o ensaio é também um modo de comunicação experimental, de modo que
deixa  de  depender  formalmente  do  conteúdo  de  seus  objetos:  ele  é  o  resultado  de  uma
combinação dos contornos e dos contrastes desses objetos. O ensaio tem o direito formal de se
valer de todos os meios de construção racional e emocional, bem como de todos os meios de
comunicação racional e existencial – da reflexão, da meditação, da dedução, da descrição –;
pode lançar mão tanto de metáforas como de sinais abstratos, da dúvida como da prova, da
destruição como da provocação; tem o direito de levar uma tese ao extremo teórico, como pode
também  encobri-la  para  ganhar  em  concretude;  a  óptica  perspectivística  e  a  mecânica  da
montagem formam o aparato tecnológico dessa arte do experimento. (BENSE, 2014, p. 02)

    O ensaio surge na literatura numa forma de contraposição da episteme moderna com a

episteme  clássica.  A clássica,  que  pretende  categorizar,  ordenar  e  classificar,  não  se  propõe  a

penetrar nos objetos, pois é uma episteme da taxonomia, da visibilidade. Já na episteme moderna, a

representação é substituída pela experiência e conhecer passa a assumir um sentido diferente do de

representação.

     Roberto Machado (2005) ao analisar a filosofia e a literatura em Foucault, explica como

a literatura de Nietzsche marca uma ruptura com a fenomenologia hegeliana, em outras palavras,

como a situação do sujeito passa a ser vista em termos não cartesianos. “A importância da literatura

como um indício do desaparecimento do ser do homem está na possibilidade de manifestação, de

exposição, de designação do próprio ser da linguagem” (MACHADO, 2005, p. 109).
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    A linguagem deixa sua função significante e passa a ser uma operação reflexiva, voltada

para si mesma e ao ato de escrever que afirma sua existência. Ela, ao ser “ recusada como discurso e

retomada na violência plástica do choque, é remetida ao grito, ao corpo torturado, à materialidade

do pensamento, à carne” (MACHADO, 2005, p. 112).

    Machado nos aproxima do pensamento foucaultiano, ao propor pensar a literatura como

experiência e a experiência literária como experiência da linguagem. Passar a pensar a linguagem

como “o já dito, o rumor, o murmúrio”, no movimento de ter que “repetir as palavras para destruí-

las” (MACHADO, 2005, p. 112).

    O ser da linguagem de Foucault, ser da literatura moderna, consiste na elisão do sujeito,

da  alma,  da  interioridade,  da  consciência,  do  vivido,  da  reflexão,  da  dialética,  do  tempo  e  da

memória (MACHADO, 2005, p. 115). O sujeito da filosofia clássica é aniquilado para então surgir

o ser da linguagem, da palavra literária.

    A polifonia,  o fluxo de pensamentos,  a dúvida, o aparecimento da subjetividade e a

descontinuidade, podem se somar em meio às características da escrita ensaística que pensa através

de sua forma.  Ela dá a ver o contorno, a configuração e a construção das coisas buscando uma

“realidade concreta que se destaca da teoria, a ocorrência concreta de uma ideia, refletida no próprio

ensaísta “ (BENSE, 2014, p. 4) e seu caráter formal, citado por Bense, indica que sua construção

pode  ser  heterogênea  e  múltipla. Para  que  componha  experimentando,  ele  necessita  de  um

aprendizado  prévio  que  o  conduza  à  criação,  invenção  e  montagem  de  suas  ideias. O  grande

ensaísta, portanto, deve ser antes um grande crítico à sua época, às convenções formais e aos modos

de pensamento: ele deve ser um contemporâneo.

      Agamben (2009) nos dá pistas para compreender o que é a contemporaneidade quando

escreve que contemporâneo é aquele que não coincide perfeitamente com este tempo,  nem está

adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual, e que por isso, e “através desse

deslocamento e anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu

tempo”. (AGAMBEN 2009, p. 58).  A contemporaneidade é uma relação singular com o próprio

tempo,  a  relação  estabelecida  pelo  poeta,  por  aquele  que  apenas  com o  espírito  desembotado

consegue olhar fixo para o seu tempo para nele conseguir ver o que não está às vistas, o que se

encontra obscuro. 
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      Localizado no interstício entre a ética e a poética, a poesia e a prosa, a retórica e a

invenção, o ensaio pode ser a tentativa de conciliação entre o apolíneo e o dionisíaco -entre um

estado entre a consciência do caos e a vontade da forma. Ao desenhar contornos difíceis de serem

circunscritos e apreendidos de maneira categórica, aliás, o próprio pensamento experimental e o

gesto ensaístico se situam em desacordo com um projeto de categorização, pensar o ensaio inspira

um esforço analítico para que não se perca em um vazio conceitual.

      Montaigne cita em seu ensaio sobre a experiência, o caso dos cães de Isopo que ao

avistarem um corpo flutuando no oceano, e impossibilitados de alcançá-lo, decidiram beber da água

até que o mar secasse, e morreram afogados. Podemos relembrar ainda citar o mito grego de Ícaro,

que fascinado com a possiblidade de voar, subiu alto demais até que suas asas de cera de abelha se

derretessem e ele caísse e morresse no oceano. A relação do pensador com a experiência não leva

necessariamente à formação de um conhecimento novo e articulado, portanto, ainda que o ensaio se

construa nesse caminho por vezes fragmentado,  torto,  rizomático,  destacamos a importância  do

rigor com a formação conceitual para que não caiamos em um vácuo retórico onde tudo, assim

como  nada,  pode  ser  ensaio.  Sem  perder  de  vista  o  ensaio  na  literatura,  partimos  para  a

compreensão de como o ensaio aparece no cinema e como o pensamento ensaístico se estende e se

expande com a forma audiovisual.

| O cinema como ensaio|

      Percebe-se na literatura do cinema contemporâneo um destaque para a recorrência da

aparição dos termos “inflexão ensaística”, “ensaio audiovisual”, “documentário ensaístico”, “gesto

ensaístico”,  dentre  outros  referentes  ao  âmbito  do  ensaio.  O  debate  sobre  a  forma  ensaística,

transposta da literatura para o meio audiovisual, se iniciou a partir dos anos de 1940, como relembra

Terry Corrigan em seu livroO filme-ensaio (2011), com os críticos pioneiros como Hans Richter e

Alexandre  Astruc  que  identificaram  e  discutiram  características  específicas  dessa  forma  de

cinematografia moderna.

      A partir de 1940, o termo começa a ser mais difundido e associado a determinados tipos

de  filmes  que  apresentam uma  “estrutura  tripartide”,  denominação  dada   por  Corrigan  (2011),

composta de subjetividade, experiência pública e pensamento. A fundação epistemológica do filme-

ensaio se dá em meio às crises sociais, existenciais e representacionais da Segunda Guerra Mundial,

do  Holocausto  e  da  bomba  atômica  de  Hiroshima,  catalisando  “um  imperativo  ensaístico  de
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questionar  e debater  não apenas um novo mundo,  mas também os próprios termos pelos  quais

habitamos  subjetivamente,  dramatizamos  publicamente  e  pensamos  experiencialmente  esse

mundo.” (CORRIGAN, 2011, p.66).

      A caracterização do filme Carta da Sibéria (1957) de Chris Marker como filme-ensaio,

feita por André Bazin, constitui um marco histórico no surgimento do conceito, após seu legado

literário e também fotográfico que o precederam na cultura pós-guerra. Nomes como Chris Marker,

Alan Renais, Agnès Varda, e Jean-Louc Godard ganham destaque no contexto cultural da França

nos anos de 1950 e são reconhecidos pela recepção crítica. Já em meados de 1990, o surgimento a

literatura sobre o filme-ensaio aumenta substancialmente endossando a relevância do ensaísmo no

meio audiovisual.

      O filme-ensaio reconhece seu antecedente literário e busca se diferenciar das outras

práticas cinematográficas, ainda que apresente elementos comuns com elas, como por exemplo se

aproximando  conceitualmente  do  documentário  performativo,  sistematizado  por  Nichols  e  que

previamente expomos em nosso texto. 

    Para além da episteme fundada por Foucault  com o ser-linguagem, segundo Dubois

(2004), o cineasta Godard atinge com o cinema uma outra episteme fundada no ser-imagem. Grande

exemplo do ensaísmo no cinema, Godard se apropria em meados dos anos de 1970 da imagem-

vídeo tendo como grande exemplo de filme-ensaio Histoire(s) du cinema (1988/1998) em que leva

ao máximo a potencialidade da imagem-vídeo de criar, experimentar, pensar, escrever e destruir as

imagens do cinema. 

    Considerado uma de suas maiores obras, o filme se divide em quatro capítulos e ao longo

dos capítulos, a história do cinema é revisitada por Godard, se posicionando em voz e imagem,

criando  a  sua  própria  história  a  partir  de  sua  visão.  A  obra,  uma  sucessão  de  colagens,

sobreimpressões  e repetições de materiais de arquivo, música, videoescrita, documentos, pintura,

efeitos sonoros, etc integram uma construção sem hierarquia epistemológica ou ordem cronológica.

Nada é linear, tudo é simultâneo. 

    No filme, a história do cinema, que também é história do século XX, “história(s)” como

diz o título,  é escrita de maneira poética, considerando a subjetividade do cineasta, reflete sobre as

tecnologias e os meios artísticos, criticando as vezes em que o cinema se traiu aos discursos de

propaganda e não tendo consciência do seu poder de intervir na sociedade. O cinema seria a forma
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de não deixar o horror dos acontecimentos do mundo serem esquecidos, e uma afirmação do seu

papel de memória. A montagem é o grande destaque do filme, que pela velocidade do ritmo e das

colagens, traz à superfície da tela o irrepresentável, o que não pode ser totalmente apreendido e nem

reconhecido, provocando relações mentais no espectador.  Histoire(s) du cinema dá consistência a

um novo domínio cinematográfico além da ficção, do documentário e do cinema experimental.

Com  a  História(s)  do  cinema,  chegamos  ao  ponto  culminante  daquela
contaminação aboluta pelo vírus da videoescrita [...] Não se trata mais de falar em
um filme, nem de fazer falar um filme, nem de falar de um filme (de Godard).
Tampouco se trata de criar uma obra ou de afirmar um sujeito [...] na verdade,
trata-se de uma constatação e de uma imersão. De um ‘eis aí’. De um ‘basta abrir
os  olhos’.  Deixando-se  levar  pelos  ecos  vindos  de  toda  parte.  Vibrando  em
harmonia com tudo o que se mostra. (DUBOIS, 2004, p. 286-287)

    Teixeira  (2015)  estabelece  dois  elementos  diferenciadores  do  ensaio  ante  os  outros

domínios e são eles “as ressignificações que vêm operar na relação cinema-pensamento (com o

relevo do parâmetro da subjetividade do ensaísta), e “a relação visual-sonoro/imagem-palavra (com

o  relevo  de  um  ‘sound  design’,  de  uma  ‘paisagem  sonora’  que  redesenha  toda  a

disjunção/dissociação entre duas imagens). ” (TEIXEIRA, 2015, p. 191-192). 

   Outro elemento citado por ele que adiciona particularidades ao ensaio é a questão da

performance. Sem nos aprofundarmos nas implicações conceituais do termo, a performance surgiu

nas terminologias de “documentário performativo” sobre a qual já mencionamos anteriormente. O

termo passou a nomear filmes que contam com forte participação do realizador seja em corpo ou em

voz durante  o  processo de  criação,  podendo ser  confundidos  com filmes  “autobiográficos”,  de

“autorretrato”,  “em primeira  pessoa”.  A diferença  entre  esses  tipos  de  filmes  e  o  filme-ensaio

consiste basicamente no distanciamento e na exclusão do espectador nesses, enquanto no ensaio “ao

mobilizar  o  recurso  do distanciamento  em seu  processo  (reapropriação  de  imagens  suas  ou  de

outrem)  ”  (TEIXEIRA,  2015,  p.  193)  o  realizador  também  se  torna  espectador  e  ambos  são

reintroduzidos na cena.

       Em entrevista9 dada em 2010, Jacques Aumont declara, quando perguntado sobre a

possível existência hoje de um novo espectador que interage com as imagens, diz que subestimamos

a posição do espectador.  Contrário à ideia de um espectador antigo em oposição à ideia de um

espectador novo, Aumont argumenta que o espectador foi subestimado na história pela ilusão que

9AUMONT, Jacques. “O Cinema é o último dispositivo que diz: ‘olhe’ ”. São Paulo: Revista Significação, n.34, 2010.
Entrevista concedida a Lisandro Nogueira.
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temos de que permanecer parado diante de uma tela de cinema corresponde à ideia passividade. A

ideia  de  uma  hierarquia  entre  quem  olha  e  as  imagens  que  são  olhadas  perpassa  a  oposição

atividade/passividade e olhar/saber,  encarnação da alegoria da desigualdade de inteligências que

denuncia o filósofo Jacques Rancière (2012) em seu livro O espectador emancipado.

       Ao fazer um recuo histórico pela teoria do teatro, o filósofo encontra, passando pela

concepção platônica, pelos reformadores e pela crítica do espetáculo formulada por Debord, jogos

de pensamento que partem da existência de um abismo que separa o palco dos artistas à plateia dos

espectadores. A consideração da existência de uma distância que precisa ser transposta é o modo de

operação do embrutecimento intelectual, e para o filósofo, a distância é uma condição própria da

comunicação que precisa ser transposta, mas pensada em sua condição. A condição da comunicação

pressupõe, ruídos e perdas,  mas isso não significa que exista uma distância  intelectual  entre as

imagens da tela e quem as vê.

 O  espectador  faz  parte  da  existência  do  filme,  já  que  o  filme  existe  além  de  sua

materialidade (ou de sua virtualidade na imagem digital) e da experiência do realizador, e pressupõe

que será visto por alguém, que há visibilidade. Espera-se que exista um engajamento do espectador

com as imagens que vê, e essa ideia que tratamos não é a de recepção, a que se fala nos estudos de

mídia, mas de comunhão, ou “partilha do sensível” como usa Ranciére (2014) ao falar da arte e do

espectador na cultura contemporânea como uma relação de separação que pressupõe a participação.

O sensível é partilhado tanto pela experiência do ensaísta como pela experiência do espectador. A

leitura de segundo grau, consagrada pela literatura, é convocada pelo filme-ensaio para a construção

de uma relação crítica e reflexiva.

    Marcado por sua associação a atividades mundanas ou cotidianas, pelo encontro entre o

eu  e  o  domínio  público,  e  por  sua  capacidade  de  questionar  e  redefinir  os  pressupostos

representacionais ao abraçar sua condição antiestética - a negação de sua própria identidade estética

em sua composição artística -, o filme-ensaio se configura como uma variedade de cruzamentos de

fronteiras narrativas e não-narrativas. 

      Como destaca Corrigan, o ensaísmo não constitui necessariamente uma alternativa ao

documentário,  ao  cinema  de  vanguarda  ou  ao  cinema  narrativo,  mas  antes,  joga  com  esses

domínios, reformulando e estabelecendo contrapontos dentro deles e para eles. “O ensaio e o filme-

ensaio  não  criam  novas  formas  de  experimentação,  realismo  ou  narrativa;  eles  repensam  as
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existentes como um diálogo de ideias. ” (CORRIGAN, 2011, p. 54). Segundo o autor, o cinema

ensaístico é o tipo mais vibrante e significativo de produção no cinema contemporâneo.

     Objetivando se aprofundar na análise de um cinema contemporâneo, André Parente

(2007) coloca como ponto de partida questionar como as novas mídias transformaram o dispositivo

do  cinema  em suas  variadas  dimensões  primordiais,  arquitetônicas  (condições  de  projeção  das

imagens),  tecnológicas (produção, edição,  transmissão e distribuição)  e discursivas (decupagem,

montagem  etc),  e  também questionar  como  essas  experiências  criam novos  deslocamentos  em

relação ao modelo de representação instituído. 

      A superação da modernidade pelo cinema, e pelo documentário pode ser observada

primeiramente pela modificação do aparato tecnológico. A câmera de vídeo portátil e a imagem

eletrônica  reinventaram a  forma  cinema,  maneira  a  que  se  refere  Parente,  ao  falar  do  cinema

convencional e hegemônico, modelo econômico, histórico e culturalmente institucionalizado com

suas convenções estéticas e discursivas. Um outro cinema surgiu com os movimentos de vanguarda

e encontrou novas formas de linguagem e meios de produção que contrariam a lógica corporativa e

comercial de um cinema dominante e “reinventam o dispositivo cinematográfico, multiplicando as

telas, explorando outras durações e intensidades, transformando a arquitetura da sala de projeção,

entretendo outra relação com os espectadores. ” (PARENTE, p. 9, 2007). 

      O desenvolvimento  tecnológico,  a  virada epistemológica  pós-Segunda Guerra,  e  o

decorrente surgimento de novos modos de sentir o mundo e se relacionar com o que é de domínio

público,  são  elementos  que  podem explicar  o  surgimento  e  o  alargamento  do  filme-ensaio  na

produção contemporânea.

      Identificamos em um dos modos propostos por Corrigan para sistematizar e organizar os

tipos  de filmes-ensaio,  uma possível  aproximação entre  Rocha que  Voa com os  modos  de um

cinema denominado refrativo. Nas palavras de Corrigan, o cinema refrativo “reconstitui a arte como

crítica  aberta”  (CORRIGAN,  2011,  p.  183).  Para  ele,  os  filmes  refrativos  são  filmes  “que

representam e dispersam o ato crítico  de pensar cinematograficamente” (CORRIGAN, 2011, p.

182),  pois  esses  filmes  não  apenas  falam sobre  cinema  ou  sobre  a  arte  cinematográfica,  mas

envolvem as práticas cinematográficas e estéticas do cinema em uma abstração do pensar sobre o

processo cinematográfico.

[...]esses filmes se afastam das estruturas da identificação narrativa e ficcional e se
voltam  para  questões  de  valor  e  julgamento  estéticos  em  outros  contextos
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semânticos da experiência pública, como a economia, a política, a tecnologia, a
recepção ou a diferenças culturais e históricas. Em vez de imitar termos e questões
estéticas, eles as refratam e defletem.  (CORRIGAN, 2011, p. 183)

      No lugar do filme ser um comentário, ele se constitui rumo a uma crítica. O cinema

refrativo se utiliza da construção de imagens para investigar, interpretar e criar  possibilidades e

limites além dos discursos de representação a que se vinculavam o documentário clássico. Para

Corrigan, “quando os comentários cedem lugar à crítica, ela gera uma proliferação de pontos de

vista e posições interpretativas  teoricamente incapazes de fechar as proliferações  de significado

discursivo” (CORRIGAN, 2011, p. 188).

    Van Gogh (1948) de Alan Renais, e os já citados Carta da Síbéria (1957) de Marker e

Histoire(s)  du  cinema  (1997-1998)  de  Godard  são  alguns  exemplos  de  filmes  conhecidos  que

podem ser  pensados  dentro  de  um cinema refrativo.  Ultrapassando  os  comentários  e  a  função

dietética da palavra com a imagem, os filmes-ensaio refrativos são interpretações abertas sobre os

temas, nos inspirando dessa forma a perceber  Rocha que Voa não como um filme sobre Glauber

Rocha, o cinema-latino americano, ou mesmo sobre um momento histórico, mas um filme que se

faz a partir de Glauber Rocha e a partir das imagens do cinema latino-americano. 

Mais,  precisamente,  os  filmes-ensaio  refrativos  concentram  o  regime
representacional  do  ensaístico  no  próprio  cinematográfico  para  destilar  e
intensificar  o  ensaístico,  direcionando-o,  por  exemplo,  não  para  retratos  da
subjetividade humana ou para espaços da vida pública, mas para a estética ou, mais
exatamente,  a  antiestética  da  representação,  que  sempre  paira  sobre  os  filmes-
ensaio como um pensar fílmico no mundo. (CORRIGAN, 2011, p. 190).

    Rocha que Voa é um filme sobre cinema. Sobre as ideias de um momento que partem de

Glauber Rocha e do cinema latino-americano e voam. Sobre as formas de pensar o fazer cinema, o

passado cinematográfico, o intelectual, a esquerda revolucionária. “Pode uma rocha voar? ” levanta-

se o questionamento.

Refrativo sugere um tipo de “desfeitura” da obra de arte ou filme [...] o cinema
refrativo  decompõe  e  dispersa  a  arte  ou  o objeto  que envolve,  fragmenta-o  ou
deflete-o de maneiras que deixam a obra original dispersa e à deriva em um mundo
exterior. (CORRIGAN, 2011, p. 191).

     O gesto arqueológico de Eryk de escolher os arquivos e montar com eles atua não pela

busca de uma reconstituição de um passado histórico, ou de alcançar a verdade de um momento, ou

mesmo de descobrir quem foi Glauber Rocha, mas sobretudo, se centra numa atividade de expandir

as reflexões sobre os temas trazendo-os para o presente de sua realização e abrindo as imagens às
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interpretações na atualidade. A fragmentação de Glauber, do cinema cubano e do cinema latino-

americano lança à deriva do mundo.

      Segundo Antônio Weinrichter (2015), o ensaísmo se caracteriza como “um possível

antídoto contra o esgotamento da ficção e contra a sujeição do documentário à problemática ideia

de  representação  da  realidade  em  vez  de  se  propor  como  um  discurso  sobre  o  real.  ”

(WEINRICHITER,  2015,  p.43).  Nessa  perspectiva,  o  ensaio  marca  uma  maturidade  da  forma

cinematográfica e se apresenta como um domínio de possibilidades para uma nova forma de pensar

o cinema.

      Ao analisar o processo de montagem, Weinrichiter resume o projeto ensaístico em

formas  de  pensar  a  imagem,  de  pensar  com  a  imagem  e  de  construir  imagens  pensantes.  A

montagem ensaística trabalha a imagem como uma segunda camada, construindo uma continuidade

discursiva que não significa uma continuidade espaço-temporal às ordens do cinema convencional.

A dialética de materiais e a justaposição de camadas de imagens e sons de Rocha que Voa conduz a

uma  refração,  a  um desvio  e  expansão  do  sentido  construído.  A  auto  reflexividade,  elemento

comumente associado ao filme-ensaio, pode pressupor a condição de uma obra que se fecha sobre si

mesma, já o modo refrativo de pensar a reflexividade no ensaio se mostra mais coerente com o que

é a forma ensaística e com seu processo de montagem.

Alcança-se assim a condição necessária para que o cinema se desenvolva como
ensaio: voltar  a olhar a imagem,  desnaturalizar sua função originária (narrativa,
observacional) e vê-la enquanto representação, não ler a imagem somente o que
esta representa. (WEINRICHTER, 2011, p.  61)

      Ao se concentrar no tipo de discurso construído pelas imagens do ensaio, Weirichter

retoma uma pergunta da teórica Nicole Brenez em que se interroga se pode uma imagem ser um

argumento e se ela pode explicar,  criticar,  argumentar,  demonstrar,  concluir  e comentar.  Nicole

propõe uma noção de estudo visual  em que o cineasta  investigue  e  manipule  as  imagens  para

realizar um estudo em profundidade. A manipulação do fluxo das imagens, de freá-las para poder

olhar melhor, de movê-las, e de voltar as essas imagens e realizar uma leitura mais profunda, não

constitui senão o princípio de montagem que opera a partir de seu movimento de ressignificação

dessas imagens ao retirá-las de suas condições e contexto originais. 

     O processo de montagem assume função importante em Rocha que Voa pois é ele que

organiza, intervém, sugere as potências das imagens do passado, e além disso, constrói o tom e o

ritmo da obra. Temos nos primeiros segundos de imagens do filme, uma foto de Glauber Rocha,

41



imagens de um barco que se movimenta sobre o mar, o céu, a costa de Havana, e podemos escutar o

barulho das ondas, do vento sobre a embarcação e, posteriormente, a voz de Glauber. Todos esses

materiais, justapostos, fundidos, já revelam a profusão de elementos, o experimentalismo formal e a

intensidade da montagem na construção da obra.

     Dessa maneira,  o filme detém não apenas uma só voz,  mas diversas vozes que se

constituem da voz de Glauber, dos depoimentos das pessoas que conviveram com ele em Cuba, dos

sons capturados por Rocha, como por exemplo, do barulho das ondas do mar, das músicas, e dos

filmes e das imagens de que se apropria. A despreocupação do cineasta em indexar os nomes das

pessoas às vozes que escutamos no filme assinala a construção de uma subjetividade atravessada

por diversos pontos de vistas que se entrelaçam na figura de Glauber e de sua forma de pensar o

cinema.

      A subjetividade construída pela montagem se dá pelas condições a que se refere Guatarri

(2012) de produção a partir  de instâncias  humanas intersubjetivas manifestadas pela linguagem,

mas  também por instâncias  subjetivas  ou identificatórias  como os dispositivos maquínicos  e  os

universos de referência incorporais. Para o autor, a subjetividade é

 o  conjunto  das  condições  que  torna  possível  que  instâncias  individuais  e/ou
coletivas estejam em posição de emergir como território existencial autoreferencial,
em  adjacência  ou  em  relação  de  delimitação  com  uma  alteridade  ela  mesma
subjetiva. (GUATARRI, 2012, p. 19)

     Podemos compreender que a montagem enquanto uma prática estética que se vale por

meio da tecnologia, seja ela a da moviola ou dos programas de edição digitais, também é produtora

de subjetividade e Guatarri também destaca a imagem como um vetor de subjetivação.

A  subjetividade  não  é  fabricada  apenas  através  das  fases  psicogenéticas  da
psicanálise  ou  dos  “matemas  do  Insconsciente”,  mas  também  nas  grandes
máquinas sociais, mass-mediáticas, linguísticas, que não podem ser qualificadas de
humanas. (GUATARRI, 2012, p. 20)

     A costura com as imagens feita pela montagem no filme-ensaio se assemelha ao processo

da morte do autor no momento da escrita. Aos pensarmos de maneira análoga ao que reflete o autor,

é a imagem que fala, não o autor, e o processo de montar o filme se refere à própria performance

das imagens.  Ao saltar  do universo da escrita ao do pensamento do filme, podemos concebê-lo

como um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, nenhumas

das  quais  é  original,  sendo  o  filme  um  tecido  de  citações,  saldas  dos  mil  focos  da  cultura.

(BARTHES, 2004, p. 04).
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Na escrita moderna, com efeito, tudo está por deslindar, mas nada está por decifrar;
a estrutura pode ser seguida, apanhada (como se diz de uma malha de meia que cai)
em todas as suas fases e em todos os seus níveis, mas não há fundo; o espaço da
escrita  percorre-se,  não  se  perfura;  a  escrita  faz  incessantemente  sentido,  mas
sempre para o evaporar.  (BARTHES, 2004, p.5).

    Se valendo da liberdade como nome de uma prática do cinema contemporâneo, híbrido e

contaminado pelo documental,  o ficcional  e o experimental,  Teixeira  (2015) situa o ensaio nos

antípodas das práticas da produção audiovisual comercial e destaca a dificuldade do filme-ensaio

ser apreendido em categorias e sistematizado conceitualmente.

Avesso  às  definições  que  o  aprisionem,  aos  mecanismos  de  normas  universais
niveladoras, o ensaio dá de ombros a toda ortodoxia para, assim, poder se abrir à
heresia como sua “lei  formal  mais  profunda”,  segundo a proposição adorniana.
Encontra-se, desse modo, mais solidário e próximo de um campo como o da ética,
com seus códigos facultativos, do que de uma moral e seus imperativos, menos
ainda dos categóricos. Embora, como se viu na proposição bensiana, enquanto ato
experimental ele possa ir “além do ato estético ou ético”, com seus procedimentos
intelectuais desdobrando-se “no pathos existencial do autor”. (TEIXEIRA, 2015, p.
179).

      Sublinhamos  a  importância  de  ultrapassar  as  conceituações  e  as  denominações

“documentário expandido”, “cinema contemporâneo”, “filme-ensaio”, “cinema refrativo, “filme de

montagem”,  para  pensarmos  a  singularidade  de  Rocha  que  Voa,  e  compreender  que  essas

denominações  são  formas  de  hesitar  a  afirmação  do  filme-ensaio  enquanto  um  domínio

cinematográfico. Se encontramos na literatura cinematográfica e no cinema exemplos e consistência

para a formação conceitual de uma quarta possibilidade de fazer e pensar o cinema, afirmamos o

lugar do filme neste domínio chamado filme-ensaio para prosseguir rumo à análise fílmica.
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II. A MEMÓRIA NÃO SE GRAVA COMO UM FILME

“ Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. ” 

Carlos Drummond de Andrade

|Um cidadão brasileiro que a onda do mar levou|

    No livro A utopia no cinema brasileiro (2006), a autora Lucia Nagib dedica o primeiro

capítulo  à  análise  de  imagens  do  mar  em filmes  brasileiros.  Para  Nagib,  o  mar  nos  filmes  de

Glauber Rocha introduz a utopia marítima no cinema nacional. “ O sertão vai virar mar, o mar vai

virar sertão”, a famosa frase atribuída ao líder religioso Antônio Conselheiro, e cantada em Deus e

o Diabo na Terra do Sol (1964), serve de argumento ao roteiro do filme e se refere à utopia de uma

nova sociedade.

     Entoadada pela música, a corrida apressada do sertanejo Manuel em Deus e o Diabo é

interrompida e sucedida pela imagem apenas do mar em um longo travelling,  um movimento da

câmera se deslocando no espaço,  que encerra o filme.  Por que Manuel corre em direção ao mar?

Teria ele conseguido acompanhar a velocidade da câmera e chegado ao litoral? Ou teria ficado pelo

caminho como Rosa, sua esposa, que cai durante a corrida e é deixada para trás? Manuel, a figura

do sertanejo pobre, que na tentativa de conseguir um pedaço de terra se depara com a seca, a luta

latifundiária, a religiosidade e a morte, corre ao final do filme rumo ao mar em busca de salvação,

mas sua chegada é incerta. As imagens correm, pode-se ver o mar, mas não se sabe se Manuel

também o vê pois tampouco o vemos, apenas o que fica é o sentimento de esperança.

    Surge dessa forma no cinema brasileiro, o mar glauberiano, símbolo da superação da

miséria  do sertão,  do  milagre  revolucionário  e  de  um novo horizonte  de oportunidades  para  a

sociedade brasileira. Para Nagib, “na genealogia do mar de Glauber encontram-se imbrincados a

história do Brasil, os mitos populares brasileiros e a história do cinema” (NAGIB, 2006, p. 28) e

destaca o que Glauber dizia como uma obsessão do sertanejo em ver o mar.

    No filme seguinte de Glauber Rocha,  Terra em Transe (1967), o mar reaparece nas

imagens iniciais, aberto, reluzente, e inaugural de Eldorado, nome da fictícia República criada pelo

cineasta  como  parábola  do  Brasil.  Eldorado,  a  terra  onde  deveria  estar  a  esperança  política

brasileira, fracassa em realizar os ideais revolucionários denunciando as artimanhas do poder e a

desesperança coletiva pós-golpe militar de 1964. 
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[...] acho que Terra em Transe é o desenvolvimento natural de Deus e o diabo, as
pessoas chegam ao mar.  Chega-se pelo mar  à cidade e, no fim, acabamos num
deserto onde não há a música da esperança como em Deus e o Diabo, mas o ruído
das metralhadoras que se sobrepõe à música do filme. Música e metralhadoras, e
em seguida ruídos de guerra, ou seja, um canto de esperança. Não é uma canção no
estilo realismo socialista, não é o sentimento da revolução, é algo mais duro e mais
grave. (ROCHA, 2004, p. 119)

    A concepção estética do mar glauberiano parte cinematograficamente da influência da

cena final de Os Incompreendidos (1959) de François Truffaut, cineasta da nouvelle vague francesa,

e é cercado das diversas referências: mar bíblico, mar mítico da época das grandes navegações, mar

da tradição oral e da literatura de cordel, mar de Os Sertões (1902) de Euclides da Cunha, mar em

que os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil etc. À despeito da extensa análise que poderia

se fazer sobre o mar glauberiano, a qual não é nosso objetivo, o reaparecimento do mar em Rocha

que Voa (2002)  pode ser  pensado,  em diálogo com a análise  de Nagib,  dentro de um tipo  de

produção cinematográfica recente,  surgida com a retomada do cinema brasileiro em meados de

1990, que abre novamente espaço para o pensamento utópico ao olhar para o passado.

[...] num mundo globalizado, pós-utópico e desprovido de propostas políticas, em
que projetos nacionais há muito deram lugar a relações e estéticas transnacionais, a
nova  utopia  brasileira  necessariamente  significou  olhar  para  trás  e  reavaliar
propostas passadas centradas na nação. (NAGIB, 2006, p.25-26)

   Estamos em Rocha que Voa, o início da viagem. As imagens: o céu, o mar, os peixes,

Glauber Rocha, um barco, um porto cheio de pessoas. Os sons: o vento, o barulho das ondas, a voz

de Glauber em baixa frequência e com ruídos parecidos ao de uma antiga transmissão de rádio, o

apito de um navio, músicas que remetem a rituais africanos, notas de marimba. O letreiro: CIDADE

DE LA HABANA CUBA. Os primeiros quatro minutos do filme anunciam a chegada do cineasta à

ilha de Cuba, em contrastes de azul e laranja (Fig. 1.01-04), e em sobreposições e misturas de

imagens e os sons.
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Figura. 1.01-04: A chegada de Glauber Rocha à Havana

     O mar, por onde chega Glauber e que introduz Havana, é presente durante todo o filme.

A cor azul, do mar e da tranquilidade, associada à cor laranja – da euforia, da disposição energética,

cor  que  não é  da  natureza  e,  portanto,  cor  do  colete  salva-vidas  que  contrasta  à  cor  do  mar–

demonstra uma escolha estética do cineasta Eryk Rocha de intervir plasticamente nas imagens. Para

Eisenstein (2002), “ (…) a cor foi muito (e ainda é) usada para decidir a questão da correspondência

pictórica  e  sonora,  seja  absoluta  ou  relativa  – e  como  uma  indicação  de emoções

humanas específicas. ” (EISENSTEIN, 2002, p. 61, grifo do autor).  Ao se utilizar da potência da

cor,  o  cineasta  substitui,  suprime  e  recria  suas  imagens,  trazendo  a  atenção  do  espectador  à

consciência da manipulação da materialidade do que é visto na tela.

    O  mar  e  as  cores  encarnam  a  expressividade  das  palavras  usadas  nos  diversos

depoimentos em referência ao cineasta, ao decorrer do filme, de que Glauber era “um turbilhão”,

“uma maré de sentimentos”, “um ciclone”, “uma tormenta”, e como enfatiza Maria Tereza Sopeña,

com quem foi casado até 1973, nos últimos minutos do filme, de que “Glauber me estremeceu”.

Além das referências à personalidade de Glauber, agitada, tempestuosa, conturbada, a música atonal

criada pelo barulho das ondas que ressoa nas imagens – que surgem, quebram, desvanecem – cria

uma expressão fílmica circular que inicia e termina no mar. 

    Cuba:  a  ilha  rodeada de  água por  todos  os  lados  e  isolada  -  econômica,  política  e

culturalmente. Em Rocha que Voa, podemos situar a riqueza cultural em que se encontrava Cuba no

início dos anos de 1970 e, enquanto as ditaduras da América Latina permaneciam, a ilha funcionava

como uma espécie de refúgio dos cineastas de esquerda, e centro efervescente de debate político-

cultural e produção artística. Glauber, na condição de exilado, viajava com frequência para a ilha

onde era bem recebido.
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    Em 1972, quando Glauber iniciou seu exílio  efetivo em Cuba, a convite  de Alfredo

Guevara, presidente do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica (ICAIC), com quem

Glauber mantinha relações profissionais, de amizade e de intercâmbio de filmes desde os fins de

1960, o cineasta já tinha alcançado reconhecimento internacional por seus filmes.   O ICAIC foi

uma das primeiras realizações do governo após a revolução cubana e contribuiu para a formação de

uma memória sobre Cuba e uma identificação latino-americana. Criado em 1959 e extinto em 1991,

ele foi um organismo cultural em que ocorreram diversas trocas com o cinema latino-americano. 

        Como relembra o historiador Maurício Cardoso (2008), o período do cineasta durante o

exílio é pouco conhecido e a atitude de se exilar partiu de uma decisão pessoal, já que “ele não era

um guerrilheiro, nem uma liderança política de esquerda que a ditadura pretendesse eliminar, mas

um artista que incomodava com suas posturas críticas e filmes indecifráveis para a maioria dos

censores. ” (CARDOSO, 2008, p. 02) Em Cuba, Glauber estabelecia uma relação de diálogo com o

público que assistia aos seus filmes e que lotava as salas de cinema, ao contrário do Brasil, onde sua

obra era marginalizada e mal recebida no cinema nacional.

     Segundo  a  historiadora  Mariana  Villaça  (2010),  a  identidade  de  um  nuevo  cine

latinoamericano, conceito criado com o primeiro Festival Internacional de Cinema de Viña Del Mar

no Chile em 1967, foi marcado pelo paradigma da experiência da revolução e da mitificação de Che

Guevara.  Dentre  as  características  principais  do  movimento,  estavam  uma  recusa  ao  cinema

comercial,  a  valorização  do cinema independente  de baixo custo,  e  o  foco em propostas  mais

criativas de realizar o cinema e trabalhar com a linguagem.O processo de aproximação do cinema

cubano com o nuevo cine latinoamericano acabou sendo remodelado em Cuba, “e a partir de 1967,

foram  produzidas  na  Ilha  ficções  que  eram  verdadeiros  ‘tratados  cinematográficos’  sobre  o

sofrimento latino-americano e a identidade entre os povos [...]”. (VILLAÇA, 2010, p. 190).

    A relação entre Glauber e Cuba é vista como um encontro de interesses, “se era generosa

a oferta do governo cubano ao cineasta  baiano, interessava ao mesmo ter a personalidade mais

famosa da cinematografia latino-americana ao seu dispor. ” (VILLAÇA, 2010, p. 259).  No filme, o

cineasta Tato Quiñonez expressa em seu depoimento a admiração e o respeito que ele e os outros

cineastas cubanos tinham por Glauber Rocha e por tudo o que significou o Cinema Novo, citando a

sua influência no cinema latino-americano.

[...] mais que seu cinema, conhecer o homem que fazia aquele cinema, como era,
como assumia,  como enfrentava a vida e a relação com as pessoas. Para ela (a
cineasta Sara Gomez) e para todos nós, foi realmente uma comoção conhecê-lo, vê-
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lo, e principalmente, escutá-lo, aquele delírio poético constante que era sua fala [...]
(Depoimento de Tato Quiñonez, ROCHA, 2002)

    Encontrava-se dessa forma o cineasta Glauber, desembarcando em cuba a convite de

Alfredo Guevara e também de Fidel Castro, morando na suíte presidencial do hotel Havana Libre,

tendo um chofer à sua disposição e sendo recebido como um dos mais prestigiados intelectuais

(VENTURA, 2000, p. 289-290). 

    A saída de dentro de um cômodo para uma varanda onde se vê o mar. A canção que diz

“um pobre jangadeiro, um cidadão brasileiro que a onda do mar levou, que a onda do mar levou”.

As ondas batendo nas rochas. O barulho das ondas. Um homem pescando à beira mar. Um close

demorado no rosto do pescador enquanto surgem os ruídos da voz de Glauber em transmissão de

rádio.  A sequência  de imagens  (Fig.  2.01-04)  de  Rocha que  Voa  sugere  a  busca  constante  do

encontro com o mar, não apenas de Eryk Rocha que busca nele uma forma para se pensar o filme,

mas também de Glauber, do cidadão brasileiro, do pobre jangadeiro, do pescador cubano: do latino-

americano.

.

Figura. 2.01-04: A presença do mar no filme.

     

Tomado pelo sentimento de mundo, e como um barco à deriva, navegando à esmo, Glauber

chega  à  ilha.  Casa  de  Fidel  Castro  e  Che  Chegava,  heróis  da  Revolução  Cubana,  centro
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revolucionário da América Latina, local dos campos de guerrilha, e alegoria da ilha utópica10 criada

por Thomas More de um lugar politicamente perfeito.

| Os ruídos das imagens da memória |

       Em  Formas  de  voltar  para  casa,  romance  de  Alejandro  Zambra11,  o  narrador-

personagem se põe a pensar sobre uma frase lida por seu amigo ao telefone, que diz que o que adere

à memória são os pequenos fragmentos que não têm início nem fim.

É verdade. Recordamos, mais propriamente, dos ruídos das imagens. E às vezes, ao
escrever,  limpamos  tudo,  como se  desse  modo  avançássemos  para  algum lado.
Deveríamos simplesmente descrever esses ruídos, essas manchas na memória. Essa
seleção arbitrária, nada mais. Por isso mentimos tanto, afinal. Por isso um livro é
sempre o reverso de outro livro imenso e estranho. Um livro ilegível e genuíno que
traduzimos, que traímos pelo hábito de uma prosa passável. (ZAMBRA, 2010, p.
144)

      Fragmentos,  ruídos, manchas: poderíamos escolher essas palavras para descrever a

memória produzida em Rocha que Voa. O procedimento por que opera a memória não é o mesmo

da  escrita  de  um livro,  como  escreve  o  narrador-personagem de  Zambra,  mas  seu  reverso,  o

estranho,  a  seleção  arbitrária.  Ou  talvez  possa  ser  o  mesmo  da  escrita  de  um  livro,  se  o

consideramos como o do ensaísmo de José de L. Borges12 ou ao lançar dos dados da poesia de

Mallarmé13.

    A  memória-mancha,  memória-ruído,  memória-fragmento,  produzida  de  maneira

paratática, isto é, referencial, possuidora de significados múltiplos e não-linear, se refere a outro

tipo  de  memória.  Deleuze  (1999)  em  sua  análise  sobre  o  pensamento  de  Bergson,  analisa  a

coexistência  de  dois  tipos  de  memória:  a  memória  voluntária,  conhecida  como  a  memória

psicomotora que é objeto da psicologia,  e  a memória involuntária,  imemorial  ou ontológica.  A

memória voluntária a que se refere a psicologia e também a psicanálise freudiana, se encarrega de

uma memória  ligada  ao passado,  ao que já  foi  vivido.   Em Bergson,  essa memória  é  também

concebida como a lembrança pura e ela é da ordem da virtualidade.

    A memória involuntária se refere a uma memória ligada ao que é exterior e referente à

vivência do ser no mundo, ligada à percepção.  Ela representa o saltar da virtualidade da memória

10MORE, Thomas. Brasília: Editora Universidade de Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 2004.

11Escritor contemporâneo chileno.

12Escritor, ensaísta e poeta argentino

13Referência ao poema Um lance de dados (1897) do poeta francês Stéphane Mallarmé.
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para a atualidade - um salto do passado para o presente. Deleuze reconhece a diferença da natureza

entre presente e passado: o passado compreendido não como um passado  que foi, mas como um

passado que é, que é o ser-em-si, e o presente, concebido não como um presente que é, mas como o

próprio devir.

Inútil e inativo, impassível, ele (o passado). É, no sentido pleno da palavra: ele se
confunde com o ser em si. Não se trata de dizer que ele ‘era’ pois ele é em-si do ser
e a forma sob qual o ser se conserva em si (por oposição ao presente, que é a forma
sob a qual  o ser  se consome e se põe fora de si).  No limite,  as determinações
ordinárias se intercambiam: é do presente que é preciso dizer a cada instante, que
ele era e do passado é preciso dizer que ele é, que ele é eternamente o tempo todo.
(DELEUZE, 1999, p. 42)

    Desse modo, podemos pensar a partir de Deleuze que a formação da lembrança não é

posterior à formação da percepção, mas estas são contemporâneas. A medida que a percepção se

cria, a lembrança se forma simultaneamente.

O  passado  e  o  presente  não  designam  dois  momentos  sucessivos,  mas  dois
elementos que coexistem: um, que é o presente e que não pára de passar; o outro,
que é o passado e que não pára de ser, mas pelo qual todos os presentes passam.
(DELEUZE, 1999, p. 45)

    Em  Rocha que  Voa,  Eryk  Rocha se volta  aos  arquivos  do passado,  que postos  em

interação e relação com as imagens do presente,  constrói uma expressão e um discurso fílmico

manifestado como o devir das imagens e se configura por um passado que é recherche14 e não cessa

de ser atualizado.

      “A memória é uma ilha de edição”. A frase do poeta Waly Salomão revela como atua a

memória:  pelo  ordenamento  (e  desordenamento)  de  fragmentos  de  consciência.  Formada  por

camadas, sobreposições e tessituras, a memória se caracteriza pela nossa capacidade de acessar ao

mundo e se constitui no embaraço dos materiais do filme. Em Rocha que Voa, a memória é pensada

como uma potência das imagens de ressignificação do passado, aparecendo de maneira histórica,

cinematográfica e também poética.

Ao  retomar,  remontar  e  recompor  imagens  ficcionais  e  documentais  de  outros
tempos, lugares e cineastas, o realizador produz não apenas uma memória histórica
e cinematográfica de um período de “interregno” militar, mas uma percepção de
que estas imagens não estão congeladas no tempo, que são carregadas de tensão e
que  podem sobreviver,  de  algum modo,  ao  acontecimento  (as  ditaduras  latino-
americanas) que lhes deu origem. (FRANÇA; LINS; REZENDE, 2011, p. 64)

14Tradução em francês para o termo pesquisa.
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      Em um dos letreiros do filme lemos que “La memoria no se graba como una película” 15.

Rocha que Voa, filme de montagem heterogênea e fragmentada se assemelha à memória deleuzeana

que se refere à invenção e à imaginação, atuando como pensar “na memória atuando como uma

potência que auxilia os sujeitos a escapar de certas formas de controle e a se movimentar para além

de esquemas sensório motores”. (FRANÇA; FURTADO, 2010, p. 140). Nesse sentido, Rocha que

Voa pode ser denominado como um filme-ensaio que pretende fustigar a memória formando uma

constelação de imagens.

Não é que o passado jogue sua luz sobre o presente ou o presente, a sua luz sobre o
passado, mas imagem é aquilo onde o que já foi e o agora se reúnem de forma
relampejante em uma constelação. Em outras palavras: imagem é a dialética na
interrupção (im Stillstand). Pois, enquanto a relação do presente com o passado é
puramente temporal, contínua, a relação entre o que já foi e o agora é dialética: não
é decorrer, mas imagem, que irrompe.  (BENJAMIN, 1997 p. 4)

    Ao longo do filme, vemos diversas imagens de Glauber sobrepostas a outras (Fig. 3.01-

04)  –  do  mar,  de  Havana,  de  multidões  –,  e  por  vezes  constituindo  até  três  camadas  de

sobreposições. A sobreimpressão das imagens cria um efeito visual de transparência e estratificação

na qual a partir de uma superfície translúcida podemos perceber as outras – como em palimpsesto.

E também, “efeito de espessura estratificada, de sedimentação por camadas sucessivas, como num

folheado de imagens. Recobrir e ver através. Questão de multiplicação da visão. ” (DUBOIS, 2004

p. 78)

    Em carta para o amigo e cineasta Cacá Diegues no início dos anos de 1970, Glauber
escreve sobre sua indisposição com o Brasil e sua entrega a uma irracionalidade metafísica.

Minhas andanças pela América Latina encerram um ciclo que me lança fora do
circuito  provinciano  brasileiro.  Estou  integrado,  dissolvido  no  sentimento  do
mundo, como diria Drummond (...), desfazendo a literatura em busca no objeto,
entrando na exaltação metafísica e distinguindo razão e inconsciente. (ROCHA,
1997, p. 413)

O efeito das imagens sobrepostas, das manchas e camadas embaralhadas, é o da expressão

do sentimento de desintegração de Glauber com o território cubano, com a América Latina e com o

mundo.  Glauber não é um, é antes uma vontade de integração revolucionária latino-americana.

15“A memória não se grava como uma película”. Tradução da legenda do filme.
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Figura 3.01-04: O palimpsesto das imagens de Glauber Rocha.

  A escolha de Eryk Rocha de trabalhar apenas com fotografias de Glauber e não imagens

em movimento revela uma intenção estético-afetiva. Dado que Glauber morreu quando Eryk tinha

apenas 3 anos, a escolha por mostrar Glauber, o cineasta, o intelectual engajado, o pensador, e até o

amante, pode ter orientado a exclusão de uma abordagem no âmbito familiar, já que Eryk ainda não

existia nessa época. Não há o pai no filme, e tampouco o filho.

    Através das fotografias da época do exílio, vemos o cineasta jovem, congelado no tempo,

imóvel pela fotografia (Fig 4.01-02). Para Dubois (1998, p. 312), a fotografia é a “emanação física

direta” do objeto, mas é também o que por ser uma representação é o que “mantém uma distância

absoluta” do objeto. Segundo ele,  por mais próxima a fotografia  esteja perto do objeto que ela

representa e do que ele emana, ainda assim ela permanece separada dele. 

Conta apenas no fotograma o princípio do depósito, da sedimentação, da cobertura
das  camadas  de  luz.  Caso  de  sombra  em negativo,  a  “imagem”  fotogramática
representa sempre apenas trazes fantasmáticos,  de objetos desaparecidos que só
subsistem com a forma imaterial de efeitos de texturas, de modulações, de degradês
de transparências, de deformações etc. (DUBOIS, 1998, p. 70)
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Fig. 4.01-02: Fotografias de Glauber Rocha.

    As fotografias de Glauber são superfícies ora translúcidas ora opacas que possibilitam

mostrar ou esconder o que há de mais contido na composição da imagem. Acompanhadas de cores e

sobreimpressões,  Glauber  faz  parte  de  um  experimento  de  Eryk  de  reescritura,  de  aceitar  a

coexistência de presente e passado na simultaneidade do instante do que aparece na tela. O filme se

realiza em sua reação ao encontro com as imagens.

    Deleuze (2005) descreve a ascensão no cinema moderno das imagens óticas e sonoras

como  formas  de  tornar  sensível  o  tempo  e  o  pensamento.  Em  contraponto  às  imagens  em

movimento de um cinema focado na ação e nas situações sensório-motoras, surge a imagem-tempo.

Ela pode ser pensada como um arrancar dos clichês uma verdadeira imagem, de uma resposta à

indagação de que “[...] não há tanto fantasma e devaneio, no que pretendemos ver, quanto apreensão

objetiva?  Mais  que  isso,  não  temos  uma simpatia  subjetiva  pelo  intolerável,  uma  empatia  que

penetra aquilo que vemos? “ (DELEUZE, 2005, p. 29)

Às vezes é preciso restaurar as partes perdidas, encontrar tudo o que não se vê na
imagem, tudo o que foi subtraído dela para torna-la interessante. Mas às vezes, ao
contrário, é preciso fazer buracos, introduzir vazios e espaços em branco, rarefazer
a imagem, suprimir dela muitas coisas que foram acrescentadas para nos fazer crer
que  víamos  tudo.  É  preciso  dividir  ou  esvaziar  para  encontrar  o  inteiro.
(DELEUZE, 2005, p.32)

     A imagem mental se refere a um tipo de imagem que surge no cinema que requer cada

vez mais o pensamento e que implica uma mudança qualitativa da relação da imagem que toma

como  objetos  relações,  sentimentos  intelectuais  e  atos  simbólicos.  Como  descreve  Roberto

Machado (2010), “imagem mental é imagem-relação, cadeia de relações mais do que tramas de

ações”  (MACHADO, 2010,  p.  268).  Dentre  as  características  da  nova  imagem destacadas  por

Machado estão: situações dispersivas, lacunares; encadeamento fraco entre as imagens; não há mais
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uma ação que desenvolve em um espaço determinado; tomada de consciência dos clichês físicos e

psíquicos; denúncia de um complô organizado por um poder difuso. 

    Em 1971, Glauber  Rocha propõe uma estética  do sonho, termo baseado na obra do

escritor Jorge Luis Borges. Segundo ele, Borges escreveu as mais libertadoras irrealidades de seu

tempo e admite a “desrazão” como forma da arte revolucionária. Nas palavras de Glauber, “uma

obra de arte  revolucionária  deveria atuar não só de modo imediatamente político como também

promover a especulação filosófica, criando uma estética do eterno movimento humano rumo à sua

integração cósmica. ” (ROCHA, 2004, p. 249, grifo do autor) e diz que a arte revolucionária “deve

ser uma mágica capaz de enfeitiçar  o homem a tal  ponto que ele não mais suporte viver nesta

realidade absurda” (ROCHA, idem, p. 251). 

Qual é o problema do cinema? É aquele que diz Buñuel, você sonha e no sonho vê imagens,
coisas que se sucedem. Quando você escreve uma poesia, um conto, ou faz um filme, não faz
mais que a materialização desse sonho, deste produto do inconsciente que é controlado pela
razão. Você pode estar sonhando ou acordado: o inconsciente funciona sempre. O problema é
que ele é reprimido demais pela educação, pela moral etc. (ROCHA, 2004, p. 302)

 Tereza Ventura (2000) escreve sobre o impulso artístico que movia o cineasta em direção à

estética do sonho:

A revolução revelará a força da arte e o valor supremo da ilusão, a arte em perfeita
sintonia  com  a  vida  transforma  a  existência,  esteticamente  justificada,  em
afirmação da vontade. [...]. É o modo trágico de sentir e pensar a vida que consagra
a aparência (ilusão) como justificação estética do real frente ao incontrolável devir
da vida. A tragédia se manifesta a partir de duas potências: a embriaguez dionisíaca
e o sonho apolíneo, fonte que se alimenta a arte a vida. (VENTURA, 2000, p. 286)

     O interesse da câmera que filma bem de perto o rosto do entrevistado, focando em seus

olhos, nas texturas da pele, o movimento vertiginoso da câmera de focar e desfocar a imagem e de

se mover desordenadamente. O efeito estético das imagens provoca uma irracionalidade da forma

que referencia  a  estética  do sonho, a desrazão que menciona  Glauber  que a  arte  deve ter  para

provocar, romper e enfeitiçar o ser humano.

    O momento do depoimento do cineasta Fernando Birri, em junção com as imagens da

montagem do filme, realiza na forma cinematográfica o que podemos conceber como uma estética

do sonho.

A visão é entendida como algo que aparece, fantasmas que se corporizam. Não me
parece  que  seja  bem  assim.  As  visões  são  simplesmente  como  impressões
cinematográficas  que  você  tem quando  pensa  em alguma  coisa  enquanto  está,
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contemporaneamente,  observando  a  realidade.  [...]  São  como  projeções  do
pensamento  que  não  conseguem  atingir  essa  condição  de  ectoplasmas  que  se
corporizam.  São  como  pensamentos,  como  sonhos  que  se  sobreimprimem  [...]
(Depoimento Fernando Birri, ROCHA, 2002)

Fig. 5.01-04:  Fragmentos da visão de uma estética do sonho.

    A imagem do pescador cubano reaparece em uma sobreposição de olhares com Fernando

Birri e também com imagens de Cuba. A visão em sonho que Birri conta que teve com Glauber,

vestido como um arcanjo enrodilhado de películas, integram a formação de olhar romântico sobre a

figura de Glauber e sobre suas ideias revolucionárias.

      Podemos observar em Rocha que Voa um desejo de recuperar as imagens do passado

histórico e cinematográfico e ressignificá-las, se engajando em uma luta contra o esquecimento das

idéias de Glauber Rocha, do Cinema Novo e do cinema latino-americano.O período de Glauber na

ilha, os depoimentos recolhidos por cineastas e pessoas que conviveram com o cineasta, as imagens

das ruas, do mar, dos locais por onde o cineasta passou sugerem o interesse de Eryk em acolher o

passado em sua relação com o presente na condição de memória ativa, memória viva que se busca

alcançar e experimentar por meio do cinema.
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|A história como invenção|

       Para Jacques Le Goff (1996, p.535), a história seria o resultado de materiais do passado

que podem se apresentar de duas formas principais:  monumentos e documentos. Para a história

tradicional positivista do final do século XIX e início do século XX, os monumentos seriam as

heranças  do  passado  e  de  tudo  aquilo  que  pudesse  evocá-lo  e  gerar  uma  recordação,  estando

diretamente  ligado  à  perpetuação  do  poder  e  ao  seu  legado  para  a  memória  coletiva,  como  a

exemplo de esculturas, arquiteturas e monumentos funerários. Já os documentos procederiam do

fundamento  do  fato  histórico  se  destacando  por  serem  testemunhos  escritos,  legítimos,  e

diretamente relacionados à prova jurídica.

      A partir  da revolução documental,  identificada por Le Goff (1996) e teorizada por

Michel Foucault (2004) ao final dos anos 60, é então estabelecida a crítica à história tradicional -

história que concebe o documento como algo neutro e isento de intencionalidade e transforma os

documentos em monumentos -, quando na verdade, os documentos são monumentos e consistem de

escolhas e do trabalho do historiador

      Foucault (2004) apresenta a proposição de que é preciso desligar a história de sua

imagem como uma “memória milenar coletiva que servia de documentos materiais para reencontrar

o frescor de suas lembranças. ” (FOUCAULT, 2004, p. 7-8) e reflete sobre a “monumentalização”

dos documentos pela história.

Nada de mal-entendidos:  é  claro que,  desde que  existe  uma  disciplina  como a
História, temo-nos servido de documentos, interrogamo-los, interrogamo-nos a seu
respeito; indagamos-lhes não apenas o que eles queriam dizer, mas se eles diziam a
verdade, e com que direito podiam pretendê-lo, se eram sinceros ou falsificadores,
bem informados  ou  ignorantes,  autênticos  ou  alterados.  Mas  cada  uma  dessas
questões e toda essa grande inquietude crítica apontavam para um mesmo fim:
reconstituir,  a  partir  do  que  dizem estes  documentos  –  às  vezes  como  meias-
palavras -, o passado de onde emanam e que se dilui, agora, bem distante deles; o
documento era tratado como a linguagem de uma voz agora reduzida ao silêncio:
seu rastro frágil, mas, por sorte, decifrável. (FOUCAULT, 2004, p. 7)   

    Pela  superação da forma tradicional  de encarar  a história,  que buscava  desvendar  a

verdade de um passado e reconstituí-lo, na proposição de uma Nova História, o documento passa a

ser entendido como

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o
produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver,
talvez esquecido,  durante  as  quais  continuou a  ser  manipulado,  ainda que pelo
silêncio.  O  documento  é  uma  coisa  que  fica,  que  dura,  e  o  testemunho,  o
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ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar
analisados  desmistificando-lhe  o  seu  significado  aparente.  O  documento  é
monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro –
voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si próprias. No limite,
não  existe  um  documento-verdade.  Todo  o  documento  é  mentira.  Cabe  ao
historiador não fazer o papel de ingênuo” (LE GOFF, 1996, p.5 47-548). 

      Essa nova proposição não apenas pensa o documento como resultado de um conjunto de

forças,  como também a história  o  resultado do trabalho de montagem do historiador  que  deve

trabalhá-lo, interrogá-lo e elaborá-lo criticamente. Le Goff também se refere a um novo tipo de

documento,  o expandido para além dos textos tradicionais e aceitando que onde os documentos

escritos faltam, a imaginação, a fábula e os mitos também podem fazer parte da história.

     O passado, elemento estruturante da existência da história, é pensado no esforço de um

novo tipo de relação com o tempo, apresentado em suas rupturas e em sua descontinuidade. Ao

surgir  como  condição  de  experiência  do  tempo  no  presente,  o  passado  se  mantém  atuante  e

atualizado  através  dos  documentos.  Nesta  perspectiva,  o  passado  passa  a  ter  um  caráter

performativo e pode ser modelado, inventado, reinventado e reconstruído pelo presente.

A  ideia  da  história  dominada  pelo  presente  baseia-se  numa  célebre  frase  de
Benedetto Croce em  La stone come pensiero e come azione,  que considera que
“toda a história” é “história contemporânea”. Croce entende por isso que “por mais
afastados no tempo que pareçam os acontecimentos de que trata na, na realidade, a
história  liga-se  às  necessidades  e  às  situações  presentes  nas  quais  esses
acontecimentos têm ressonância” [1938, p. 5]. De fato, Croce pensa que, a partir do
momento  em  que  os  acontecimentos  históricos  podem  ser  repensados
constantemente,  deixam de  estar  “no  tempo”;  a  história  é  o  “conhecimento  do
eterno presente” [Gardiner, 1952]. (LE GOFF, 1990 p.18)

  Longe de pretender  alcançar  uma verdade,  Rocha que Voa monta  e  produz com seus

documentos audiovisuais a memória não do que foi o cinema latino-americano ou Glauber Rocha,

mas do que pode ser feito dessas imagens do passado em relação ao presente da montagem e da

ressonância do filme no presente.

        Com o objetivo de nos aprofundarmos nas relações da História com o sistema das artes,

podemos recorrer a três noções colocadas por Jacques Ranciére (2014): o regime ético, poético e

estético.  O filósofo propõe pensar a criação artística abandonando a confusão entre historicidade e

regimes de identificação das artes, colocada pelas categorias chamadas de vanguarda, modernidade

e pós-modernidade.
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    No regime ético,  o modo de ser  da arte  concerne  ao  ethos  –  a maneira  de ser dos

indivíduos e da coletividade -, e a arte é subsumida à questão da imagem. Para Platão, existem

apenas  maneiras  de  fazer  a  arte  e  elas  são diretamente  ligadas  à  questão  da  educação.  A arte

pensada sob o regime ético é diretamente vinculada à noção de política. 

     Em contrapartida, no regime poético, ou representativo, a noção de representação guia os

modos  de  fazer  a  arte,  porém  ela  não  submete  as  artes  à  semelhança,  “é,  antes,  o  vinco  na

distribuição das maneiras de fazer e das ocupações sociais que tona as artes visíveis” (RANCIÈRE,

2014 p.  31). É neste regime em que há a consagração do termo “belas artes” e do que pode ou não

incorporar o mundo das artes.

    Finalmente, no regime estético, a barreira mimética é destituída afirmando a absoluta

singularidade da arte. Ao contrário do regime representativo, ele “identifica a arte no singular e

desobriga essa arte de toda e qualquer regra específica, de toda hierarquia de temas, gêneros e artes”

(RANCIÈRE, 2014, p. 33-34). Ele é estético “porque a identificação da arte, nele, não se faz mais

por uma distinção no interior das maneiras de fazer, mas pela distinção de um modo de ser sensível

próprio aos produtos da arte. ” (RANCIÉRE, 2014, p.32)

    No regime estético, “ o estado estético é pura suspensão”, é o “momento em que a forma é

experimentada por si mesma” (RANCIÈRE, 2014, p. 34). O regime estético é a rúina do sistema de

representação e o que nos permite pensar o filme fora dos regimes de historicidade denominados

por modernidade e pós-modernidade  e o pensar em sua relação com uma concepção antiga de

pensar a forma artística.

    Para Rancière, a “crise da arte” de que se fala muito atualmente apenas assinala a derrota

do paradigma modernista, que se encontra cada “cada vez mais afastado das misturas de gêneros e

suportes” e também das “polivalências políticas das formas contemporâneas de arte”. (RANCIÈRE,

2014, p. 38). O modernismo, teria sido então, a “tentativa desesperada de fundar um ‘próprio da

arte’ atando-o a uma teleologia simples da revolução e da ruptura históricas”. (idem, p. 41).

    O que se chama de pós-modernismo seria a mistura das fronteiras, épocas e sistemas da

arte. 

[...] ruína do paradigma da arquitetura funcionalista e o retorno da linha curva e do
ornamento; a ruína do modelo pictural/bidimensional/abstrato através dos retornos
da  figuração  e  da  significação  e  a  lenta  invasão  do  espaço  de  exposição  das
pinturas por formas tridimensionais e narrativas, da pop art à arte das instalações e
às “câmaras” da vídeo-arte [...] (RANCIÈRE, 2014, p. 41)
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    Vinculado ao termo, o sentido de vanguarda no regime estético das artes passa a ser

encontrado não do lado das novidades artísticas, “mas do lado da invenção de formas sensíveis e

dos limites materiais de uma vida por vir”. (RANCIÈRE, 2014, p. 43). Para o filósofo, a fotografia

e o cinema, o que denomina de “artes mecânicas”, são reconhecidas como artes no regime estético e

se inscrevendo na mesma lógica da Nova História.

Passar dos grandes acontecimentos  e personagens à vida dos anônimos, identificar
os sintomas de uma época, sociedade ou civilização nos detalhes ínfimos da vida
ordinária, explicar a superfície pelas camadas subterrâneas e reconstituir mundos a
partir  de  seus  vestígios,  é  um  programa  literário,  antes  de  ser  científico.
(RANCIÈRE, 2014, p. 49)

    A história na era estética é fundada sob a percepção da “ indefinição das fronteiras entre a

razão dos fatos e a razão das ficções” e de um “novo modo de racionalidade da ciência histórica”

(RANCIÈRE, 2014, p. 54). Em outras palavras, passa a se pensar na construção de uma história que

articule a história do poetas, a literária, à história dos historiadores. “A “história” poética, desde

então,  articula  o realismo que nos mostra  os rastros poéticos inscritos  na realidade mesma e o

artificialismo que monta máquinas de compreensão complexas. ” (Idem, p. 57).

  Dessa forma,  o testemunho e a  ficção passam a fazer  parte  de um mesmo regime de

sentido,  e  ainda,  “escrever  a  história  e  escrever  histórias  pertencem  a  um  mesmo  regime  de

verdade”.  (Idem, p.  58). No cinema, seja pela ficção ou pelo documentário,  a combinação das

imagens e materiais  relacionados na montagem propõe a possibilidade de pensar a história.  No

filme, “o real precisa ser ficcionado para ser pensado. ” (Idem).

        Em  Rocha que Voa,  vemos a centralidade da montagem para a compreensão da

história. Em depoimento de Alfredo Guevara, o intelectual cubano cita o desejo de Glauber Rocha

fazer um filme sobre a história do Brasil com a intenção de mostrar sua visão do Brasil e de sua

história, mas querendo chegar à época contemporânea e eventuais soluções. Em algumas imagens

seguintes,  a  montadora  cubana  Mirian  Talavera  aparece  se  relembrando  de  quando  Glauber  a

entregou uma grande quantidade de materiais, dentre eles foto-animações, trucagens, diversos tipos

de películas, documentos de jornais e revistas, e pediu para que ela montasse o filme. Mirian, ao

pedir orientações de montagem a Glauber, por não ser brasileira e não conhecer a história do Brasil,

comenta  sobre a  réplica  recebida  pelo  cineasta  de que “a história  do Brasil  não existe,  vamos

escrevê-la agora entre eu e você”. 
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      História do Brasil (1974), finalizado alguns anos mais tarde por Marcos Medeiros e

Glauber Rocha, apresenta a vontade do cineasta de dialogar com a história e a sociologia em seu

esforço próprio de construir uma obra artística formalmente livre.

História do Brasil produz um conjunto de significações tecidas pela articulação
entre imagem e som, pela montagem de determinados planos e pela recuperação do
sentido  original  (seja  dos  trechos  de  filmes,  seja  do  papel  social  de  teorias
marxistas e concepções originais de Glauber). No conjunto, o resultado foi uma
interpretação que unifica  a  experiência  histórica  do país  e  revela  seu  potencial
revolucionário. (CARDOSO, 2011, p. 169-170)

      A maneira criativa de Glauber se relacionar com a história assume em História do Brasil

e em seu tipo de fazer cinema não somente uma prática artística,  mas um ato político,  sendo a

tensão entre estética e política fortemente presente em seus filmes, e retomada em Rocha que Voa.

     O filme pensa sobre o processo montagem ao mesmo tempo em que vai sendo montado

(Fig 6.01-04). Ele expõe a prática da montagem nas imagens de Mirian na moviola, fazendo na

película, analisando o material. Em outro momento, Raul Garcia comenta sobre a sincronização de

áudio que fez para  Câncer  (1972),  filme que como Glauber explica em depoimento,  “demorou

quatro dias para filmar e quatro anos para montar”. Raul conta que o áudio do filme estava lento e

dessincronizado e que Glauber se encantou por isso, desejando que ficasse assim.  Câncer, filme

baseado no improviso,  é  considerado um filme de caráter  particular  do cineasta,  que não tinha

intenções  de fazê-lo circular  por  festivais.  Ele  se diferencia  de seus  outros  filmes  pelo tipo de

montagem totalmente experimental que se diferencia de seus outros filmes.
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Fig. 6.01-04: As técnicas de montagem.

    Ao mostrar as máquinas de montagem, os montadores e as histórias de montagens dos

filmes, somos levados a pensar no poder da montagem de imprimir potencialidade nas imagens e

fazê-las fabular sobre a história. Na montagem, o documento audiovisual, esvaziado de sentido e

isento de poder, é apropriado pelo montador - a quem cabe a função de escrever novas histórias.

|A apropriação de vestígios|

     Atualmente, parecemos viver em um imenso banco de dados em que rapidamente tudo o

que  é  produzido  se  transforma  em arquivo.  O  aumento  das  formas  de  produção,  reprodução,

indexação,  armazenamento  e  difusão  de  imagens  e  sons,  alcançado  com  o  desenvolvimento

tecnológico  digital  das  últimas  décadas,  ocasionou  uma  proliferação  desenfreada  de  material

circulando no mundo. A presença massiva de imagens e sons em nossas vidas serviu de catalisador

para a criação de novas obras artísticas e pesquisas acadêmicas sobre esse fenômeno global.

      Na grande coleção de imagens em que o mundo se transformou, sejam elas as de caráter

mental,  como  a  lembrança  pura,  ou  como  os  signos  e  representações  verbais  e  visuais,  elas

aparecem  “ora  como  um  reservatório  de  lembranças,  ora  como  ruína  de  uma  totalidade

irrecuperável”. (GUIMARAES, 1997, p. 16)

O  problema  com o  qual  nos  defrontamos  atualmente  é  que,  à  custa  da  acumulação  e  da
circulação incontrolável e instantânea das imagens (que leva à sua morte precoce, seu desgaste
imediato, sua existência sem duração), atingimos rapidamente a saturação, a inércia, a entropia
de sentido. (GUIMARAES, 1997, p. 16)

      O  crescente  interesse  pelo  uso  das  imagens  estocadas  no  mundo  já  havia  sido

problematizado há 20 anos atrás nas críticas sobre a arte pop, quando esta foi acusada de fetichismo,

complacência e levantando o questionamento se a simples remontagem de imagens na verdade não

as  duplicariam  e  as  reforçariam,  ao  invés  de  atuarem  como  um  posicionamento  crítico.  Essa

hipótese continua como uma possibilidade para pensar o fenômeno da apropriação de imagens na
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cultura contemporânea, mas ao localizarmos o contexto em que essas imagens atuam dentro de um

cinema que se encontra  à parte  do cinema dominante,  de suas convenções  formais  e ambições

comerciais, o trabalho empreendido nas imagens tende a adquirir uma função crítica. Nesse sentido,

tomamos o gesto de apropriação de imagens como propiciador de um olhar atento e sensibilizado,

inseparável do projeto ensaístico.

     A prática de apropriação de imagens pelo cinema é também chamada de found footage,

sendo uma forma de reciclagem, compilação e reutilização de arquivos e materiais encontrados. A

origem do found footage pode ser percebida nas fotocolagens e fotomontagens da década de 1920,

na colagem cubista, e sobretudo, na virada artística dadaísta -  momento em que a arte rompe com a

produção de reflexos e simulacros e se empenha em destacar simbolicamente objetos e processos.

Sua prática no cinema procura dar autonomia às imagens, privilegiando uma intervenção material

sobre a película que pode ser química (aderindo novas camadas de emulsão) ou física (criando

novas formas de montagem).  Neste ponto, podemos perceber como o found footage aparece sendo

uma atualização da prática do palimpsesto que convocamos ao início de nossa pesquisa.

      Em Rocha que Voa, a prática do found footage acontece desde o início do processo de

realização do filme: primeiramente, Eryk Rocha garimpa e recolhe arquivos para compor sua obra,

em um segundo momento,  ele escolhe filmar com diferentes formatos de imagem e misturar as

imagens que produz com as de arquivo, e em um terceiro momento, ele monta, desmonta, acelera,

freia e colore as imagens, também intervindo no som, que também é montado, desmontado e posto

em camadas se relacionando em combinação com as imagens.

     A prática da apropriação das imagens, marcada pelo gesto de voltar a olhar para imagens

do passado contribui  para que possamos  pensá-las  como “um campo de conflitos”  (FRANÇA;

LINS; REZENDE, 2011, p. 56) passível de novas interpretações e lugar de potências construtivas.

Como trabalhar com imagens descoladas de seu contexto social, histórico, e, ao
mesmo tempo, evocar a história complexa dos olhares que se colocam sobre elas?
Se  a  migração  e  a  retomada  de  documentos  provenientes  de  fontes  variadas
tornaram-se  uma  prática  generalizada,  no  cinema,  na  televisão  e  nas  diversas
formas audiovisuais, importa pensar de que modo essa mistura de tempos, lugares
e circunstâncias não resulta, necessariamente, em um projeto unificador, mas, ao
contrário,  em uma  prática  que reconhece,  nas  imagens,  singularidades  que não
podem ser lidas de outra forma sem uma significativa perda de seus referenciais.
(FRANÇA; LINS; REZENDE, 2011, p.64).

       O importante questionamento sobre como trabalhar com as imagens descoladas de seu

contexto visual, reconhecendo o que há em cada imagem que pode ser vista e pensada em outros
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contextos,  e sem que isso desencadeie na perda de seus referenciais,  nos remete à uma questão

antecedente de que o

 arquivo não é nem “puro e simples ‘reflexo’ do acontecimento, nem a sua pura e
simples  ‘prova’.  Ele  deve  ser  sempre  elaborado  mediante  recortes  incessantes,
mediante  uma  montagem  cruzada  com  outros  arquivos.  (DIDI-HUBERMAN,
2012, p. 131)

       Dessa forma, o próprio arquivo não é senão resultado de uma elaboração prévia e de um

procedimento de escolha de quem o produziu. O passado evocado pelo arquivo não é imaculado e

ele necessita ser interrogado para que se torne significante. Andrea França (2010) e Patrícia Furtado

(2010) assemelham o processo de montagem de Rocha que Voa a uma escavação em que Eryk

Rocha se posiciona como um arqueólogo investigando como as imagens do passado se dirigem ao

presente do filme.

A intervenção do cineasta na filmagem – como filmar com película vencida – e,
especialmente,  na  montagem  –  como  colorir  imagens,  congelá-las,  repeti-las,
alterar sua velocidade, sobrepor planos, acrescentar várias camadas de sons a uma
mesma  cena  -,  lembra  que  o  documento  deve  ser  interrogado  como  uma
representação, que as imagens de arquivo não são fragmentos tirados da realidade
passada que o cineasta simplesmente organiza para realizar uma narrativa histórica;
é necessário partir  de questões que os próprios documentos  colocam ao artista,
abrir espaços na narrativa porque é através deles que surgem os vazios e as relações
não percebidas entre as coisas. (FRANÇA; FURTADO, 2010, p. 138-139).

    Como o arqueólogo, Eryk Rocha, na condição de cineasta-montador trabalha com os

arquivos buscando escavar, arranhar, procurar, revelar,  favorecer a emergência de imagens. E o

trabalho de montagem se transforma ao do fotógrafo concebido por Dubois como o de um analista-

arqueólogo “que faz passar as imagens latentes ao estado de imagens manifestas, estas podendo ser

imagens (ou lembranças) de projeção, imagens deslocadas, transferidas, condensadas, manipuladas

por todas as formas de trabalho da dinâmica psíquica” (DUBOIS, 1998, p. 321).

    O cineasta brasileiro Carlos Adriano (2015) coloca a questão de como operar crítica e

criativamente perante uma fonte inesgotável de materiais: “Como saber encontrar (o grande achado

do found footage) os materiais que se procura? Como organizar estes materiais de modo inteligível

e sensível? ” (ADRIANO, 2015, p. 64). Ele identifica uma tônica dominante no found footage que é

o interesse por materiais raros, as evidências dos restos. 

O cinema de reapropriação re(in)staura a experiência das ruínas. Achar a imagem
filmada é reprocessar o tempo reencontrado. Pensar o tempo como montagem de
elementos  heterogêneos:  Justa  posição  poética.  Aproximação  de  realidades
distantes.  Daí  a  graça  e  o  assombro  do  encontro,  do  material  encontrado.
(ADRIANO, 2015, p. 70).
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    A partir do pensamento do cineasta, podemos pensar em como a prática do found footage

em  Rocha que Voa atua recuperando entrevistas encontradas  de Glauber Rocha, trazendo-as da

escuridão  e  esquecimento  do passado e  reinstaurando-as  no  presente  com outras  imagens.  Das

entrevistas,  a  busca.  As  imagens  perdidas,  espalhadas  em filmes,  fotografias,  restos  de  cartas,

desenhos,  palavras,  sons,  são os  restos,  os  fósseis,  os  espectros.  A reapropriação  dos  vestígios

engaja a montagem a recuperar a consciência do cinema latino-americano, cria as ruínas de Glauber

Rocha,  promove  reencontros  com  os  personagens  do  passado  –  e  faz  a  experiência  perdida

sobreviver.
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III. TELA EM TRANSE

|Fragmentos|

     Há em Rocha que Voa (2002) fragmentos de depoimentos e filmes de Glauber Rocha, de

cineastas  latino-americanos,  de  material  de  arquivo  pessoal  e  de  noticiários  cubanos.  Com  o

propósito de analisar a composição fílmica, segue-se uma descrição dos materiais, tanto os sons

como as imagens,  considerando que os diversos elementos do filme (elementos sonoros, ruídos,

músicas, palavras) participam de maneira igual na constituição do sentido e da poética do filme.

    Fragmentos de filmes latino-americanos:  História do Brasil (Glauber Rocha e Marcos

Medeiros,  1971/1974),  Câncer (Glauber  Rocha,1968/1972),  O Leão  de  Sete  Cabeças (Glauber

Rocha, 1969/1970), Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, 1964), Barravento (Glauber

Rocha, 1961), Terra em Transe (Glauber Rocha, 1967) e Cabeças Cortadas (Glauber Rocha, 1970),

Memórias do Subdesenvolvimento (Tomás Gutiérrez Alea, 1968) e  La Pelea Cubana Contra Los

Demonios (Tomás Gutiérrez Alea, 1971), De Certa Maniera (Sara Gomez, 1974), Um Documental

a Proposito do Transito (Sara Gomez, 1971),  Atención Prenatal (Sara Gomez, 1972) e  Año Uno

(Sara  Gomez,  1971),   La  Ultima  Carga  del  Machete (Manuel  Octavio  Gómez,  1968),  Girón

(Manuel  Herrera,  1973),  Brascuba (Orlando  Senna  e  Santiago  Alvarez,  1989),  Memórias  do

Cangaço ( Paul Gil Soares, 1963),  La Batalla de Chile ( Patrizio Guzman, 1974/1975/1977/1979),

Once por  Cero (Santiago Alvarez,  1970),  Rescate (Santiago Alvarez,  1974),  Hanói  Martes  13

(Santiago Alvarez, 1974), Café Arabiga (Nicolasito Guillen Landrian, 1968), Documentário sobre

Cinema Novo (Joaquim Pedro de Andrade, 1968), Garrincha, a Alegria do Povo (Joaquim Pedro de

Andrade, 1962), Viramundo (Geraldo Sarno, 1964/1965), Tire Die (Fernando Birri, 1958/1960), Se

filma Fresa y Chocolate (Rebeca Chavez, 1994), Uaká (Paula Gaitan, 1988).

    Depoimentos de Glauber Rocha: entrevista realizada por Jaime Sarusky (1972), entrevista

realizada por Daniel Diaz Torres (1971), e entrevista realizada por Jose Carlos Asbeg (1979/1989).

Outros depoimentos: Tomás Gutierrez Alea, Santiago Alvarez, Marcos Medeiros, Alfredo Guevara,

Fernando Birri,  Julio  Garcia  Espinosa,  Maria  Tereza  Sopeña,  Mirian Talavera,  Nelson Herrera,

Germinal Hernandez, Nancy Gonzales, Humberto Solás, Osvaldo, Pastor Vega, Manólo Perez, Tato

Quiñonez, Joaquin G. Santana, anônimos de Havana.

65



    Outros  materiais  utilizados:  livro  Poemas Eskolhydos (Claras  e  Em La Habana)  de

Glauber Rocha (1972), desenhos de Glauber Rocha, jornal Granma anos 1970, 1971, 1972 e 1973,

noticiários do ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) dos anos 60 e 70.

    Música:  Grupo  de  Experimentación  Sonora  del  ICAIC,  Manduka  (Pátria  Amada,

Naranjita, De um Extranjero), Doblo 9 – Rap Cubano, Grupo de Toque de Santo de Cayo Hueso,

Grupo Obbawuemilene – Ritmos de Matuca. Paisagem Sonora: Pedro Paulo Rocha, sons indígenas,

depoimento Senhor Artur do acampamento Leodor de Souza do MST, Uaká (Paula Gaitan, 1988).

Gravações e efeitos sonoros: Antoine Bonfanti, 1968 e M. Fano.

    Pela decomposição das referências de imagens e sons envolvidos, podemos perceber a

quantidade de materiais e a extensa pesquisa de arquivo realizada por Eryk Rocha, embora apenas

trinta por cento do filme se utilize das imagens de arquivo. Não nos dedicamos a diferenciar na

descrição dos materiais quais deles são de arquivo e quais foram produzidos pelo cineasta, tendo em

vista que dentro do filme todos eles são reapropriados e se fundem na condição de fragmentos de

realidade  pela  operação  da  montagem.  Como  bem  coloca  Tarkovski  (1998),  “nenhum  dos

componentes de um filme pode ter qualquer significado autônomo [...] E só podemos falar dos seus

componentes  de  uma  forma  muito  arbitrária,  decompondo-o  artificialmente  para  facilitar  a

discussão teórica. ” (TARKOVSKI, 1998 p. 135)

    Foram captadas para o filme imagens em diversos formatos (16mm, 35mm, Betacam,

digital), o que demonstra que a própria materialidade das imagens criadas já difere entre si, assim

como a materialidade das imagens de arquivo. A montagem do som do filme também se realiza na

miscelânea entre os depoimentos encontrados de Glauber, os depoimentos gravados no momento da

realização  do filme,  as  músicas,  os  sons,  e  os  ruídos  –  materiais  que  perdem suas  respectivas

referencialidades espaço-temporais e se somam na polifonia criada pela construção fílmica. 

|As possibilidades da montagem|

    Ao pensar  a  estética  do  filme,  Jacques  Aumont  (1995) destaca  a  noção central  da

montagem para compreender a mobilização de imagens, sons e inscrições gráficas que o cinema

combina e organiza. Originalmente, a existência da montagem se refere desde quase às origens do

cinematógrafo, de uma divisão do trabalho na produção de filmes que muito depressa levou à sua
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execução  em separado,  como tantas  outras  etapas  da  produção cinematográfica,  cada vez mais

especializadas. À princípio, a montagem é considerada apenas uma atividade técnica.

    Como relembra o autor, em seu aspecto original de técnica especializada, a montagem

consiste em três grandes operações: seleção, agrupamento e junção – “sendo a finalidade das três

operações  obter,  a  partir  de  elementos  a  princípio  separados,  uma  totalidade  que  é  o  filme.  ”

(AUMONT, 1995, p. 54) A montagem, portanto, se define como a organização dos planos de um

filme em certas condições de ordem e de duração. Essa definição restrita da montagem determina o

processo  de  duas  maneiras:  estabelece  que  a  montagem  atue  sobre  os  planos  de  um  filme

organizando a sucessão das unidades de montagem e estabelecendo a sua duração.

    A primeira definição de montagem, ainda limitada, coloca o plano como a unidade de

montagem canônica, sendo ele considerado o objeto de montagem. A noção de “plano” abrange um

determinado  conjunto  de  parâmetros  (dimensões,  quadro,  ponto  de  vista,  movimento,  duração,

ritmo, relação com outras imagens) e se trata de uma palavra que pertence ao vocabulário técnico,

se referindo à “unidade de montagem, o pedaço de película mínima que, juntada a outras, produzirá

o filme”. (AUMONT, 1995, p. 39)

    Seguindo nessa noção restrita, o jogo do princípio de montagem se dá a partir de planos e

é produzido dentro da própria unidade do plano, ou seja, ele é previsto antes da filmagem e consiste

basicamente em uma operação técnica objetivando o efeito de continuidade e seguindo uma ordem

linear-narrativa. Ainda dentro desse jogo, a própria relação de som e imagem, da existência da trilha

sonora, é uma relação de consonância em que a trilha sonora do filme é produzida e adaptada à

trilha das imagens do filme.

    Contudo, apesar da concepção restrita no surgimento da montagem, Aumont ressalta que

se é possível considerar que existe algo pertencente à ordem da montagem desde sempre é “que se

trata do relacionamento de dois ou muitos elementos (de mesma natureza ou não) ” e que esse

relacionamento produz “este ou aquele efeito  particular  não contido em nenhum dos elementos

iniciais  tomados isoladamente.  ” (AUMONT, 1995, p.59).  Ele ainda acrescenta aos critérios  de

ordem e  duração  da  montagem  o  da  composição  na  simultaneidade,  ou  mais  simplesmente,  a

operação de justaposição de elementos homogêneos ou heterogêneos. A partir desse complemento,

o autor passa a descrever a montagem de maneira ampliada,  entendendo que “a montagem é o

princípio que rege a organização de elementos fílmicos visuais e sonoros, ou de agrupamentos de
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tais elementos, justapondo-os, encadeando-os e/ou organizando sua duração. ” (AUMONT, 1995, p.

60)

    Tendo como referência essa definição ampliada de montagem, podemos nos encaminhar

para a consideração da análise de quais os tipos de montagem no cinema e o que elas produzem.

    Para Vincent Amiel (2007), teórico do cinema, a montagem além de ser uma operação

técnica, é também o princípio de criação e concepção do filme. Segundo o autor, o século XX não

foi  o  século  da  imagem,  mas  o  século  da  associação  das  imagens  e  do  desenvolvimento  das

convenções formais da montagem. Ele reconhece e diferencia três tipos de montagem: a narrativa, a

discursiva e a de correspondências.

    A montagem narrativa se baseia no princípio mimético e de transparência da imagem em

que se representa um mundo evidente através de uma articulação contínua e linear dos planos. Esse

tipo de montagem representa a tradição clássica do cinema aos moldes do pensamento baziniano16

de  que  a  vocação  ontológica  do  cinema  é  a  reprodução  do  real.  Para  André  Bazin  (2014),  a

montagem deve ser  utilizada  para reduzir  a ambiguidade do real,  já  que na realidade,  nenhum

evento jamais é dotado de um sentido determinado a priori. Para tanto, o cinema deve se esforçar

para produzir essas representações ambíguas e construir uma fábula cinematográfica que possibilite

a ilusão do real.

    Já a montagem discursiva, de forma diferente, se caracteriza pela intenção de representar

um mundo ainda por construir e buscar isso através da descontinuidade e da confrontação de planos.

Esse tipo de montagem segue uma lógica inteligível na qual as imagens funcionam como enxertos

que estabelecem uma relação de sentido dialética. Encontramos as bases teóricas desse modelo de

montagem discursiva no cine-dialética, proposto por Eisenstein, que concebe o cinema como uma

maneira de refletir sobre o real atribuindo a ele certo juízo ideológico.

    A noção de fragmento surge no cinema de Sergei Eisenstein (2002), cineasta soviético e

teórico do cinema, que introduz a ideia de que o filme deve ser encarado como um instrumento de

leitura do mundo, a partir da perspectiva de que o real não possui qualquer interesse fora da leitura

que se faz dele  e  fora do sentido que se lhe atribui.  Ao superar  a noção baziniana,  Eisenstein

16Referente a André Bazin, influente crítico de cinema e teórico francês, cofundador da célebre revista de crítica de 
cinema francesa Cahiers du Cinemá. 
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concebe  o  filme  como  um  discurso  articulado  em  que  a  unidade  de  filmagem  não  é  de

representação, mas de discurso.

    Para Eisenstein, a noção de fragmento é polissêmica e possui pelo menos três acepções

diferentes, mas complementares: o fragmento considerado como elemento da cadeia sintagmática

do filme e que se define por sua articulação com outros fragmentos; o fragmento como imagem

fílmica em que pode ser decomponível em elementos materiais da representação fílmica (tamanho

do  quadro,  duração,  luminosidade,  contraste,  sonoridade  etc.),  sendo a  decomposição  encarada

“como meio  de ‘cálculo’,  de domínio  dos elementos  expressivos e  significantes  do fragmento”

(AUMONT, 2008, p.82); e o fragmento como um corte extraído do real, trabalhando com uma

imagem que se remete apenas ao que está colocado dentro do quadro e abdicando da ideia de uma

“janela aberta ao mundo”, de uma relação da imagem com o que está fora de campo.

    O modelo com o qual os fragmentos em Eisenstein se relacionam deriva da filosofia

marxista e do materialismo dialético, e nele o conflito entre os fragmentos, e também dentro dos

fragmentos, é articulador de um discurso fílmico intimamente ligado a um viés ideológico. Embora

os diversos elementos sonoros, ruídos, músicas, palavras, estejam em relação de igualdade com as

imagens na montagem, eles atuam de maneira autônoma com relação ao sentido, podendo reforça-

la, contradizê-la ou simplesmente manter um discurso paralelo com ela. A montagem discursiva

tem  como  objetivo  influenciar  o  espectador  modelando  sua  opinião  e  seu  ponto  de  vista,

pressupondo a existência de uma relação psíquica do espectador com a forma do filme.

  Pela  assimilação  e  superação  do  modelo  eisensteiniano,  a  emergência  da  imagem

videográfica  possibilitou  a  abrangência  da  noção  de  fragmento  pensado  a  partir  das  novas

possibilidades  estéticas  e  novas  combinações  proporcionadas  pela  imagem  digital  e  o

desenvolvimento tecnológico dos recursos de edição e intervenção na imagem.

    A edição é mais presente na imagem do vídeo do que na imagem do cinema, havendo a

substituição  do  plano-sequência  por  uma  multiplicidade  de  curtos  fragmentos.  No  lugar  de

existência por uma sequência de planos, as imagens videográficas são trabalhadas pela colagem –

uma imagem sobre a outra, uma ao lado da outra, uma dentro da outra. Dessa forma, se impede de

saber quando termina um plano e quando outro começa, indo contra a própria noção de plano que já

comentamos.   “Ao  contrário  do  cinema,  o  vídeo  é  o  lugar  da  fragmentação,  da  edição,  do
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descentramento, do desequilíbrio, da politopia (heterogeneidade estrutural do espaço, da velocidade,

da dissolução do Sujeito, da abstração (não figurativismo). ” (DUBOIS, 2004, p. 14)

    Indo além de uma relação estrita de confrontação, a que também podemos perceber entre

os materiais de  Rocha que Voa, consideramos que o fragmento não é senão uma matéria-prima

desprovida de um sentido inicial, e que as imagens em movimento não funcionam todas do mesmo

modo e a operação de montagem não é a mesma para todas.

    Chegamos então, finalmente, na montagem de correspondências, o modo de operação de

montagem que mais nos concerne e que consiste na aproximação de elementos que até então nunca

tinham  sido  aproximados,  e  como  caracteriza  Amiel,  “uma  montagem  sem  fios,  sem  recurso

narrativo ou intelectual, sem justificação exterior. ” (AMIEL, 2007, p. 77). O cineasta, neste tipo de

montagem, se assume como o montador do filme, e imprime um ritmo à expressão fílmica em que a

sensação ultrapassa a representação e em que a sua visão enquanto criador pode legitimar.

Correspondências: ecos formais valorizados pela montagem, mas cuja experiência
não se esgota na sensação. Esta poderia ser a definição dessa colagem à distância
que, de longe em longe, cria efeitos sensíveis que provocam eles mesmos relações
de  significado.  Os  sentidos  engrenam  a  substituição,  que  por  sua  vez  produz
sentido. (AMIEL, 2007, p.80)

    O autor nos leva a questionar sobre qual o lugar da montagem para um filme que não é

necessariamente nem narrativo e nem demonstrativo. “Uma vez que esta já não tem de articular a

representação de uma acção, nem a lógica de um raciocínio, que transformação poderá ela operar,

que escansão lhe podemos pedir que produza? “ (AMIEL, 2007, p. 77).

     Ao colocar essa questão, podemos repensar até que ponto o cinema está ligado ao seu

dispositivo, e a que ponto ele deixa de ter função e passa a se tornar expressão, se impondo por

aquilo que é.  A montagem de correspondências, aparece então, como uma necessidade de recolocar

as qualidades da montagem, da condição da ordem e da duração, transpondo para a perspectiva de

uma poética do cinema.

 Já não são portanto nem a narrativa nem o discurso que legitimam a unidade do
plano e a sua articulação com os outros, mas as relações de sensibilidade que estes
podem  estabelecer,  a  síntese  de  movimentos  que  só  este  procedimento  pode
evidenciar.  (AMIEL, 2007 p.88)

        No sentido de substituir a ideia da interrupção do fluxo visual (corte) e da denominação

(plano), na montagem de correspondências o que se impõe são os ritmos e as rimas. Vale ressaltar

que a noção de ritmo que se concebe aqui se diferencia da do pensamento do cineasta e teórico
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Tarkovski (1998, p. 141), onde o ritmo depende da pressão temporal do interior das imagens. Na

visão deste, o ritmo é criado por algo que é inerente ao plano das imagens e a montagem é apenas

um elemento secundário que evidencia a qualidade dessas imagens.

    A montagem de correspondências, ao valorizar a forma, provocar mudanças de fluxo

temporal e se mostrar aberta invocando o acaso criativo, privilegia as sensações de velocidades,

pausas, repetições, conexões, conflitos, disjunções etc. O montador, na sua condição de ensaísta,

cria seu ritmo e suas rimas com o material com quem trabalha.

Ao solicitar  ao espectador a possibilidade de retrocessos,  de recordações ou de
sensações  deslocadas  (tal  imagem  ou  tal  som  que  adquirem  a  posteriori  uma
significação  e  uma  ressonância  afectiva  diferente),  ordena,  imobiliza,  uma
construção, no entanto, recebida a priori como imóvel. (AMIEL, p. 83)

    A montagem, se diferencia, assim de um modo de expressão como a linguagem ou uma

tentativa  de  registro,  sendo  ela  um “fragmento  do  real  que  se  dá  a  apreender,  às  vezes  com

dificuldade” (AMIEL, 2007, p. 89). A montagem de correspondências ganha folêgo pela estética

videográfica no cinema.

    Dubois (2004) interroga o que é a imagem videográfica. O termo “vídeo” que pode ser

considerado  um  sufixo  ou  prefixo,  aparece  sempre  flutuante,  “como  um  periférico,  uma

especificação, uma variante, uma das várias formas possíveis de uma entidade que vem de outro

lugar que não lhe pertence” (DUBOIS, p. 71). O vídeo é o ato de olhar fundador das imagens

existentes: uma “imagem-ato”, lugar de flutuações.

    O  vídeo,  além de  aparecer  como  imagem,  também  é  um processo,  dispositivo  de

circulação,  meio  de  comunicação,  funcionando  como  meio  de  ligação  entre  o  cinema  e  as

tecnologias digitais e informáticas. Ele “se propõe a ser ao mesmo tempo uma imagem existente por

si mesma e um dispositivo de circulação de um simples ‘sinal’”. (Idem, p.74).  Para este trabalho,

nos detemos a considerar o vídeo na condição de imagem e pensar nas suas especificidades estéticas

e novas formas de montagem.

    A imagem eletrônica pode copiar e corresponder às formas de representação da imagem

analógica e por programas de edição tais como uma moviola, ou seja, não há impedimento de que

os  modelos  de  montagem  da  imagem  cinematográfica  sejam  reproduzidos  pela  montagem

videográfica.  A  forma  como  a  imagem  representa  pode  ser  copiada,  mas  o  vídeo  abre  a

possibilidade  para  novos  efeitos  plásticos  e  intervenções.  “Em  vídeo,  os  modos  principais  de
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representação  são,  de  um  lado,  o  modo  plástico  (a  “videoarte”  em  suas  formas  e  tendências

múltiplas) e, de outro, o modo do documentário (o “real” – bruto ou não – em todas suas estratégias

de representação. ” (Idem, p. 77). 

    De maneira geral, o vídeo é aberto à inovação e à experimentação, ajudando a relativizar

o modelo narrativo do cinema e desenvolvendo a diversidade de novos modos de linguagem. A

estética de videográfica consiste em uma força expressiva através das práticas que pertencem a

“lógicas diferentes e põe em jogo questões de ordem muito diversa que as do cinema. ” (Idem,

p.77). Alguns parâmetros estéticos surgem, desssa forma, com o vídeo.

        A perda da pertinência do conceito de espaço off (“fora do quadro”) para a existência

de uma imagem totalizante é característica da mixagem das imagens que ocorre na “montagem

vertical” do vídeo. Na imagem videográfica já não se espera nada mais que esteja fora da imagem e

do  quadro,  referência  ao  plano  que  já  citamos  anteriormente.  Há  o  benefício  de  uma  visão

totalizante sobre a imagem.

[...] virtualmente, com a multiplicidade das imagens na imagem, é como se o vídeo
não cessasse de afirmar sua capacidade de tudo integrar, como se dissesse que tudo
está ali, na imagem (sobre a imagem, sob a imagem), não há nada a esperar de um
“fora” que já foi incorporado e interiorizado desde o início. (DUBOIS, 2004 p. 93)

       O vídeo instaura novas modalidades de funcionamento das imagens que justiquem sua

fragmentação,  sua perda de hierarquização e referência.  Como bem se expressa Dubois (2004),

“estamos em um universo que absorve e regurgita  tudo, estamos em um mundo sem limite,  e,

portanto, sem espaço off [...]” (p. 94). 

    A mixagem de imagens, a mescla, pode ser observada mais do que a montagem de planos.

Três  procedimentos,  segundo  Dubois,  constam  nesta  prática:  a  sobreimpressão  (de  múltiplas

camadas), os jogos de janelas (sob inúmeras configurações) e a inscrustação (ou chroma key).

     A sobreimpressão é o que visa sobrepor duas ou mais imagens, fazendo com que cada

imagem  funcione  como  uma  superfície  translúcida  em  que  se  consegue  ver  através.  Este

procedimento é o da montagem do palimpsesto e é o que predomina em Rocha que Voa. O uso das

sobreposições é o lugar em que a quantidade de imagens envolvidas na montagem consegue se

arranjar, se espremer,  se ofuscar, se desvanecer na agitação das camadas que se misturam e na

espessura da memória criada.
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| Conflitos, ritmos e rimas |

     A imensa quantidade de materiais (sons e imagens) trabalhados em sobreposições e em

movimento, e a montagem não hesita em freiar, acelerar, cortar seu material e explorá-lo de formas

diferentes. O fluxo aparentemente descontrolado de imagens pode ser encarado como parte de um

ritmo,  que  como  já  retomamos,  imposto  pelo  mar.  Ora  calmo,  ora  tempestuoso,  a  presença

constante da oscilação das ondas do mar imprime ritmo no ensaio fílmico. Os sons de batuques

africanos recorrentes também compõem as imagens embaladas pela música ritualística e o estado de

transe (Fig. 7.01-04) convocado pela montagem. 

 

Fig. 7.01-04: Imagens do transe.

    As  imagens  de  pessoas  comuns  dançando  nas  ruas  de  Cuba,  dos  rituais  africanos

mostrados  em  Leão  de  Sete  Cabeças (Glauber  Rocha,  1969/1970),  da  baiana  rodando  em

Viramundo (Geraldo Sarno, 1965), assim como das manifestações políticas das multidões no filme

são aceleradas, freadas, relacionadas umas com as outras existindo apenas nessa condição. A baiana

roda, o cubano roda, as imagens se confudem na velocidade do batuque africano, nos contrastes de

preto e branco, nas imagens coloridas dos rituais. O cinema Tricontinental, do Brasil, de Cuba, e do
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Congo  se  realiza.  O  cineasta  declara  “[...]  faço  filmes  ficcionais  ligados  à  realidade  latino-

americana  e  daí  surge  uma  nova  linguagem  que  expressa  os  mitos  mais  profundos  do  povo

americano, herdados da cultura negra, da cultura índia, das imagens, da imaginação visual [...] “

(Depoimento de Glauber Rocha. ROCHA, 2002).

    As imagens correspondem ao interesse “afro latino-americano” de Glauber Rocha de

trabalhar com as imagens, de ter ido buscar no Congo a alegoria do colonialismo e de suas raízes

africanas,  sem negar  o seu olhar  de brasileiro,  baiano,  latino-americano.  O estado de agitação,

angústia, alteração de consciência, sonho, dança ritualística está no ritmo das imagens.

  Além de Glauber Rocha, vemos imagens constantes em referência à Che Guevara durante

o filme (Fig. 8.01-02), em material  de arquivo e em seu rosto gravado nos muros e prédios de

Havana.  O herói  ainda  vive  na  paisagem da  cidade  e  na  memória  dos  arquivos  e  as  imagens

mostram.

 

Fig. 8.01-02: Imagens de Che Guevara.

     Em determinada passagem do filme, a montagem de uma imagem de Glauber Rocha

intercalada rapidamente e repetidamente com uma imagem de Che Guevara cria um movimento que

relaciona,  tensiona  e  interroga  essa  composição.  O  que  poderia  significar  uma  associação  da

imagem de Glauber Rocha à imagem de Che Guevara? As imagens intercaladas repetidas vezes em

alta velocidade dão um efeito inicial de contraste seguido à um efeito de fusão (Fig. 9. 01-03).
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Fig. 9.01-03: A relação Glauber/Che.

    O encadeamento  das  imagens  intercaladas  e  repetidas  em um primeiro  nos  permite

diferenciá-los,  ainda  haja  uma  semelhança  por  imagens  de  ambos  serem  em  preto  e  branco,

atemporais, e de certa maneira parecidas na posição oposta que seus rostos ocupam. O aumento da

velocidade dessa repetição resulta em apenas uma imagem e Glauber e Che se tornam apenas um.

Primeiramente, as imagens se relacionam pela confrontação e pelo conflito, nos permitindo pensar o

que pode aproximar esses dois indivíduos e o que pode nos permitir diferenciá-los, e em segundo

momento, nos leva a ver os dois como uma imagem só.     

    O posicionamento de Glauber, caracterizado por seus ideais revolucionários e grande

admirador  das  figuras  políticas  da  Revolução  Cubana,  como  Che  Guevara  e  Fidel  Castro,  o

configurou  como  um  personagem  mítico  do  Brasil  e  do  Cinema  Novo.  Conhecido  pelo  seu

pensamento  barroco  e  fala  prolixa,  e  também  por  vezes  incoerente,  Glauber  em  determinado

momento chegou até a elogiar a ditadura militar, comparando o general Golbery do Couto e Silva,

um dos  mentores  do  golpe  militar  de  1964  com seu  amigo,  o  antropólogo  Darcy  Ribeiro,  se

referindo ao general como “um dos gênios da raça” e aos militares como “legítimos representantes

do povo”. Glauber constituía, assim como o herói Che Guevara, a contradição de uma ideologia

revolucionária que se confundia com a austeridade e a violência das ideias que combatia.

    Localizado  em um momento  posterior  à  morte  de Che Guevara  (1967),  Glauber  se

posicionava no início dos anos 1970 como o novo herói latino-americano em Cuba. 

Glauber era uma personalidade. Eu gostava dos seus cabelos, naquele tempo ninguém tinha
cabelos compridos. Admirava sua mania de colocar cada sapato de uma cor, sempre andando de
ônibus apesar de ter um carro à sua disposição. Era sempre reconhecido nas ruas, acenava como
um herói  latino.  Ele  mandava  no hotel,  todos o adoravam.  (VENTURA,  2000,  p.290 apud
PAIVA, 1996)

    Tanto o cineasta como o guerrilheiro assumem a condição de um novo tipo de intelectual

proposto por Glauber Rocha em uma parte de seus depoimentos durante o filme:
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[...]  a  primeira  coisa  que  o  intelectual  latino-americano  tem  que  fazer  é  desmistificar
completamente, abandonar esse papel de intérprete e crítico da História sem uma participação
concreta  política  na  História.  Essa  contradição  foi  resolvida  inclusive,  no  seu  nível  mais
significativo, não só para a América Latina como para todo mundo, na figura do Che que foi ao
mesmo tempo um pensador político e um prático político. Então, o que fez com que o Che se
convertesse em um mito importante para todo o mundo, para a juventude revolucionária do
mundo,  do  oriente  ao  ocidente,  foi  justamente  porque  encarnou  uma...uma..encarnou  essa
contradição em si, não? Foi a síntese de uma nova proposição de homem. Imaginou uma força
mítica para isso. (Depoimento Glauber Rocha, ROCHA, 2002)

      As imagens isoladas de Glauber Rocha e de Che Guevara poderiam ser apenas uma

qualquer imagem de Glauber Rocha e uma qualquer imagem de Che Guevara, mas colocadas em

relação  pela  montagem,  adquirem  um sentido  novo  criando  aberturas  ao  olhar  do  espectador.

Podemos pensar que a aura da obra, tão problematizada por Walter Benjamin (1969) em seu célebre

texto17, possa ser evocada a partir da apropriação dessas imagens que se interrogam. A aura, o sopro

de algo imaterial que envolve uma obra, acusado por Benjamin de estar perdido em um mundo

dominado pela reprodutibilidade técnica, pode então ressurgir em forma de montagem e criar novos

lugares para a memória do que foi Glauber Rocha e Che Guevara, essas duas figuras importantes

em suas particularidades para a América Latina.

    Em declaração dada em entrevista18, o cineasta Eryk Rocha (2001) explica que a escolha

de filmar grande parte da cidade de Havana com película em preto e branco se deu por uma questão

de necessidade, devido ao baixo orçamento que obtiveram para a realização do filme, e que essa

necessidade se transformou em uma estética que possibilitou mostrar Havana como uma cidade

parada no tempo, pois “em geral os lugares ainda estão iguais, 30 anos depois. ” (ROCHA, 2001).

Há imagens em preto e branco da cidade,  do trânsito,  de pessoas, dos lugares frequentados por

Glauber que vão aparecendo ao longo do filme (Fig. 10.01-04). As imagens das pessoas comuns de

Cuba  postas  em  relação  com  as  outras  imagens  ganham  sentido  de  que  elas  pertencem  ao

imaginário do cinema latino-americano e de que estão suspensas no tempo, não são as pessoas do

passado e nem do presente, mas a corporificação do que é Cuba no instante do filme. 

17BENJAMIN, W. A obra de arte na época de suas técnicas de produção. In: A ideia do cinema. Rio de 
Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1969. P. 55-95

18COUTO, José Geraldo. “Cuba em Transe” Doc On-line, 08, fevereiro, 2001. Disponível em: 
www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0802200106.htm
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Fig. 10.01-04:. As pessoas de Havana.

    Ainda  que  pouco  importe  a  intenção  do  cineasta  de  querer  dizer  isto  ou  aquilo,  a

orientação do olhar de Eryk Rocha já revela uma posterior intervenção concretizada na montagem

que joga com o tempo, colocando-o em suspensão, e rompendo com o fluxo do olhar e da história.

O tempo da montagem em Rocha que Voa não é senão o tempo da cabeça e do olhar do montador.

    Em um plano sequência  (Fig.  11.01-02),  vemos  em preto  e  branco imagens  de  um

trabalhador em uma construção empurrando um carrinho de mão. Ao mesmo tempo, escutamos a

voz de Glauber Rocha declarando a necessidade da existência de um novo intelectual:

 Então, hoje eu acredito que o intelectual deve se retirar dessa posição privilegiada
e se integrar no processo político. À medida que se integra no processo político,
que  se  transforma  também  num combatente,  num revolucionário,  num prático
político, aí ele está justamente se transformando, se coletivizando, e passa a ser um
homem  que  trabalha  dentro  de  um  processo  revolucionário,  evidentemente
estudando e dando sua contribuição para o estudo, para o conhecimento do homem,
mas  sem  se  colocar  nessa  posição  privilegiada.  (Depoimento  Glauber  Rocha,
ROCHA, 2002)
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Fig. 11.01-02: Homem trabalhando na construção.

        A imagem do trabalhador,  comum,  ordinário,  realizando  um trabalho braçal  de

construção,  em simultaneidade à fala  de Glauber sobre a integração do intelectual  à sociedade,

mostra a conscientização da igualdade de que fala seu discurso sobre a relação de igualdade das

posições de intelectual e operário que deve existir para que ocorra o processo revolucionário. O

depoimento do cineasta guia a maneira como olhamos para a imagem, mas o que compõe o sentido

são as associações e disjunções que voz e imagem produzem quando colocados em simultâneos no

mesmo instante da tela.

      O texto aparece no filme de várias formas diferentes. Alguns funcionam como enunciado

diegético, em uma função de legenda, em que lemos nomes de locais e datas, como da cidade de

Havana,  o  bairro  Cayo  Hueso,  Rio de  Janeiro,  ou  indicam os  nomes  dos  entrevistados  e  seus

depoimentos, em imagem ou voz. Entretanto, além da função de referência entre imagem e texto,

comum nos filmes documentais pedagógicos que buscam explicar o que se vê, em Rocha que Voa a

legenda aparece frequentemente no tempo ou diferente do som ou da imagem, provocando uma

descontinuidade.

    O letreiro/legenda (Fig. 12. 01-02) aparece ora para que se saiba de quem é a voz que

escutamos e ora aparece para que possamos ler a imagem, quase nunca em conjunto aos dois (voz e

imagem), o que suspende o texto, de sua condição diegética e função de referência, para uma coisa

em si. A voz, a imagem e o texto, três instâncias separadas que irrompem de maneira disjuntiva e

não coordenada no instante da tela se tornam uma coisa só indivisível. Podemos pensar no uso do

texto  do  filme  como  uma  forma  de  “pensar  diretamente  em  imagens  para  contornar  o

‘aprisionamento’ que o recurso à linguagem implica. ” (DUBOIS, 2004, p. 280)
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Fig. 12.01-02: Letreiro-legendas.

   Outra forma em que o texto se apresenta na montagem são pelos letreiros (Fig. 13.01-04).

As  palavras  soltas,  as  questões,  as  frases  também  saem  do  domínio  da  palavra  para  se

transformarem em imagens.  A palavra se impõe à imagem e é guia para um pensamento,  uma

indagação, um sentimento, uma reflexão. 

Fig. 13.01-04: Letreiros do filme.

    O  texto  também  aparece  nos  escritos  de  Glauber  Rocha  (Fig.  14.01-06)  em  seus

rascunhos, poesias e cartas de amor para a companheira da época Tereza, momento do filme em que
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o relato sobre Glauber  adquire  o tom particular  e  íntimo do romance dos  dois.  Os escritos  do

cineasta  para ela  são impressos  nas  imagens  do céu e de Cuba e  tomam a tela,  sobrepõem as

imagens com sua letra e seus traços. Podemos pensá-los na percepção de palavras integradas aos

sons e às imagens que funcionam como uma caixa de ressonância e dissolução do sujeito. 

Fig. 14.01-06: Vestígios dos traços de Glauber Rocha.

    Neste caso, “pensar, ver e escrever passam a constituir um só e mesmo gesto” que se

“abre cada vez mais ao infinito” e que tende a apagar o sujeito pela imagem. (DUBOIS, 2004, p.

284). O texto, seja por aparecer muito rápido na tela ou por aparecer somente em pedaços, não nos
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permite a leitura completa.  Os escritos de Glauber são poemas, rabiscos, desenhos, rascunhos –

restos e vestígios que ficaram do cineasta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os caminhos do cinema são todos os caminhos

    O filme-ensaio produz mais do que pontos de vistas sobre as coisas. A simplicidade da

afirmação, em contraposição ao pensamento de que “todo filme é um ponto de vista”, levanta a

qualidade da potência do filme-ensaio, este quarto domínio capaz de propor um novo contorno ao

modo de pensar os filmes e o mundo. O filme-ensaio não é a representação de um mundo, mas a

possibilidade de acessá-lo em diferentes formas, e esta proposição pode se tornar mais evidente

quando pressupõe um convite ao espectador para participar desse acesso. O filme-ensaio não é a

construção de um ponto de vista, mas o agir de uma subjetividade pensante que surge na dupla

composição entre criação e experiência. 

Rocha  que  Voa,  em  sua  condição  de  filme-ensaio,  pensa  em  sua  forma  e  convida  o

espectador a pensar junto, seja pela sensação da experiência do transe e da vertigem, na desordem

dos elementos que mostra na tela, ou pelo o que está implicado no que mostra, em seu discurso.

Não  acessamos  o  filme  apenas  pelo  caminho  narrativo,  mas  também  pelo  poético.  Aliás,  o

descompromisso com os moldes de uma narratividade, enriquecem sua condição estética de propor

rupturas.  E não falamos do filme como um sistema de acesso intelectual, derivado de uma afetação

estilística ou de estratégias da retórica, mas de uma forma ensaística que propõe experiências e que

se revela em um modo contemporâneo de se relacionar com as imagens.  Ainda que seja muito

visível  em  outras  áreas  do  cinema  expandido,  principalmente  das  “vídeo”(artes,  instalações,

performances  etc),  cabe  reforçar  o  lugar  do  cinema,  como  expressão  artística,  mas  também

dispositivo arquitetônico (a da sala de cinema), na condição de local acolhedor de filmes cada vez

mais afastados dos cânones da representação.

Desmistificando  uma  suposta  pretensão  de  discurso  cinematográfico  reservado  às  elites

intelectuais, destacamos o crescimento de festivais brasileiros e cinemas na esteira das novas formas

de construções narrativas, de discursos e de olhares abertos à subjetividade, às novas formas de

montagem e à vida de homens comuns. O cinema ensaio é o cinema das possibilidades. Em uma

época em que parece inevitável  o desmoronamento do modelo da representação,  e a crença no

mundo e nas imagens se encontra cada vez mais abalada, voltar a olhar as coisas de outra forma e

sob outros discursos parece ser necessário para a construção de novos caminhos de enfrentamentos,

resistências e de uma nova crença nas imagens.
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    Alguns filmes recentes como Martírio (Vincent Carelli, 2016), A cidade onde envelheço

(Marília  Rocha,  2016),  Precisamos  falar  do  assédio  (Paula  Sacchetta,  2016)  são  exemplos  da

abertura do cinema ao encontro do Outro, sendo ele o indígena, o estrangeiro, a cidade, a mulher

silenciada, ou um passado cinematográfico pouco reconhecido. No movimento de encontro a este

outro, a ficção se abre ao improviso, o documentário é performático, a experiência é evidenciada e

os assuntos urgentes da atualidade irrompem em tela mostrando que o ofício dos filmes constrói

vários  caminhos  e  propõe  ao  espectador  pensar  sobre  as  imagens  do  mundo  que  queremos  e

precisamos. O filme-ensaio, no interstício das formas, vai surgindo nas produções audiovisuais e

tomando seu lugar “fugidio” de domínio cinematográfico e ganhando consistência teórica.

    A forma do filme-ensaio é atual porque atualiza o passado, a crise, porque se instaura na

simultaneidade do presente que é – na condição de devir, de atualização. 

   O esforço de pesquisar quais os fragmentos de filmes foram apropriados, ver as imagens

em seus  contextos  originais  e  perceber  a  montagem delas  em  Rocha que  Voa,  se  mostrou  um

trabalho também arqueológico. As referências dos arquivos utilizados no filme não estão dadas,

quer dizer, estão listadas nos créditos, e coube a nós buscar qual imagem se referia a qual filme.

Dadas as inúmeras referências, a análise do filme afirmou a pertinência em ser realizada mais nas

próprias dobras e linhas surgidas no filme do que na relação com outros filmes. A relação com os

conceitos  e  teorias  que  apareceram no caminho  de  análise,  e  o  tom ensaístico  que  propomos,

impediram que nosso objeto ficasse “ensimesmado” em uma análise autorreferente.

     Nos engajamos no pensamento ensaístico da montagem do filme para compreender suas

estratégias e operações com o material de arquivo. Foi preciso reconstituir o caminho do filme para

poder  interpretá-lo,  criticá-lo  e  analisá-lo  criativamente.  Analisar  um filme-ensaio  é  um duplo

esforço de pensamento ensaístico, algo que poderíamos chamar de crítica da crítica. 

    O filme se sustenta no conceito de palimpsesto. Os rasgos das imagens, os ruídos, os

restos dos materiais, os noticiários, os papéis, as imagens de Havana etc. fazem uma colagem do

que foi Glauber Rocha, do que produziu o movimento do novo cinema latino-americano, do que

suas ideias temiam, do que buscavam e do que de fato realizavam. As camadas do palimpsesto

mostram em suas transparências e opacidades o seu comprometimento e a sua capacidade de tomar

de volta o que foi perdido, o esquecido, o pequeno, o distante, o utópico. 
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O que amontoa, excede, ultrapassa, contamina. As camadas da imagem indicam o que se

pode ver no palimpsesto, mas não mostram inteiramente o que ele é. O palimpsesto não é uma parte

inteira.  A imagem que irrompe de outras imagens,  o sonho do qual se lembra brevemente,  em

flashes, cortes, reminiscências, é tomada pelas mãos do montador, que organiza, reorganiza, volta e

se perde no que há e no que pode existir neste presente através das imagens. 

Ficar ou atravessar

    A construção de  Rocha que Voa não busca datar  a época de 1971 apesar de deixar

evidenciado o recorte cubano, a centralidade da figura de Glauber Rocha, e acima de tudo, de sua

importância no cinema latino-americano. O filme evidencia a intenção de realizar uma homenagem

à  Glauber,  e  destaca  o  romantismo  da  esquerda  revolucionária  da  época.  A  prolixidade  dos

discursos,  a  estética  do sonho,  baseada  na irracionalidade  e  metafísica  dos  discursos,  mostra  o

transe político da época, o que atualizado pelo filme, dá sentido ao nosso presente. Marcado por

ideias  radicais  que  ganham  cada  vez  mais  adesão,  engajamentos  seletivos,  maniqueísmos  e

polaridades  que escorrem nas  timelines  de nossas vidas,  o presente requer um esforço extra  de

compreensão e pensamento para que possamos sair do transe. Em determinadas partes do filme,

percebemos a caricatura de discursos românticos que ainda se fazem presentes,  não em tom de

sátira,  mas  de  simpatia,  e  até  complacência,  pelos  grandes  ideais  utópicos  do  cinema  latino-

americano realizado em Cuba. 

    Em dezembro de 1972, Glauber Rocha deixou a ilha de Cuba e “as insatisfações pessoais

com a precariedade econômica e a cobrança de maior rigidez política e comportamental, bem como

o desejo de realizar  seus projetos individuais  certamente pesaram nessa decisão.  ” (VILLAÇA,

2010, p. 262).

    Ao  pesquisar  sobre  o  cinema  cubano,  a  vida  de  Glauber  Rocha,  as  cartas  que  ele

correspondia com sua família e amigos do Brasil, chegamos a relatos da dificuldade de Glauber

conseguir trabalhar no ICAIC com os limites da censura, das regras para realizar seus filmes e dos

conflitos  que  teve  ao  realizar  História  do  Brasil e  sua  indisposição  em trabalhar  com Marco

Medeiros. 

[...]o exílio foi,  acima de tudo, uma experiência sofrida e dolorosa que afastou o
cineasta dos seus projetos coletivos e o jogou numa solidão que não era apenas a
ausência dos amigos ou a saudade do país, mas uma espécie de isolamento político.
Do exílio sonhado e desejado ao exílio dilacerado, a experiência internacional de
Glauber revelou os limites e as fragilidades da sua condição: vivendo no exterior,
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sem recursos financeiros próprios, nem apoio institucional garantido. Foi uma das
épocas  mais  difíceis  para  Glauber,  como  se  pode  verificar  na  correspondência
mantida com amigos e familiares no Brasil. (CARDOSO, 2008, p. 04)

    Ainda que durante o seu período Glauber fosse bem recebido em Cuba, estava insatisfeito

com os campos de guerrilha, desacreditado na militância direta e angustiado com sua condição de

exilado, como escreve em poema.

Cada fogo diz a fúria diz a razão?

Neste front pelos asfaltos ou selvas

Há que lutar contra o facismo contra o capitalismo

contra a ditadura da burocracia socialista, socialismo?

Quem sonha?

A mão se diz meu destino, minha missão!

Quantos mortos nas selvas ou nas celas

Choques elétricos balas nos pulmões

Estes heróis terríveis diversos

Esses homens estas febres loucas contra a opressão...

Olho, me exilo solitário em morte mais terrível...

(ROCHA, 1970 apud VENTURA, 2000, p.  292)

    Eryk Rocha estudou na Escola Internacional de Cine y TV, em Santo Antonio de Los

Baños, Cuba. A Escola,  criada em 1986 pelo Estado cubano, administrada pela Fundação NCL

(Nuevo  Cine  Latinoamericano)  contou  com  apoio  do  ICAIC,  que  até  então  ainda  existia.  As

limitações  ideológicas  e  alguns  tipos  de  censura  nunca  foram escondidas  pela  Escola,  que  as

colocaram desde o discurso de sua inauguração pelo então presidente e cineasta argentino Fernando

Birri.

Destacou que  ali  se  defenderia  tanto  o  realismo  crítico-mágico  como  realismo
mágico-crítico, e ainda alertou: ‘fique claro a todos que esta Escola é construída
com  blocos  de  cimento  pré-fabricados,  mas  não  com  ideias  pré-fabricadas’.
(VILLAÇA, 2010, p. 196)

      O filme começou a ser produzido na época em que Eryk estava na faculdade e contou

com apoio do ICAIC para sua realização, o que pode justificar o lugar de centralidade dos arquivos

do instituto e do cinema latino-americano, e a opção por não explorar toda a complexidade e esferas

da vida de Glauber durante seu exílio, e nem os momentos de desilusão ou problemas que o fizeram

sair de Cuba.
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    Eryk Rocha se faz ensaísta porque constrói no filme uma subjetividade pensante, dada

pelo ultrapassamento de si. Ou seja, ele parte de um si, mas apenas para atingir um além de si. A

subjetividade do ensaio opera pela reflexividade do pensamento, já que “arte nenhuma se sustenta,

mantém-se de pé,  apenas  com vivências,  experiências,  sentimentos  pessoais”,  pois a “a criação

artística é transmutação de tudo isso numa outra coisa que excede todo ‘eu’ proclamado do alto de

sua vã onipotência. (TEIXEIRA, p.182)

 Com a qualidade da visão utópica do sonho, o filme realiza uma tentativa de acesso às

ideias de Glauber Rocha e do cinema latino-americano.  Rocha que Voa não é a busca por uma

tomada de consciência, e tampouco, é panfletagem de discurso revolucionário- o filme é abertura ao

transe, é maré, travessia. Ao confundir o que é história e invenção, privado e público, Brasil e Cuba,

herói e homem ordinário, o ensaio se realiza expondo as camadas de imagens visuais e sonoras em

que ao mesmo que escondem, revelam significados. As imagens performam.

    O mar que introduz o filme, reaparece ao final quando a câmera se move em direção à

praia  sobre as imagens em preto e branco e granuladas  do anoitecer  em Havana.   Os letreiros

concluem:  “EN LA HABANA/  BAJANDO LA RAMPA/  SIEMPRE SE LLEGA NEL MAR/

FICAR OU ATRAVESSAR. ”19 Em Havana, descendo a rampa, sempre se chega ao mar. Ficar ou

atravessar. Ficar ou atravessar?

Ficar no passado, na Havana das imagens em preto e branco, ou atravessar o mar, o estado

de  transe,  o  sonho?  Quem  atravessa  a  ilha  segue  para  onde?  A  utopia  carrega  dois  sentidos

contraditórios. Em resistência, ela é a configuração de um lugar bom e ideal. Em abertura, ela é a

configuração  de  um lugar  que  é  nenhum,  podendo  ser  apenas  um “louco  devaneio  levando  à

catástrofe totalitária”. (RANCIÈRE, 2014, p. 61).  

     Ficar ou atravessar. Não há respostas ao ensaio, apenas especulações.

19 “Em Havana/ descendo a rampa/ sempre se chega ao mar/ ficar ou atravessar. ” Tradução da legenda do filme.
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REFERÊNCIAS FILMOGRÁFICAS

A cidade onde envelheço (Marília Rocha, 2016)

A Matadeira (Jorge Furtado, 1994)

Año Uno (Sara Gomez, 1971)

Atención Prenatal (Sara Gomez, 1972) 

Barravento (Glauber Rocha, 1962)

Brascuba (Orlando Senna e Santiago Alvarez, 1989)

Cabeças Cortadas (Glauber Rocha, 1970)

Cabra Marcado para Morrer (Eduardo Coutinho,1984) 

Café Arabiga (Nicolasito Guillen Landrian, 1968)

Câncer (Glauber Rocha,1968/1972)

Carta da Sibéria (Chris Marker, 1957)

De Certa Maniera (Sara Gomez, 1974)

Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, 1964)

Documentário sobre Cinema Novo (Joaquim Pedro de Andrade, 1968),

Esta não é sua vida (Jorge Furtado, 1991)

Garrincha, a Alegria do Povo (Joaquim Pedro de Andrade, 1962)

Girón (Manuel Herrera, 1973)

Hanói Martes 13 (Santiago Alvarez, 1974)

Histoire(s) du cinema ( Jean-Luc Godard, 1997-1998)

História do Brasil (Glauber Rocha e Marcos Medeiros, 1971/1974)

Idade da Terra (Glauber Rocha, 1980)

Ilha das Flores (Jorge Furtado,1989)

Intervalo Clandestino (Eryk Rocha, 2006)

La Batalla de Chile ( Patrizio Guzman, 1974/1975/1977/1979) 

La Pelea Cubana Contra Los Demonios (Tomás Gutiérrez Alea, 1971)

La Ultima Carga del Machete (Manuel Octavio Gómez, 1968) 

Martírio (Vincent Carelli, 2016),

Memórias do Cangaço ( Paul Gil Soares, 1963)

Memórias do Subdesenvolvimento (Tomás Gutiérrez Alea, 1968)
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O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (Glauber Rocha, 1969)

O Homem da Câmera (Dziga Vertov, 1929)

O Leão de Sete Cabeças (Glauber Rocha, 1969/1970)

Os Incompreendidos (François Truffaut, 1959)

Once por Cero (Santiago Alvarez, 1970)

Pachamama (Eryk Rocha, 2008)

Precisamos falar do assédio (Paula Sacchetta, 2016) 

Rescate (Santiago Alvarez, 1974)

Rocha que Voa (Eryk Rocha, 2002)

Se filma Fresa y Chocolate (Rebeca Chavez, 1994)

Terra em Transe (Glauber Rocha, 1967)

Tire Die (Fernando Birri, 1958/1960)

Transeunte (Eryk Rocha, 2010)

Uaká (Paula Gaitan, 1988).

Um Documental a Proposito do Transito (Sara Gomez, 1971)

Van Gogh (Alan Renais, 1948)

Viramundo (Geraldo Sarno, 1964/1965)
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