
"#-*rf
§

i
*ry..{

fl

a

à

g

Í

.i

-,irriiiiiii

[rT
M E ro?

PESSOA RAMOS

,ír&,

f

M*l

l

i

I

s*{ee
&{§!it§s-

II
§I

I

I

i §§,§
são

,i;,
*i

I
1 tn**'t-=-
i
í*

t
;

{me'

t

.,e-f

&'*

T

t



.odLua]

nãs ãp sêgxelIur sE e5os anb a sEueruosrãrr8 sâg5e1nu]JoJ s?u oESEzIIenl

-râluof uns âp ulã8uo ? tual ênb ãpEprlelo] etull 'oESrpEJ] ?urn âp âpeprI

-E)o) e JEBJexue ol1ruJ3d ãnb e^r]nlo^e Erlurl EuJn Inssod oâu€Jodrlleluol

orJgluâunJop o 'sre8e e selnlslunil seJâruef urof sepeurol'aluaurplr8rp

sepelndrueur sua8eurr uror opueril?qr-rl 'apep.ra^/olarrp eluâurl ?prulerll

elilsllrlsã ogSn1o,ta,r elad solraqr soluellrrpelo;d opuerod.roJul 'orlleqerl

nes âp opullnsal ourol sesJe^rp s?^rleJJeu opueluaserda'ot u:tluarunczp utez

-ej anb 'o1uau;r8ue.rlsuoJ urãs tazrp ruapod odural nas uroJ EIuoluIS uJã

sua,tol'odruec o oprpuedxa ze^ Eurn 'EJISS9IJ sl?ur E^IlEJJeu ens ãp tu?le

e.ted alsrxa anb odruer LLrn a orJgluounJop o anb ap osuâsuof urn opuBIJl

as ro3'solnod sor'9661 soue soN['EJr]]rr e8;zr arjos oreur âssau eprpl1pr

-nlru urol a^ouolol as anb ?^rleJJeu t '- opunut o eJqos Jeqes ep zo^ E

âurnsse anb olralns op ernssadsa up e5ue5uors?p EU â - opunru op e,trlai

-c1o opSeluasardar ep e5ueguorsap Eu EpEirJ ro3 eaue;odurâluoJ â]ueururop

erSoloapr e anb rua ?prpêru BNI 'E]Brler anb opunru o erqos râqes âp Eroluel

-ap 'oclrue:-ep-?Jo3 ,'J?n 0 zoA. ru? opeâseq erfunue olrssgll orJgluounlop

o'0t6ll0t6l sou€ sou âlu?u[uopãrd 'opo] o urof, alrrd z oPurPunJuor

'ocrssep orJgluârunf,op o oluoziJotl ou ul?l seu '1e;a8 Luâ olJ€luãurnlop E

ruâJãJãJ ãs sâJolne sun81y 'oESnJuoJ opuero,ro-rd 'olrssep oporu nes ura

ErJ9luãunlop EArlErrEu ?p ErllsJlllsa ?uJJoJ E ruol es-âpunJLro) oxJolurrun)

-0p o1;o)uo) o saza^ selrntr\J lgnb o zvJ ouefuewnlop zEJ ruanb 'elsrxa oeu

orrgluerunlop o oS 'lEUoIlrU oEU ogSnpo.rd ep ãluozlror{ o oprralaruo;duror

'serrlllzuz seluãur?rr;J âp oluârur^lo^uâsâp ou sep€pFr5rp noro,lo;d sorr3

-yradsa solreruor ãp €llq y r'096I soue sop ur8oloruras q ser.rdg;d sagSepu

--ro3 serunSle opurn8as 'sofrlrll sossou ap rlarrd ;od zpe8au e-ra 'odrual
ocnod ruoq ?lE 

(Eugluerunrop oluol ?^rl€rr€u ?urn ãp oçSecgqrnb V 'o!5

-1u5ep UllJIp ap oluozrrorl un ruaodurol orrgluãLunlop op serrâ]uo{ sv

oousSuJ ãan



É Fundamentos para uma teor a do documentário

Tànto em sua versão de grande produção das telerrisões a cabo quanto

nos fbrmatos mais alternativos, nos quais o horizonte da primeira pessoa

ocupa espaço, a narrativa documentária possui traços estilísticos recorren-
tes e um nome (dc,curnentiírio), abrangendo a diversidade. A principal r,.an-

tagem do nome é termos um conceito carregado de conteúdo histórico,
movimentos estéticos, autores) forma narrativa, transformações radicais,

lnas em torno de um eixo comum. Dentro desse eixo comum) podemos

afirmar quc ol,,rumentririo é uma narrativa Llasir.amcnte compusla por ima-
gens-câmera, acompanhadas muitas vezes de imagens de animação, carre-

gadas de ruídos, música e fala (mas, no início de sua história, mudas), para

as quais olhamos (nós, espectadores) em busca de asserções sobre o mundo
que nos é exterior, seja esse mundo coisa ou pessoa. Em poucas palavras,

documentário ó uma narrativa com imagens-câmera que estabelece asser-

çães sobre o mundo, na medida em que haja um espectador que receba essa

narrativa como asserção sobre o mundo. A natureza das imagens-câ.mera e,

principalmente, a dimensão da tomada atrar.és da qual as imagens são cons-

tituídas determinam a singularidade da narrativa documentária em meio a

outros enunciados assertivos, escritos ou falados.

As asserçoes

lVlas... qual a diferença entre documentário e ficção?

Ao contrário da ficção, o documentário estabelece asserções ou proposições

sobre o mundo histórico.r São duas tradições narrativas distintas, embo-

ra muitas vezes se misturem. O fato de autores singuiares explicitamente

romperem os limites da ficção e do documentário não significa que não

possamos distingui-1os. Em nossa abordagem, o trabalho de definição do

documentário é conceitual. Estamos trabalhando com ferramentas analíticas

que têm por trás de si uma realidade histórica. Não se trata aqui de esta-

belecermos uma morfologia do documentário, com a mesma metodologia
que cerca) por exemplo, definições nas ciências naturais. Diferenças entre

documentário e ficção, certamente, não são da mesma natureza das que

existem entre répteis e mamíferos. Lidamos com o horizonte da liberdade
criatir.a de seres humanos, em uma época que estimula experiências ex-

tremas e desconfla de definições. Artistas não querem se sentir classifica-

dos e são estimulados por nossa sociedade nessa postura. No entanto, se
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]ÉÉ pnsença ,lo diretor r caso de EduarJo Coud-nho, por esernp,io r. No
'locumentário contemporâneo clássico, o qual denominoár:r mtattída abrr,
zls \-ozes aparecem misturadas na maneira de posnrlar. Â r"oz do sabeS em
sua nova forma, perde a exclusividade cla modrlida de cuer. Âinda temos
a yoz õuer, mas os enunciados assertivos são assumidos por entreüstas,
depoimentos de especialistas, diárogos, filmes d,e arquivo (flexionados para
enunciar as asserções de que a narratlvanecessita). o documentário, por*
tanto, se caracteriza como narrativa que possui vozes diversas que faram
do mundo, ou de si.

A ficção

lVIas... e a ficção, não estabelece igualmente asserçÕes
sobre o mundo?

Não da mesma forma que o documentário e, principaintente, não para o
mesmo espectador. Quando vemos um filme de ficção, nos propomos a
Í10s entreter com um universo ficcional e seus personagens, levando adiante
uma ação ficcional. Não vemos star wars lGue*a nas estreras),1977 -200+,
La notÍe lA noite) , 19 61 , A bout de sotffie lO acossado) , 19 60 , Gotdf.nger 1007
cantra Goldfi.ngerf , 1964, ou central do Brasil embusca de asserçoes- sobre o
mundo' vamos ao cinema para nos entreter com um universo ficcionar, con-
forme nos é proposto pela narrativ a. Entreter-nos deve ser ente,dido em seu
sentido amplo, não exclusivamente de entretenimento. Entreter-j,t*s com um
universo ficcional significa estaberecermos (entretermos) hipóteses, reia-
ções,.previsões sobre os personagens, suas personalidades e as ações veros_
símeis que lhes cabem, e com eles estabelecer empatias emotivas (emoções).
Em qualquer deflnição da narrativa cinematográfica é importante termos
claro que a narrativa é feita para alguém, o espectadoq e que se efetiva na
forma de recepção deste. Na maioria dos casos, o espectador sabe de ante-
mão estar vendo uma ficção ou um documentário e estaberece sua reração
com a narrativa em função desse saber. o fato de alguns documentaristas e
documentários se proporem a enganar explicitamente o espectador (o que
os norte-americanos chamam de mockurnentarl),5 fazend,o-o assistir a do-
cumentários que são na realidade ficções (ou o inverso), em nada diminui
a espessura histórica dos campos que estamos abordando (cinema de Jicção e
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É !t!*rrt*, uma teoria do documentário

primórdios, com Grierson, utiliza-se da encenoçiío (ver adiante) na tomada.

Querer negar estatuto documentário a uma narrativa, alegando existência
de encenaçao, é desconhecer a tradição documentária. A decupagem cspa-

cial do docurnentário também se assemelha bastante àque1a do classicismo
narrativo ficcional: articulação de planos com angulações díspares, mas

convergentes, Lruscando unidade espacial; utilização intensa da contraposi-

ção campo/contracampo; corte em planos ponto-de-rristal raccords de mo-
l,imento, olhar ou direção. A decupagem espacial e temporal documentária
possui, no entanto) a especificidade de articular-se na exposição do argu-
mento ou da asserção (Ril1 Nichols norneia essa particularidade mlntdNsm

tle evidência).'Já a decupagem espaço-temporal da narrativa clássica ficcio-
nal articula-se em função da demanda espaço-temporal da trama.

Outro campo comum, entre licções e documentários, é a utilização de

personagens. Documentários os utilizam, de rnodo intenso, para encarnar as

asserções sobre o mundo. Já a ficção trabalha com personagens como entes

que levam adiante a ação ficcional, temperando-os com r.erossimilhança (de-
terminados personagens abrem espaÇo para um leque determinado de açoes

verossímeis, sempre tendo no horizonte a abertura indispensávelpararevira-
voltas e recon/tecimentos da trama). C) documentário, desde seus primórdios,
trabalha com personagens (o pioneiro de peso, que funda a descendência, é

IVanogk of tlte North llVanook, o esquimó), 1922, de Robert Flaherty). Pode-

mos mesmo dizer que o documentário aparece quando descobre a poten-
cialidade de singularizar personagens que corporificam as asserções sobre o

mundo. Se a narrativa ficcional se utiliza basicamente de atores para encarnar
personagens, a narrativa documentária prefere trabalhar os próprios corpos

que encarnam as personalidades no mundo, ou utiliza-se de pessoas que ex-
perimentaram de modo próximo o universo mostrado.

A indexação

[Vlas... como saber se o que estou assistindo é realmente
um documentário?

Muito simples: pergunte a você mesmo. Em 99% dos casos você já está

informado da indexação do filme a que assiste como espectador. E, na

mesma proporção dos casos, você está certo. Se retirarmos do campo do
documentário conceitos-malas como verdade, oljetividade, rea/idade, a defi-
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6 Fundamentos para urna teoria do documentár o

a tornada explorando o fechamento dramático da trarna, numa proposta

inicial de ação predefinida que se al)re à irrupção da intensidade e à inde-
terminação da tomada. I)entro de outro trpo de proposta, o de fazer erpli-
citamente urn filmc que mostre os linrites frcção/não-ficcão, Jorge Furtado,
em () sandtr,íclte, 2l)l)0, articr-rla Lllna narrati\.a em câscata onde alteramos
nossa percepção sobre o estatlrto c1a narrativa a que assistinios. Seguida-
mente) o fiime define-rc crtlLrerto narratir-a ficcional ou documentária,
instaura'do propositaclamente a oscilação e o questionamentcl do campo.
Podernos dizer ilue () sanduích.e é urn documentário soLrre tomadas de uma
ficção, buscando refletir sobre o estatuto das filmagens da ficção, atrarrés

de procedimentrs estilísticos reflexivos (mostrar a câmera filmanclo, por
exemplo). Ern alguns momentos é nítida a intenção de pregar uma peça

no espectaclor lproccdinrento muito apreciado pela sensibilidade estilística
conternporânea), lerrando-o a tropeçar ern suas crerlças soLlre o fundo de

realiclade do enunciado.

Eni ÀIa Lies, o diretor do Íilme, N{itchell Block, revela-se um cincas-
ta trapaceiro, enganando propositadamente o espectado5 inclusir.,e corn o
título irônico do filme. Filmado,o estilo verdade, filme curto, de 16 minu-
tos, À'o Lies é apresentado na forma narrativa de um documentário. Aquele
que supomos ser seu diretoq um jovem cinegrafista (Alec Herschifeld, que
também fotografa o fl1me), entrevista uma amiga (a atriz Shelbv Ler.,ering-
ton), que está saindo para a noite de Nova York. conforme a entrel,ista
ayança, Alec descobre que) recentemente) Shelby foi vítima de um estupro.
o caso torna-se objeto central da entrevista do filme. Shelby inicialmente
tenta levar a conversa sobre o assunto tranqüilamente, mas a pressão de Alec
faz com que desmonte. A abordagem de Shelby por Alec é feita de modo
agressivo e um tanto grosseiro, praticamente acusando-a de haver pro\ro-
cado o estupro. o espectador progressirramente se identiflca com shelby e

ressente-se da forma de entrevistar de Alec, pouco sensível ao sofrimento
da moça. Alec parece estar nitidamente em busca do efeito da revelação do
estupro para o filme. Na discussão que se segue, shelby sai transtornada e

irritada de seu apartamento para ir ao cinema, mas é obrigada a pedir que
Alec a acompanhe por motivos de segurança. No final a tela fica escura e

aparecem os letreiros através dos quais o espectador fica sabendo (após ter
vivido intensamente a relação entre ambos e o sofrimento de Sheiby) tratar-
se de obra ficcional sobre um estupro que não houve (na carne de quem o

encenou em frente da câmera, ou no modo em que foi relatado), apesar da
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6

tamos

Fundamentos para uma teoria do documentário

negar a existência de documentários. A definição do campo documentário
passa ao largo da existência de narrativas docun-rentárias que ardilosamente
se reveiam ficções, e ao largo de narratir.as documentárias que possuem as-
serções não r.erdadeiras. o mesmo raciocínio pode ser aplicado a conceitos

cle qual realidade es-

que o mundo ofere-
ce para mirn, espectadorl L]m documentári o det-e ser objeth;ol N{as o conceito
de objeti';idade revela-se ainda mais frágil que o de realidacle. se entendermos
por obletitidade clareza na exposição das asscrçircs) ecntraremos nossa ,lefini-
ção de documentário ern uma questão estilística: de que moclo expor com a

máxima clareza nossa interpretação sobre o fàto qr-re enunciarnosl A resposta
será múltipla, não incidindo sobre a deÍinição do campo. L,rrn clocumcntário

claro, e contirrilar a ser

imaginarmos um docu-
a. Há clezenas de clocumentários sobre

seres de outros planetas, alguns clefenclenclo sua existência. Não impror-
ta se, efetivamente) existern, dentro do que def imos c<tm<t realidade,
mulas-sem-cabeça, ór,nis ou cxperiências de transferência c1e corpo com
extraterrestres. LJm docuinentário que enuncie categoricamente a exis-
tência de mulas-sem-cabeça pode ser um documentário pouco ético,
manipuladoq , não etc., mas não deixa de scr um

crença de cada um.t0

Existem diversos sites na internet que afirmam que Bct""oling for
colurnbine lTiros em columbine), 2002, cle Nlichael lvloore, não é um
documentário. A direita armamentista norte-amcricana cnumcra, corn
muito cuidado, as diversas afirmações falsas ou distorcidas que podemos
encontrar nesse filme. Nlichael Moore responde às denúncias com con-
tra-argumentos e núrneros) aparentemente conr.incentes, erguidos a par-
tir da lógica do campo progressista. Historicarnente, N{oore é acusado,
i,clusi'"'e de'tro da esquerda Iiberal norte-americana, de utilizar dados
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É Fundamentos para uma teoria do documentário

intcrsidade d,e p.resente. A reconstituição, ou interpretação, poderá ser
r-alrrrada positiva ou negatir.amente. A noção de t,erdade, muitas vezes)
sc aproxima de algo que definimos como interpretaçõ0. Se a verdade
prossr-ri um estatuto epistemológico bem definido nas ciências exatas

ou da vida, no caso dos estudos históricos e sociais (nas asserções que
estabelecemos sobre fatos passados) por exemplo), a metodologia de
abordageni situa-se em outras bases. Podemos constatar que a verdade
possui um leque de validade que oscila, e que esse leque se relaciona ao

conjunto de fatos que congregamos para servir de base à interpretação.
Portanto, uma afirmação como "este filme não é um documentário,
ele manipula a realidade", ou "este filme não é um documentário, ele
é mera propaganda", dificilmente se sustenta em uma argumentação
rnais elaborada. Do mesmo rnodo, trata-se de unr argumento frági1 ne-
gar estatuto documentário ou colocar aspas no conceito na abordagem
de T iurjo rla tontade. o fi1me de Leni Riefenstahl ó um documentário,
assim clefinido por sLla estruturacão narratir.a particular e sua forrna cle

indexação, nlas apresenta pontos de vista e urn tipo de manipulação do
discurso documentário com os quais discordamos.

Para fugirn'ios dessas armadilhas, sugiro pensarmos a narrativa do-
cumentária tendo como analogia o estatuto de um ensaict. Não rramos, por
exemplo, questionar o estatuto de um ensaio histórico sobre Getúlio Var-
g:is pelo fato de discordarmos da interpretação que o texto faz das con-
quistas trabalhistas do varguismo. Dizemos tratar-se de um ensaio com
perspectirra equivocada. Vargas, na realidade, teria sido um ditador que
aboliu liberdades democráticas. Digamos que o procedimento deve valer
pera e caracÍerrzaçáo da narrativa documentária e suas asserções. pode-

nros dizer que determinada narrativa documentârra (Getúlio llargos,797 4,
t1e .\na carolina, por eremplo) não estabelece asserções verdadeiras so-
bre o períoclo histórico - ao apresentar Getúlio de modo idealizado -,
rnas isso não incide necessariamente sobre o estatuto de documentário do
filnre. Llm ensaio ou uma tese podem estabelecer asserções com as quais
não concordamos) mas nem por isso deixam de ser ensaio e tese. pode-

mos igualnente imaginar um documentário com proposições polêmicas
sobre a realidade histórica. A definição do estatuto de documentário de
Getúlio vargas, de Ana Carolina, estará então Tocahzada em sua forma
narrativa e na sua indexação, e não no conteúdo de r.erdade das afirma-
ções que traz sobre a vida de Getúlio e seu tempo.
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ú Fundarnentos para uma teoria do documentário

existindo para o espectadot atualizada na recepção e na percepção de suas

formas e sons) adquire sua verdadeira dimensão ao ser experimentada na

fruição, dentro da plenitude das condições que cercaram) ou cercam (na

imagem ao vivo), sua conformação desde a circunstância da tomada. A éti-
ca do documentário tem em seu coração o embate com o mundo, conforme
existiu na tomada pelo espectador e conforme se lança para a fruição através

da antevisão da articulação narrativa (a decupagem em planos). Podemos
afirmar que, porque encenou as tomadas e montou o filme sem seguir os

princípios metodológicos da cartilha da antropologia visual, Flaherty não

fez um documentário sobre os pescadores de Arani Chegamos perto desse

ponto de vista em How the Mith Was Made lCorno o mitofoi criadol,lgJ\,
documentário crítico de George Stoney sobre Mon of Aran lOs pescadores

de Aran),193+, que cobra da obra de Flaherty princípios éticos próprios ao

novo cinema direto dos anos 1960.

A definição do campo do documentário deve extrapolar o horizonte
do eticarnente czn'etl) aprofundando e valorando sua dimensão histórica. Ao
distanciarmos a definição de documentário do campo monolítico daverda-
de, criamos um espaço onde podemos discutir a distância de nossa crença

em relação à voz que enuncia as asserções sobre o mundo, sem que tenha-
mos necessariamente de questionar o estatuto documentário do discurso
narrativo. Na breve história do documentário, tivemos predominância de

Lliversos contextos éticos. Em cada período, varia bastante o conjunto de

valores que fundamenta a intervenção do sujeito que sustenta a càmera
(e o gravador de sons) no mundo e o modo, validado positivamente, de

articulação das tomadas, através da montagem, em narrativa. Para além
da validade das asserções sobre o mundo, que podem ser discutidas ou
questionadas, é indispensável frisar a dimensão histórica que incide sobre

a própria posição do sujeito que enuncia, flexionando a universalidade e

atemporalidade das asserções.

A questão ética no documentário possui, portanto, uma premência
que não existe no campo da ficção. Uma das vantagens em admitirmos
que existem narrativas documentárias e narrativas ficcionais, e que diferem
entre si, é podermos cobrar e analisar a dimensão ética dentro de um hori-
zonte próprio ao documentário. Aspectos éticos tencionam diretamente a

forma da presença do sujeito (e sua equipe) que sustenta a câmera na toma-
da. A evolução estilística do documentário no século XX pode em grande
parte ser relacionada à valoração ética do sujeito que enuncia. Podemos
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É Fundamentos para uma teoria do documentário

se contribuo para a formação cívica do cidadão, permitindo a construção
do saber social necessáno ao exercício da democracia. com outro recorte,
a consciência de viés pós-estruturalista, que marca o documentário entre
os anos 1970-2000, parece se importar menos com o valor do conteúdo e
mais com a qualidade da posição do sujeito na enunciação desse valor. No
universo da ética educativa náo paira a menor sombra sobre se é ético, ou
não, um sujeito enunciar seu saber. sendo válido o conteúdo do saber, o
debate ético encerra-se, sem se derramar em direção ao questionamento
das condições nas quais o saber é construído ou enunciado.

2. A etíco do Ímporciolidode/recuo

seu campo de valores articula-se a partir da defesa da presença em recu,
do sujeito que sustenta a câmera na tomada (o cineasta). Surge na segun-
cla metade dos anos 1950, herdando tardiamente um quadro ideológico
com atmosfera do pós-guerra) e aprofunda-se em obras de documen-
taristas-chave da segunda metade do século XX, como Frederick \\'ise-
rnan e Albert Nllaysles. No documentário que representa de modo mais
típico essa atitude, a posição do sujeito que enuncia começa a ser pionei-
ramente questionada) como se fizesse parte integrante do quadro ético
da narrativa documentária. tata-se de um conjunto de rralores que se

constrói a partir da necessidade de Írazer a realidade, sem interferências,
para o julgamento do espectador. Duas metáforas podem definir a ética
do documentarista que age em situação de recuo: o paralelepípeclo clo

real e a mosquinha na parede. A estilística domi'ante da ética que se crê
imparcial ou ambíguo é a do cinerna direto. os principais procedimentos
estilísticos de enunciação assertiva da ética da imparcialidade são a {ala
no mundo, o som ambiente. As novas tecnologias são o gravaclor Nagra
e a câmera na mão. A ambigiiidarle na representação do mundo, propor_
cionada pela posição em re'r,, é valortzada como forma de permitir ao

espectador o exercício de sua liberdade. o quadro ideológico que cerca
a ética da imparcialidade, na posição de recuo do sujeito-da-câmera, é o
existencialismofenomenológico dos anos 1950. o mundo deve ser oferecido
em uma bandeja para que o esprectador possa assumir cle modo integral
sua prarcela de responsabilidacle, seu engajamento. A ética de recuo nào
trilbalha corn cârnera oculta. Não haveria sentido em se ocuitar para re-
presentar o mundo. o embate deve estar claro, e o recuo é conquistado
como recolrrpensa da excelência estilística.
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na composição do documentário, assumindo sem véus as necessidacles
da enunciação. O corpo-a-corpo do sujeito_da_càmeracom o mundo e a
articulação narrativa das tomadas passam a ser carregados de preocupa-
ções metalingüísticas. A ênfase na instância discursiva é dilatada e nela
se concentra a dimensão ética. Mostrar o discurso e sua construção, por
quem enuncta, é o valor mais apreciado. procedimentos metaringüísticos
que revelam as condições de enunciação tornam-se figura: a exposição do
dispositivo da tomada e sua circunstância (câmeras, microfones, refletores,
equipes de filmagem, claquetes), o espaço ffsico da montagem e mixagem,
os contratos firmados entre produção e participantes do documentário, as
condições de recepção do documentário, etc. É importante frisar que os
procedimentos metalingüísticos que exponenciam a enunciação são diver-
sos e não se reduzem à exibição do dispositivo.le

4. A etico modesto

A etica modesta reflete o fim das ilusões das grandes ideorogias, con-
forme apregoa o pós-modernismo. O sujeito pós_moderno, não poden-
do mais adquirir altura para emitir saber, se restringe a vôos modestos,
que, em geral, se esgotam no criticismo dos enunciados de saber. ,,Não

sei", "Não tenho densidade para interagir,,, ,,E, também, ninguém mais
sabe", diz o sujeito modesto. Avoz que enuncia o documentário (avoz
das asserções), o sujeito-da-câmera em seu embate com o mundo, carac-
teriza-se pela valoração da posição modesta, de onde esparha seu orhar
crítico pelo horizonte que lhe cerca. Ã ética do saber d.o documentário
clássico permanece a milhas de distância. os varores que orientam o do-
cumentário participativo e reflexivo deixam de ter a premência que foi
própria em seu tempo. A representação em recuo também não satisfaz o
sujeito modesto' Aimparciaridade náo existe para o sujeito modesto, que
assume sua posição no mundo como negação de um corte abrangente
de saber e não como ausência/recuo. Na ética modesta, o sujeito que
enuncia vai diminuindo o campo de abrangência de seu discurso sobre o
mundo até restringi-lo a si mesmo. De si mesmo, o sujeito modesto ain_
da pode falar. A ética modesta reflete um conjunto de produções densas
do documentário na virada do século, d.enominada de documentário em
primeira pessoa. sua incidência é forte no documentário brasileiro (carlos
Nader, Sandra Kogut, Kiko Goifman, Cao Guimarães) e no internacional
(Jonas Mekas, Marlon Riggs, Daniel Reeves, Sadie Benning, Jonathan
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6 Firrcamentos para urna teoria do documentário

. .n.enacãoi Certamente não. É necessário distinguir a modificação de ati-
tLr.les que a presença da câmera provoca da encenação propriamente dita.

inteiramente construída, com utilização
de estúdios e, geralmente) atores não profissionais. A circunstância da to-
mada está completamente separada (espacial e temporalmente) da circuns-
tância do mundo cotidiano que circunda a tomada. A relação entre espaço-
dentro-de-campo e espaço-fora-de-campo é de heterogeneidade radicai.
Exernplos de documentários com utilização de encenação-construída: Nz-
gltt Mail lcortei. noÍurnof , 1935, de F{arry watt e Basil wright , Th,e Thin
Blue Line lA tênue linh.a clo rnorte), 1988, de Errol Morris e walking witlt
Dinosaurs (BBC, 1999).

A encenaçã.o -cons truída engloba um conjunto de atitudes desenvoividas
explicitamente para a câmera e a circunstância que a cerca (e que ela fun-
da para e pelo espectador), que denominamos Íomada. André Bazin dizia
que o espaço cinematográfico, o espaço próprio à imagem_câmera) era, por
natureza, centrífugo, e que devia existir em homogeneidade com o espaço-
fora-de-campo. A imagem-câmera, paraBazín,não tem molclura. Dentro
da normatividade que caracterrza sua crítica, o bom cinema deveria seguir
essa ontologia da imagem, priorizando procedimentos estilísticos (como o
plano-seqüência ou a profundidade de campo) que potencializam a natu-
reza da imagem em sua homogeneidade com o espaço fora_de-campo. A
forte utilização de cenários no documentário de sua época (em particula5
no britânico) talvez explique a distância da crítica baziníana em relação à

tradicão documentári a. Na encenação-construída da narrativa documentária
o espaço-fora-de-campo está ainda no cenário. E, para além do cenário
e do estúdio, eriste o mundo em seu transcorret numa heterogeneidade
absoluta com o espaço da cena no estúdio.

Fm carreio ?t,turn,, a cena em que os carteiros estão crentro do trem
distribui^do cartas em boxes por localidade foi inteiramente filmada num
l'agão especialmente adaptado para as tomadas do filme. As condições tecn,-
lógicas da época .ão permitiam tomadas daquele tipo, com aquela imagern,
em um r-agão em movimento. A própria concepção estética do docume^tá-
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Fu nda m entos uma teoria do documentário

sua diversidade, existe um tom não autoral e uriformizador na narrativa
documentária dos canais a calso, que forma o veio dominante do documen-

produção citada da BBC, Walking
com material de ponta em manipulação digital da imagem. To_

madas são feitas dentro e fora do estúdio com intenso uso de trucagem.
Tanto a manipulação digital como a encenação em frente à câmera (a en-
cenação com a forma dinossauro) são utilizadas para obtenção da figu-
ra rmagéíca desejada. A encenação do tipo reconstituição histórica, que
vemos em walking, sempre foi forte no documentário (no gênero A vida
de cleópana)' com imagens digitais carregadas de trucagem e de estúdio.
Toda uma parcela de documentários de um canal como Flistory chan-
nel caminha nessa direção. Na produção em série de tempos passados (o
homem das cavernas, Roma aniga, o mundo medievar), efeitos digitais
baratos e cenários, pensados para tomadas fechadas, são pano de fundo
para a encenação-constraída de atores figurantes. Ao analisar a amplitude da
tradição documentária hoje, devemos reconhecer o lugar de destaque que
é ocupado pela encenação de documentários em estúdios.

em locação, no local onde o sujeito-da-
càmera sustenta atomada. o diretor, ou sujeito-da-câmera, pede explicita-
mente ao sujeito fllmado que encene. Em outras palawas, que desenvolva
ações com a

mas a força gravitacional da imagem-câ-
mera, para usarmos a terminologra deBazin, ainda é centrípeta. A tomada
realizada explora a fundo a tensão entre a encenação e o mundo em seu co-
tidiano. Existe aqui um grau de resistência entre a intensidade do mundo
em seu transcorrer e a encenação para o sujeito-da-câmera, que não está
presente na encenação-construída. E essa tensão respira_se na imagem.

A, encenação-locaçã.0 envolve ações preparadas especificamente para
a câmera, mas nela a encenaçào enfrenta a tensão com a intensidad.e e a
indeterminação do mundo, em seu transcorrer na tomacla. para encenar,
Flahertr' viveu a dura vida de Aran, do mesmo modo que viveu com e fez
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6 Fundamentos para uma teoria do documentário

sobre o fato histórico, feitas em rocução over, utlrizamoradores da região,que encenam, no próprio ambiente em que üvem, um pedaço da histó_ria na qual se inserem. A anárise d.r.u.rilh, se procedimentos estilísticos
da e*cenação-locaçã.o forem avariados com o foco da éttca ancoradana di_mensão interut.arrefTexiva, que pede a encenação-atitude ou encen-ação (veradiante)' No caso de NanooÉ' o)sgaimó,a representação do esquimó Na-nook é feita pelo esquimó Anariarak (nome real de Nanook), qu. *o.r.,logo após a estréia do filme. É d.l. a figura de carne que vemos, no espaçoda baía de FIudson, expressando no rosto o contato com o ar ártrco. Aencenação-tomada envoTve a experiência do mundo da tomadapelo sujei-to-da-câmera, na circunstância intensa de

importância da inrensidade da tomad" r,iT Jiii;::.,l:i':Ii*,Í;
seu estilo, ainda que utirtzelargamente , .n..rrução e vâ fazera montagem
de seus Êlmes como qu.em faz umdesagradável dever de casa. A imagem
de Allariallak encenando para a câmerJnadatem a ver com a imagem deum atorjaponês interpretando um esquimó em um esúdio de Holrywood.A redução de duas figurações tão distintas a um mesmo eixo de encenação
mostra como a crítica contemporânea com fecorte desconstrutivo pode serlimitante em suas certezas.

',átodauma 
gama de firmes ficcionais que exproram a intensidade datomada' Diretores de ficção se especiarizaram em ridar com esse tipo de ima-gem e extrair o máximo efeito d, intensidade da tomada em rocações. Dizerque Êlmes ficcionais possuem uma "característica docum entáia,, por expro-rar a tomada em rocação demonstra farta de fam,iaridade .o,,, u tradiçãodocumentária e com a tradição ficcional do cinema. Não só o documentário

trabalha amplamente (e tilvez dominanternente) com tomadas que não sãoabertas para a indeterminação do mundo transcorrendo, mas também, emtoda a história do cinema de ficção, são comuns tomadas absorvidas pelascondições intensas da rocação (seja na est,ística crássica ou moderna)- Filmesde ficção' que trabalham com a intensidade da tomada,são apenas ficçõescom traços realistas mais marcados. Nada possuem em comum com a narra_tiva documentária, conforme vimos definindo a partir daformade enuncia-
ção assertir'2, em sua maneirade ser recebida como tal pero espectador.

Dentro da gama est*ística de diretores que gostam de trabalhar forado estúdio' na abertura da tomada para ocorpo-a-corpo com a ind.etermi-
nação do acontecer, podemos destacar Roberto Rosserini, que frmou suacarreira introduzindo no cinema de ficção essa variável; Jean Renoiq que
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á Fundamentos para uma teoria do documentário

mera. Coutinho, no exemplo citado e em sua produção recente, acentua

essa tendência rompendo quase por completo com a inserção no mundo
cotidiano para figurar a personalidade na forma de depoimento. Já Wise-
man assume de modo decidido o recul, e sentimos mais o mundo em seu

transcorrer e menos o exiltir-se para a câmero.

Pierre Perrault em Pour lo suite du monde,1963, c1ássico do cinema
direto canadense, recria, para o documentário, uma pesca à beluga que não

mais existe. A encenação dos pescadores de beluga em Perrault poderia se

sobrepor à encenação dos pescadores de tubarão em Os pescaclores de Aranl
Quando os pescadores falam para Perrault sobre a proposta de encenaçào

da pesca, eles não encenam. Eles estão falando sobre a ação da pesca) do
mesmo modo que Lula, na encenação cotidiana de seu seq fala para a cà-

mera de João Moreira Salles em Entreatos. No filme de Perrault, a encen-

açao fi.ca clara para o espectado5 é discutida e temaÍízada no filme. Serve

de motivo para o detonar da narrativa documentária, em sua abertura para
a indeterminação, em um estilo bem característico do direto: como será

(esta é a questão que o filme se coloca pelos pescadores'),encen-ar acaçaà
beluga, extinta há tantos anosl A açã.0 da fala sobre a encenação é o tema da

ação do filme, e não a re-encenação em si. Flaverá sentido em chamar pelo
mesmo conceito valorações tão distintas da mesma açã.0 (encenar)l Haveria
algo em comum entre o encenar dos pescadores de tubarão , em Os pescadct-

res de Aran, para a câmera de Flaherty) o encen-ar dos pescadores de beluga
para Perrault e o encen-ar de Lula para Sallesl

A, encenaçãa-LttiÍade é a frarya de encenação considerada ética pelo
novo documentário que surge na virada dos anos 1960. Flaherty, em Os

pescadores de Aran, vive dois anos na ilha de Aran, aproximando-se grada-
tivamente da população e Íilmando usos e costumes do lugar. Apesar da

convivência intensa, e extensa no tempo, com o mundo que fi1ma, F laherty
pensa a representação documentária exclusivamente dentro da perspectiva

estilística da encenação-ktcaçã,0 . FIomem de seu tempo, não está no horizon-
te de Flaherty a ética e a concepção estilística documentária que fundamen-
taráanova narrativa que surge nos anos 1960. Como exigir de alguém a

consciência de uma época que não éa sua, mas nossal Richard Leacock,
assistente de Flaherty em seu ú1timo fime, Louisiona Storl lA hutória de

Louisiana), 1948, serve de figura-símbolo da transição entre a tradição do-
cumentarista da encenação-locaçã.0 e o documentário da encenação-at.itude,

que tÍaz uma nova visão do que é encenor em documentários.
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Funda mentos .rn"a teorla do documentário

: : . : J ilme, como também claramente emGreJ Gardens,a atitude
,.:.:-; para a câmera provocada pela situação de tomada, tão comum

: - -' irlrleotários de estilística direta. }úas seria essa encen-açà0, a encena-
; -.;:iittde, propriamente uma encenaçãol

No sentido amplo, todos nós encenamos, a todo momento, para to_
dos A cada presença para nós, tentamos interpretar a nós mesmos para
outrem' e não seria diferente para a câmera. para cada um, compomos
uma imago, e reagimos assim à sua presença. somos nós, através dos orhos
de outros, agindo para esse nós conforme o sinto dentro de mim. Não é
diferente com a experiência da presença da câmera e seu sujeito na circuns-
tância da tomada. Apenas a mediação fenomenorógica é um pouco mais
complexa. No caso da tomada, temos como arteridade .rãn up..ru, a pessoa
ffsica que sustenta a câmera, mas o endereço para o qual nos rança o sujei-
to-da-câmera na tomada: o endereço do espectador em sua circunstância.2a
Se Lula ou E,die Beale encenam para a câmera, encenam do mesmo modo
que o fazem para o mundo que os compõe enquanto alteridade, e que os
define, para si, como Lula ou Edie. A câmera e seu sujeito são apenas mais
um outretn, com a capacidade particurar de flexionar minha expressão, mas
similar a outras alteridades que se oferecem à minha percepção. L,sse é,
portanto, o campo a partir do qual se define a encenação_atitude, um campo
que, na realidade, não pertence ao universo da encenaçã.0, conforme costu-
mamos defini-la. A encenaçõo-atitude não existe, por isso podemos chamá-
la de encen-açõo: trata-se de um comportamento cotidiano, flexionado em
expressões e atitudes pela presença da câmera. Diferentemente, as encena-
ções construída e locação envolvem procedimentos que isoram por compreto
a açáo do sujeito na tomada de seu transcorrer cotidiano. Tais encenações
são modos de agir que afunilam a arteridade que se oferece ao sujeito-da-
câmera, retorcendo-o para o leque do ,atrem espectatorial: jogam assim a
circunstância da tomada no funil da circunstância da fruicão.

As fronteiras
lVlas... podemos falar em fronteiras do documentárioZ

O campo do documentário possui fronteiras, como todo campo que se
define enquanto tal. Devemos pensar as fronteiras do documen táno não
de modo normativo (o que de,e ser o documentário), mas com o objeti-

vo de refinarmos
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-. irlr::.n:1 r, Llnt l!aLtntan:ani_, cla..iio nLr tlLtal se respira a iltiuiriia ;.,:,:
nto\-inteutos de r-ar.rguarda (e não o inverso).

Âs fronteiras do campo são também ciaras em \rerdades e mentiras.
tata-se basicamente de um documentário irônico sobre falsários (El-
myr de Horl; Clifford Irving), entre os quais se inclui, com prazer, o
próprio diretor do filme (orson weiles). Não tarcramos a perceLrer que
a própria narrativa escorrega em verdades e mentiras, confundindo-se
com o objeto que aborda (os quadros falsos de Elmyr de Hory, sua falsa
biografia, a falsificação dos escritos de Floward Flughes, a farsa aventura
de oja Kodar, etc.). Trata-se de um documentário que tem em seu núcreo
as asserções sobre a vida do mais famoso farsário de quadros do século
XX (Elmyr de Hory), incorporando outros falsários ligados de alguma
forma a Elmyr, inclusive aquele que faz o firme. A mentira maior nos é
pregada por Welles, ao dízer, no início do filme, que na próxima hora só
nos contará verdades. O tempo passa sem nos darmos conta, e, depois
de esgotado o prazo, bem antes do finar do firme (que tem 9g minutos),
é enunciada a falsa história, da falsa aventura amorosa de picasso, inter-
pretada por Kodar.

será que os últimos vinte minutos de mentira, emwrdatles e mentiros,
fazem com que o documentário deixe de ser um clocumentáriol Mas... e
se tivéssemos a situação inversai vinte minutos de verdade e 7g de men-
tirasi E' será que as verdades, fio ptazo que a narrativa se dá para contar
verdades, são realmente verdadesi os quadros falsos são rearmente os fàr-
sôsi Não estaria Elmyr queimando em sua rareiraum verdadeiro picassor
constatamos, ainda l)ma vezt a fragilidade dos conceito s d,e verdade, reari-
dade, objetividade paralidar com o campo documentári o. wrdades e ruentiros
é simplesmente um documentário por sua forma de enunciação caracte-
rística dos documentários, embora estabeleça asserções ambíguas (algu_
mas verdadeiras, outras falsas) sobre a vida de Ermyr de Hory e sobre a
fragilidade da dimensão autoral (sua relatividade) nas artes pictóricas e em
outras artes. orson welles - dentro de uma estiiística própria ao conjunto
de procedirne.tos narrativos quc aparece com o que chamamos de cinema
direto - encarna a figura do personagem cineasta que personifica (chama a
si) o corpo-a-corpo com o mundo, interferindo ativamente e estabelecendo
asserções que seguem a modalidad e exibicion,ista do suj eito-da-câmera (ver
também N{oore, varda de os catadores e eu,Rouch d,e crônica de um verao,
Coutinho de Cabra, Glauber em Di-Glouber, 1977.).2(,
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